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...mujusban JnyáhMapja!
A magyar édesanyák a történelem tükrében.

A magyar édesanyák a mindennapi élet, a 
magyar történelem és a magyar fennmaradás 
csodálatos hősei.

Megszülték és felnevelték évszázadokon 
át a kor vezetőit, egyszerű kitartó embereit, 
harcosait, hőseit és mártírjait. Hivatásuknak 
mindég eleget téve a haza gyarapodását és 
előmenetelét szolgálták. Sokszor még a férfiak 
mellé állva, védték és harcoltak a magyar 
szabadságért. A történelem nem felejti el Szent 
Erzsébetet, Dobó Katicát, Zrínyi Ilonát és a többi 
névtelen hőst sem, akik áldozatos odaadással 
mutattak példát a magyar nép küzdelmei során. 
Becsülünk és tisztelünk Benneteket.

Mint anyai feladatként kiváló odaadással 
neveltétek generációkon át gyermekeitekbe a 
hazaszeretetei, vallásosságot és az emberi 
jóérzést megkövetelő felebaráti szeretetet. A 
család minden tagját mindig a jóra és türelemre, 
fegyelmezett magatartásra intettétek. Ti vagytok 
a nemzet tovább vivői és megtartói, a 
mindennapi élet hősei.
A magyar Édesanyák, kiemelkedő múltjuk miatt 
magasan állnak az összes anyák fölött a világon. 
Kiemeli őket a mi nemzeti érzelmeink 
megtartásáért folytatott harc.

A magyar anyák nemcsak a hazaszeretet, 
vallás és családjuk ellátásában járnak elől jó  
példával a világban, hanem a magyar népi 
kultúra fenntartásában is. A gyönyörű térítők,

hímzések, kézimunkák, kerámiai díszítések és a 
népviseletek sok féle vidéki változata, mind a 
magyar anyák érdemét jelképezik. A magyar 
ételek a sok száz éven át változó, jobb, mint jobb 
recepteket tartalmazó világhíres konyhák, mind a 
magyar anyák rátermettségéről, találékonysá
gáról adnak tanúságot. Mind ezeket nemzedékről 
nemzedékre átadva, a mai napig fenntartották és 
továbbadták a soha meg nem szűntethető magyar 
nemzeti hagyományokat.

Minden pályán kiemelkedő teljesítmény
nyel megállták és megállják ma is a helyüket. 
Nagyszerű írók, művészek gazdagították magyar 
kultúránkat.

Ma, ebben az anyagias világban itt is, de 
legfőképpen otthon Magyarországon nagy 
feladatok várnak a magyar Édesanyákra. A 
magyar társadalom vallásosságának és nemzeti 
érzéseinek erkölcsi hanyatlásával kell 
megküzdeniük. A mai édesanyák feladata az, 
hogy szilárdan ragaszkodjanak a családi eszmék 
megtartásához. Ne válasszák a könnyű 
életformát a gyerektelenség alkalmazásával. A 
„család” pusztulása, a nemzet halálát jelenti! 
Gondoljatok vissza az ezer éves magyar múltra. 
Merítsetek erőt egy becsületes magyar generáció 
felnevelésére, - még ha az egész világ ellene 
dolgozik, akkor is - egy boldogabb, emberibb 
életforma megvalósítása érdekében.

Szeverényi László
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A világ hét csodája
(Az Elet és Tudomány nyomán)

A technika robbanásszerű fejlesztésének 
időszakában gyakran hallhatjuk, hogy "ez a világ 
nyolcadik csodája". Az viszont többnyire eszébe sem 
jut a beszélőnek, hogy valójában mi is lehetett a világ 
hét csodája. Lássuk hát, mit soroltak közéjük az 
ókorban!
Az egyiptomi piramisokat; az alexandriai 
világítótornyot; a halikarnasszoszi mauzóleumot; az 
epheszoszi Artemisz-templomot; az olimpiai Zeusz- 
szobrot; Szemirámisz fiiggőkertjét és a rhodosz 
kolosszust emlegették ekként Nem érdektelen kissé 
közelebbről is megismerni őket.

A piramisok tulajdonképpen az ősi - és hősi - 
sírhalmoknak a továbbfejlesztéseként készültek 
nagyjából i.e. 2500 és 3000 körül. A leghíresebb és 
legnagyobb közülük az i.e. 2600 körül uralkodott 
Kheopsz fáraónak a gizehi piramisa, amely az 
egyiptomi főváros, Kairó közelében látható. Ez 
négyzet alapú egyenes gúla (eredeti oldalhossza 233, 
magassága 146 m; ma már csak 227, illetve 137 m). 
Tömör mészkő kockákból építették fel kb. 51 fok-os 
hajlásszöggel. A felépítése valóban csodálatos 
szakmai felkészültséget mutat. Benne 2 sírkamra 
(király és királyné részére) van 15 m-re egymás felett 
és egy a talajszint alatt (ez vitatott rendeltetésű). A 
királyi - legfelső - kamra 10x5 m alaprajzú és 6 m 
magas, márványlapokkal burkolt helyiség. Hogy a 
kamra a ránehezedő óriási súlyt elbítja, felette 
elhelyezett vízszintes kialakítású öt üreggel érdekes 
statikai megoldást - boltozatos kialakítást - 
alkalmaztak. A szellőzést kis keresztmetszetű 
csatornákkal oldották meg. A piramis bejárata az 
északi oldalon 15 m magasságban - kőlapokkal rejtve 
- van, a bejárati folyosó hajlásszöge az északi 
sarkcsillag felé irányul. Kisebb-nagyobb piramis 
száznál is több létesült.

A Nagy Sándorról (i.e. 356-328) elnevezett 
Alexandriában, a mai Egyiptomnak is fontos 
földközi-tengeri kikötővárosában épült a második 
csoda: a világítótorony. Tulajdonképpen jelképnek 
tekinthető, mert hiszen Nagy Sándorról számos város 
nyert elnevezést, de Alexandria volt a legnagyobb, s e 
jelentőségét hangsúlyozta a 152 m magas 
világítótorony is. E város az ókori tudományok, 
művészetek (festészet, szobrászat) s a geometria 
(Eukleidész!) földrajz, csillagászat, valamint a görög 
filozófia és az iparművészet (ötvösmunkák) otthona 
volt, az akkor legnagyobb (700 000 írástekercs!)

könyvtárral. Nagy hatást gyakorolt a világ kultúrájára 
mintegy 800 éven á t i.e. 300-tól i.sz. 500-ig. A 
városalapító Nagy Sándort is ott temették el. 
Egyébként van olyan nézet is, hogy az alexandriai 
világítótorony volt az előképe a mohamedán 
minarénak.

A harmadik csoda a kisázsiai 
Halikarnasszosznak a mauzóleuma. Mauszólosz 
lisázsiai királynak (i.e. 375 - 352) és feleségének, 
Artemisziának (aki mellesleg a húga is volt) ez az i.e. 
350-ben épült óriási síremléke még а XVI. század 
elején is állt. Maradványai között a múlt században 
folytattak ásatást. E síremléket a király után nevezték 
el Mauszóleionnak, s ennek nyomán nevezik a 
nagyméretű síremlékeket mauzóleumnak. Az
építménynek kb. 33 x 33 x 15 m alapzata volt, s ez 
foglalta magába a sírkamrákat. Az alapzaton egy kb. 
ugyanakkora, 36 oszloppal körülvett templom állott, 
amely felett 42 m magasságban egy quadriga- 
(négyes-fogat) - szoborábrázolás díszlett.

Ugyancsak kisázsiai ógörög városban,
Epheszoszban a görög hitvilág vadászatistennőjének, 
Artemisznek emelt templomot emlegették a világ 
negyedik csodájaként, mert az négyszer akkora volt, 
mint a görög építészet legművészibb alkotása, az 
athéni Akropoliszon máig álló, Athéné istennőnek 
emelt templom, a Parthenon. Az epheszoszi Artemisz 
templom 120 évig épült i.e. 600 körül. Azon a napon, 
amikor Nagy Sándor született, egy helybeli ember, 
Hérosztratosz felgyújtotta, hogy ezáltal ismertté tegye 
a nevét. (Büntetésből honfitársai feledésre ítélték.) A 
templom azután újra felépült. Egyébként 110 x 50 m 
alapzatán 8 x 20 (19 m magas) oszlopos csarnok állt.

Az ötödik világcsodának Zeusz főisten olümpiai 
szobrát tartották. Ezt a leghíresebb görög szobrász, 
Pheidiasz alkotta. Hétszeres embemagyságban 
ábrázolta széken ülve Zeuszt egy 6,5 x 9,5 x 4,5 m-es 
alapzaton. Össz-magassága 17 m lehetett. Az anyaga 
aranylemezekkel borított fa, illetve elefántcsont volt.

A világ hatodik csodájának Szemirámisznak, 
Asszíria legendás királynőjének babiloni fiiggőkertjét 
tartották. A hagyomány szerint ő és férje, Ninosz 
hódították meg Egyiptomot, Indiát és Etiópia 
területét. A történészek a mondabeli Szemirámiszt az 
i.e. 809 - 806 között uralkodott Samuramat 
királynővel szokták azonosítani. Egyébként a Babilon 
városában épített fiiggőkertek maradványai ma is 
láthatók. Ezeket eredetileg 125 m hosszan és szélesen 
40 m magas árkádokon képezték ki. Mai szemmel 
nézve nem kevésbé jelentősek voltak e kor más
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városépítési munkálatai sem Babilonban, Ninivében é 
másutt.

Végül a hetedik világcsodáról, a görög 
Rhodosznak, a rózsák szigetének kolosszusáról 
tudunk a legkevesebbet. Az említések csak arról 
tanúskodnak, hogy az egy, a kikötőben elhelyezett 
óriási méretű szobor volt. Állítólag a napistent, 
Apollót ábrázolta, s a rhodoszi Kharész szobrász 
készítette. Egyébként a rhodoszi szobrásziskola tagjai 
voltak a legendás trójai főpapot, Laokoónt és fiait a 
kígyókkal való halálos küzdelemben ábrázoló híres 
szobor alkotói: Hégeszandrosz, Polüdórosz és 
Athénodórosz is.

E hét ókori világcsoda körül csak az első maradt 
fenn több más piramissal együtt, s ezek a mai 
szemlélőt is igaz csodálattal töltik el. Meg építésük 
még a mai fejlett technikával, nagyfokú gépesítéssel 
is komoly feladatot róna a "beruházóra".

Irsy László

Elsöprő volt a pápa győzelemé...

Olasz sajtóinformáció szerint (La Repubblica)
115-ből több mint százan Joseph Ratzinger bíborosra 
szavaztak a konklávén.

A német bíboros elkerülhetetlen győzelmét már 
a kedd délelőtti két voksolás is előrevetítette, majd a 
meggyőző fölény - a szükséges kétharmados 
többségnél, vagyis 77-nél jóval több voks - és siker 
után pezsgővel koccintottak a bíborosok, s még az új 
pápa is ivott egy kortyot. Ratzinger egyébként az 
étkezéshez sem iszik bort, csak narancslevet vagy 
esetleg sört.

A La Repubblica értesülései szerint az első 
fordulóban csaknem kiegyenlített volt a Ratzingerre 
és legnagyobb vetélytársára, a reform-hívek 
vezéregyéniségének számító Carlo Maria Martini 
olasz bíborosra, volt milánói érsekre leadott voksok 
száma. Mi több, egyesek szerint Martininak még 
néhány szavazat előnye is volt. A kedd délelőtti 
fordulóban azonban a többi jelölt visszalépésével 
fokozatosan növekedett Ratzinger támogatóinak 
tábora, és olvadt Martinié. A döntő momentum a 
kedden, a vatikáni szálláson, a Szent Márta házban 
közösen elköltött ebéd volt, amelynek során a 
Martinit pártoló reform-hívek egy része is Ratzinger 
oldalára állt, s így az olasz bíborosnak csak a voksok 
alig tíz százaléka maradt - írta a La Repubblica.

Változást hozhat az Európai Unió és a katolikus 
egyház viszonyában Joseph Ratzinger pápává 
választása - vélte a "European Voice" brüsszeli 
hetilap XVI. Benedek, az "euroszkeptikus pápa" - 
című cikkében. XVI: Benedek szerint az EU a 
liberalizáció és "világiasodás" felé halad a keresztény 
értékek ellenében - írja az újság.

Retzingert az átmenet pápájának vélték 
megválasztásakor - emlékezett a "European Voice" -, 
aki biztosítja az uniót támogató, az "euroszkeptikus" 
katolikusok csillapításában segítő II: János Pál 
örökségénak folytatólagosságát. Az EU-integráció 
régóta tartó egyházi támogatását illetően azonban 
pápasága tartósabb változást jelenthet - áll a 
kommentárban! Hirado.hu/MTI

MAGYAr N A P L O  fria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

A tö rténelm i M agyaro rszág  
színes térképe

az oi szag és a vá rm eg y ék  iiiieles cím ereivel 
ú jra  kapható!

Plasztikkal védett kartonon, 520x790 mm-es 
nagyságban. Ára: $20.00 US. postaköltséggel 
együtt. Megrendelhető a következő címen: 
MAGYAR NAPLÓ - ÚJSÁG - Videó Osztály 
P.O.Box. 822
Beach Street, Daytona Beach, FL 32115. 05/4. 
Tel./Fax: 386-254-4920 vagy 386-254-4919 
e-mail: naplo57@cs.com

KÉRJEN INGYENES 
MUTATVÁNYSZÁMOT A MAGYAR 

NAPLÓTÓL!

mailto:naplo57@cs.com
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Elkészült a PANORÁMA könyve 
valamint CD-ie az Ausztrália és 

Ui-Zéland magyar világáról!
A könyvet a Kisújság szerkesztői irodájában meg 
lehet nézni és egyúttal meg is lehet rendelni, - 
A könyv ára: 5900 Ft /60 AUD/, a CD 3500 Ft / 40 
AUD/ szállítási költséggel együtt.
Dr. Tanka László és felesége szerencsésen haza 
érkezett a hosszú ismertető útról és ismét köszönetét
fejezte ki a Melboume-i vendéglátásért és segítségért, 
és hangsúlyozta, hogy e nélkül a segítség nélkül nem 
jött volna létre ez a könyv, ami először ad átfogó 
képet az Ausztráliában élő magyarok életéről, 
múltjáról és tevékenységéről.
Akik kimaradtak a könyvből és úgy érzik, hogy a 
következő kiadásban szeretnének szerepelni, (ha lesz 
ilyen) kérem, jelentkezzenek a szerkesztőség 
(Kisújság) telefonszámán. Segítséget adunk angolról - 
magyarra fordítás valamint a beküldött élettörténete 
leírásában. Szerk.

Ház vagy renoválási kölcsönre van 
szüksége?

Szeretné adóságait a házára felvett 
kölcsönnel összekötni? 

Kölcsönzőt keres egy befektetési 
ingatlanra?

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL!

Ha nem tud időt szakítani napközben, vagy a 
munkaidő alkalmatlan a megbeszélésre;
Este vagy hétvégeken is házhoz megyünk! 

Ingyen és bizalmasan tárgyaljuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans.com.au

A L L O t f o m e  L o a n s

Édes apám.

Szegény jó apámnál, egész életemben 
Derekabb embert én sohasem ösmertem. 
Hivalkodó formán, ha diákkoromban 
A "tudományom"-mal előhozakodtam:
Csak legyintett a kezével:
"Mi az a te tudományod?
Sohse láttad Kossuth Lajost,
Se' a magyar szabadságot!"

Mikor egy-egy nótám később eltaláltam,
S a Hírrel, a névvel már-már hírben álltam; 
Úgy egyszer, vagy másszor ezt ő is hallotta, 
De ügyet se vetett az egész dologra...
Csak legyintett a kezével:
"Már ez is dicsőség nektek?
Hát akiket Branyiszkónál,
Isaszegnél eltemettek!?

Mikor elbeszéltünk a világ sorsáról,
A szegény embernek tenger sok bajáról.
S hogy a gazdagoknak milyen más az élte:
Ő ezt a beszédet szörnyű mód' lenézte,
S haragosan legyintett rá:
"Mordozom a gazdagságát!
Hát Damjanich melyiküknek 
Veregette meg a vállát?!"

Mikor utoljára hajoltam reája,
Figyelni utolsó, elhaló szavára:
Akkor is csak az volt, aki életében,
Nem a haláltól félt, más járt az eszében:
"El ne felejtsd ráíratni,
Édes fiam, a fejfámra:
Honvéd voltam, magyar honvéd,
A szabadság katonája."

Szabolcska Mihály.

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.

mailto:gus@allhomeloans.com.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Visszapillantás....
Minap a Központban működő Kézimunka-kört 

látogattam meg. Előadtam kérelmemet, segítségüket 
kértem egy zászló elkészítéshez, amit jövőre, az 56-of 
Forradalom emlékére haza szeretnénk vinni. A mit 
lehet, és mit nem, nagy tudással rendelkező 
hozzászólások után, abban maradtunk, hogy ellessük 
a tudományt a már meglévő, Magyarországról küldött 
készítményekről.

A mi családunkban - Nagymamáimtól kezdve - 
minden női tagja (elég sokan voltak) az adott 
lehetőségekhez képest maguk állították elő a 
legszükségesebb ruhadarabjaikat, a házukban 
található mindenféle kézimunkákat, díszítésre szánt 
szép népi mintákkal telt párnákat, csipketerítőket, 
ágytakarókat.

Amikor jöttem vissza Ausztráliába, és a "családi 
hagyatékokat" hoztam magammal, Édesanyám 
összerakosgatott emlékei között mindig találok 
olyasmit, amiről elképzelésem visszavisz az akkori 
időkre, amit én habár átéltem, de nem értettem meg.

Egy kis negyven oldalas könyvecske, ami a 
"Fonás-szövés"-ről szól került a kezembe, aminek 
előszava ad egy lehetőséget belelátni az Ő életükbe, 
elgondolásaikba, reményben gazdag életükbe.

íme az előszó:
"Kicsit bátortalanul, de mégis reménykedve 

indítom útjára ezt a kis könyvet, annak az embernek 
konok hitével, aki egy fél életet beszélt süket 
füleknek, szinte hiába, a gazdag béke gondtalan 
éveiben, ezért az ügyért.

Fájdalmas örömmel látom, hogy ebben is, mint 
sok másban, a nyomorúságunk vezet a jó útra 
bennünket. Lányok asszonyok, falun, városon, most a 
nagy nincstelenségben kezdenek ráeszmélni arra, 
hogy mit jelent egy családban a fonáshoz, szövéshez 
szokott női kéz. Mit jelent ebben a pénztelen 
világban, ha a kertben termelt kenderből, vagy a házi 
hulladékon felnevelt birka gyapjából pénz nélkül 
ruhát lehet készíteni.

Körülbelül 10 négyszögöl kertből évente 10 
méter kendervászon, egy birka gyapjából egy 
férfiruha készülhet olyan házban, ahol a fehémépek 
nem restellik öreganyáink kedves mesterségét.

Asszony számára a fonás-szövés az az ősi 
foglalatosság, mint férfiembernek a szántás-vetés. 
Olyan nehéz, komoly, békés, boldogságos munka.

A rokka mellett gondolkodóvá válik a nő. Aki 
nem játékból, divatból, ideiglenesen, hanem hasznos 
munkára szántan ül le a rokka mellé, az nem tud

olyan idegesen, meggondolatlanul, hebe-hurgyán és 
kapkodva élni tovább, mint ahogy a mai világ embere 
él, falun csak úgy, mint városon.

A rokka mellett ülő nőnek mindkét keze 
munkával van tele. Nem fér bele a cigaretta.

S fonó-szövő asszony ebben a kedves munkában 
megpihen, és előbb-utóbb elkezd énekelni.

Mélyen gyökerező magas kultúrának a 
szimbóluma ez a rokka mellett ülő nő. A szántó-vető 
ember s a fonó-szövő asszony az a pár ember, akik 
egy nemzet kultúrájának fundamentumán dolgoznak.

Ennek a nemzetnek új kultúrát kell építenie a 
romba-dőlt helyén. Gyökerestől megújult igen-igen 
régit. Szirmai Flóris Mária könyvecskéje az a mész és 
homok, amelyre a fundamentum építésénél nagy 
szükség van.

Gyámolatlan városi nők számára a szőni-fonni 
tudó falusi "szülikék" jó tanácsát, útbaigazítását, 
igyekszik pótolni.

Kedvet szeretne csinálni fiataloknak ehhez a 
munkához. Biztatni azokat, akik a nehezét nem bírják, 
hogy van olyan házimunka, amiben a gyengébbek is 
nagy hasznot hajthatnak.

Derék asszonyokat keres ez a munka, akik 
vállalják ebben a lerongyolt országban az 
újjáépítésből nekik teremtett részt. Derék 
asszonyokat, akiket a Példabeszédek könyve így 
dicsér: " Keres gyapjat, vagy lent és megkészíti 
azokat kezeivel, kedvvel. Kezeit veti a fonókerékre, 
és kezeivel fogja az orsót." Derék asszonyokat, 
akiknek szorgos munkája nyomán az életünk 
szépítésére is sor kerülhet. Akik ezen a nyomon, 
eljutnak majd odáig, hogy: "Szőnyegeket csinálnak 
maguknak, patyolat és bíbor az ő öltözetük." (Péld. 
31:13,19,22.)

Szegény kis sáros tollú, tépett szürke verebek: 
Magyar asszonyok és lányok! Rajtatok múlik, hogy 
kopott rongyaitok helyett "patyolat és bíbor" legyen 
az öltözetetek s kifosztott, kietlen fészketeket 
szőnyegek tegyék széppé és meleggé.

Én hiszek a kézimunka szívderítő erejében, 
utánozhatatlan bájában. Hiszem, hogy nekünk 
magyaroknak nem a tömegtermelés, hanem a 
kézműipar a jövendőnk. Amíg ember él a földön, 
egyéni lesz az ízlés, értékes az ötlet és soha az ötletek 
és ízlés egyéni játékát gyár nem tudja úgy tükrözni, 
mint a kézimunka.

Nagy kincs, országot érő, van elrejtve a magyar 
háziipar lehetőségeiben. Nincs is mélyre temetve, 
nem kell hozzá csákány. Csak nyitott szemmel 
járjunk, nem restelve a hajladozást és szedegessük
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szorgalmasan azt a sok szépséget, amit a mi népünk 
színes fantáziája termelni bír.

Bizakodva tesszük ezt a könyvecskét, íróval, 
kiadóval közösen, a magyar asszonyok és lányok 
kezébe.

Használják egészséggel mindnyájunk örömére!
ZSINDELYNÉ TÜDŐS KLÁRA."

Érdekes elgondolni, hogy hányszor volt hazánkban 
"kényszerhelyzet" amikor a kezdeményezés és a 
"népünk színes fantáziája" segítette át a
viszontagságokon. A magyar asszonyok, lányok
mindig megállták helyüket életünk szebbé, jobbá 
tételében, amit a történelmünk is bizonyít.

Szerk.

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGÁRIÁN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIŐR • 

UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. Tormay Cecü Leánycserkészcsapat 
_____  F e n n t a r t ó  T e s t ü l e t é

MEGHÍVÓ

A melboume-i Magyar Cserkészek szerettei hívnak minden 
Édesanyát, Nagymamát, Nevelőanyát, Dédnagymamát, 

jó barátot és támogatót az

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE

amelyet 2005. május 7.én d.u. 2 órai kezdettel tartunk 
a Magyar Központ Cserkészotthonában.

(760 Boronia Rd Wantima)

Rövid mösor, finom ebéd és gazdag tombola.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

M AD A I SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

CSEKKÉS2 HIRDETÉS
ELSÓBÁLOZÓK a 2005-бя ANNA BÁLRA
Szeretettel várunk és meghívjuk mindazokat a fiatal 

lányokat, akik első-bálozók szeretnének lenni, 
valamint fiukat, akik mint kísérőként szeretnének 

részt venni az idei, 2005-ben rendezendő 
Cserkészbálon.

A Cserkész Bál (Anna Bál) 2005 Július 23-án lesz a 
Melboume-i Magyar Központban.

A jelentkezni lehet Szilágyi Piriké telefonszámain - 
(03) 9457 1975 vagy 0438 454 704 vagy;

Tóth Zsuzsa telefonszámán: (03) 9459 7757 
Az előkészületek már májusban kezdődnek!

A Fenntartó Testület.
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A cím: 9 Garrison Grove Wantirna Vic. 3152.
Bővebb felvilágosítást hétfőtől - péntekig reggel 9 és 
este 5 óra között a (03) 9801 0855 telefonszámon!A MELBOURNE-I IDŐS 

MAGYAROK OTTHONA!
Az Árpád Otthon, itt Victoriában az egyetlen hely, 
ahol az idős magyarok (állami segítéséggel és 
hozzájárulással) a legmegfelelőbb gondozásba 
részesülnek!
A szép és tágas Otthon, minden kényelmet megad a 
lakóinak. A teljes ellátásos privát lakosztályokon 
kívül (mindegyik saját fürdő-szobával), tizenkét (12) 
villa-unit épült a szép kertekkel övezett parkosított 
területen.
A lakóknak van lehetőségük elérni a mindennapos 
teendők legfontosabbjait; pl. fodrász, pedikűrös, stb. 
A kényelmes és barátságos társalgó felszerelései közé 
tartoznak a TV (Duna TV is látható) CD, VCR, 
zongora és a könyvtár áll mindenki rendelkezésére.
A fmom, magyaros házi konyha fogyasztása a szépen 
berendezett ebédlőben az egyik főpontja az 
Otthonnak!
Hetenként bejáró két (2) magyar orvos - gyógyász és 
ápolónővér biztosítja a bentlakók egészségi jólétét. 
Minden héten közös kiránduláson vehetnek részt a 
lakók, (ha az idő megengedi) - a heti vásárlások is be 
vannak iktatva.
Az Árpád Otthonnak van egy "vendég-szobája" is. 
Ezt különböző alkalmak esetén lehet igénybe venni. 
Látogatókat, családtagokat szívesen látunk, - az 
előzetes bejelentés nagyon fontos az Otthon 
zavartalan működése érdekében !
Látogatás az Otthonban nincs időhöz kötve, 
szeretettel várunk minden honfitársunkat!
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GONDTALANSÁG...
A szerelmes pár beszélget:
- Ha majd összeházasodunk, minden gondodat 
megoszthatod velem - mondja a leányka.
- De nekem nincsenek gondjaim - ellenkezik a fiú.
- Mondom: - majd ha összeházasodunk.....

2005
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.

FERNANDELNEK IGAZA VOLT......
- Ha az asszony haragszik a féijére - állapította meg 
egy beszélgetés során Femandel, a híres francia 
színész még azért is szemrehányást tesz neki, hogy 
odakint szép idő van.

RENDELÉSI PROBLÉMÁK......
Egy férfi és egy nő az étlapot tanulmányozza a

AZ IDEGORVOSNÁL......
Az idegorvos komolyan így szól a páciens 
feleségéhez:
- Az ön férjének teljesen kikészültek az idegei. 
Feltétlenül nyugalomra van szüksége.
- Tudom, doktor úr! Hiszen naponta legalább ezerszer 
ugyanezt elmondom neki!

HA VALAKI BŰNÖS (volt)......
- Nagy szoknyavadász lehetett a férjem - mondja az 
újdonsült asszonyka a barátnőjének.
- Miből gondolod?
- A múlt éjjel vihar volt. A férjem a nagy villámlásra 
felébredve elkiabálta magát: megveszem a negatívot,
- megveszem a negatívot!

vendéglőben.
- Mit rendeljek, szívem? - kérdi a férfi.
Mire a nő: - nekem egy erős feketét, magadnak egy 
mentő-kocsit, mert most lépett be az ajtón a férjem.

GYÜMÖLCSSALÁTA......
A mama kioktatja a lányát: - kislányom, magadra 
hagyunk az udvarlóddal, de itt leszünk a másik 
szobában. Jelezd, ha szemtelenkedni akar veled, és mi 
rögtön bejövünk! Ha meg akar csókolni, akkor azt 
kiáltsd: cseresznye. Ha a melled körül matat, kiáltsd, 
hogy alma. Ha lentebb próbálkozna, akkor azt, hogy 
őszibarack....
Eljön az este, s jön az udvarló. A szülők ülnek a 
szobájukban, s figyelnek. Egy szer hallják, hogy a 
lányka kiabál:
- Gyümölcssaláta!... .gyümölcssaláta!
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A Központi Komputer Klub Assn. hírei!

Az első "Photo-Shop" tanfolyam folytatódik 
Május első és harmadik hétfőjén.

Elhatározás született arról, hogy egy arra 
megbeszélt alkalomkor a Klub egy "Hang és a 
Komputer” címmel nyitott napot rendez, ahol a 
megjelentek a hangfelvételek, CD készítés 
hanglemezről és mindennemű "hanggal" összefüggő 
információkról kaphatnak felvilágosítást. Ezen a 
napon berendezések bemutatása és a kapható "Soft- 
ware"-ek használata is bemutatásra kerülnek. A 
Kisújság hirdetni fogja ezt az összejövetelt, amire 
majd mindenkit szeretettel várunk!

Megjelent az egyik legjobbnak elismert "Security 
System" a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődés a Klub estéken.

A Hungaroskiils.net tanítás is tovább folyik, 
májusban, a Knox Idős Magyarok összejövetelei 
alkalmával; Reggel 10 órától - déli 12-ig. Már több 
jelentkező van, mint amennyi gép áll
rendelkezésünkre, ezért tehát kérem azokat, akik 
szeretnének részt venni a tanfolyamon, előre 
jegyezzék be nevüket Szeverényi Lászlónál, a Knox-i 
összejövetelek alkalmával, vagy hívják 
telefonszámán: (03) 9879 8203. A vasárnapi-tanítás 
megszűnt csak minden második kedd reggel lesz 
Hungaroskills.net tanítás.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA |

2006-os TÁRSAS UTAZÁS
Ahogy már említettem, a "Szerkesztő Asztaláról" 
című rovatomban, 2006 Októberében társas utazást 
tervezünk, az Ausztráliai Kisújság szervezésével.
A repülő-út Melboume-ből indulna, és Becsbe 
érkezik a csoport, és onnan fog visszatérni 
Ausztráliába. A tervek szerint, az út két részből állna: 
Az első rész, amely kb. 3 hét időtartama; "szabad 
fogalakozás mindenkinek" címmel, egyéni 
elfoglaltságokkal tölti el a résztvevő. Családi 
látogatás, otthon, vagy akárhol a Kontinensen 
stb...erről mindenki maga gondoskodik, előre! 
Október 23 és 24-én, Budapesten találkozna a 
csoport, természetesen a lehetősége meg lesz 
mindenkinek részt venni a hivatalos 50 éves 
megemlékezéseken.
Az út második részében, október 25-én Autóbusszal 
indul a csoport 12 napos, teljes ellátásos túrára. 
Idegen vezető szolgálattal, nemcsak Magyarország 
nevezetes helyeit, de a Felvidék, Erdély, Délvidék 
nevezetességeit is útba veszi a csoport. A busz-túra 
végleges útiránya még tárgyalás alatt van, de a 
feltételek szerint az út Bécsben fog végződni, amikor 
repülőre szállva visszajövünk Melboume-be. 
Természetes egy ilyen nagyszabású "kirándulásnak" 
feltételei vannak:
1. 30 személy részvétele a megszabott egység, - 

nem kevesebb, de több sem lehet.
2. A lehetőségeknek megfelelően, Ausztráliai 

útlevéllel rendelkezzen minden jelentkező.
3. A jelentkezés ez év (2005) októberig, amikor a 

megállapított előleget le kell fizetni.
4. Mindenkinek kötelező élet, egészség és utazási 

biztosítást, eszközölni!
További értesítéseket közlünk a következő 
Kísújságokban, jelentkezni lehet, vagy értesüléseket 
kaphatnak a Kisújság telefonszámán: (03) 9879 8203.



10. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

A QUEENSLANPI HÍREK:
A Gold-Coast-i Nyugdíjas Klub 
"Nagy” eseménye!
Különlegesen nagy eseményt ünnepelt a Gold Coast-i 
Idős Magyarok Klubja. Alapítói, Nagy Magdi és 
Sanyi az 50-ik házassági évfordulójukat ünnepelték 
Áprilisban. A Nagy-nagy torta mellett még egy üveg 
finom wiskey is köszöntötte a népszerű házaspárt.

De kezdjük az elején: ahogy a képen is láthatjuk, 
kislányukkal még mintha ők is csak "gyerekek" 
lennének! Nem csoda, hiszen Sanyi csak 19 éves és 
Magdi 16 éves volt, amikor házasságra léptek. Életük 
a magyar közösségek, de leginkább a sportéletben telt 
el, amiről a sok foci történet is tanúskodik. Az idő 
múltával az "idős kor" őket is utol éxte, (seniorok 
lettek) és a legjobb tudásuk szerint ott segítették az 
idős magyar szervezeteket, ahol lehetett. Nevükhöz, 
három Klub szervezése fűződik. A Knox, a Casey és 
most a Gold Coast-i Klubbok az ő kezdeményezései 
voltak. Az Ő érdemük semmiből elindulva - valamit 
összehozni. Azt mindenki tudja, hogy ha már 
megindul egy szekér, akkor már sokkal könnyebb 
tovább tolni. Tudjuk, hogy a kezdeményezés a nehéz 
és éppen ezért jár ki az elismerés mindkettőjüknek.

A sok-sok év fáradságos munkája örömmel tölti el 
szívüket, hiszen amit a közösségnek ad az ember, - 
szeretettel és odaadással - azt viszonozza az 
egyetértésben működő közösség köszöneté és 
elismerése.
A Nagy házaspár, ennyi éves közösségi munka után 
megérdemel egy hosszabb pihenőt. Több országot 
érintő "Nász útra" mennek, (nem mondják meg 
senkinek, hogy hová) ami előreláthatólag több 
hónapig tart majd.
Nem félnek a Klub működni fog tovább Bugár 
Marika és Kálmán Károly jóvoltából. A tagok már 
úgy vannak, hogy egy nagycsaládban élnek és a 
találkozásuk már majdnem természetes, összetartásuk 
kézenfekvő. A fiatalok is besegítenek, még a 
hivatásos vezetők újra átélik fiatal éveiket.
Szívből gratulálunk Magdinak és Sanyinak az 50-ik 
házassági évfordulójuk alkalmából és kívánjuk, hogy 
még sok éven át legyenek kedvelt vezetői a Gold 
Coast-i Idős Magyarok Klubnak. (Persze azután, ha 
visszaérkeztek a "nász-útjukról". Szerk.
Az összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk - 
mondják a "vezető helyettesek". Nem szabad 
elfelejteni a Keddeket az Arany partokon, amikor 
szívesen látja tagjait és vendégeit a Klub.
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

XVI. Benedek pápa és Magyarország 
"Szent István király 

a keresztény Európa egyik alapítója"

Rómában a Magyar Akadémián 1998. Május 21-én 
kiállítás nyílt, amelyet abból az alkalomból rendeztek, 
hogy akkor volt 150 éves hazánk legrégebbi 
könyvkiadója, a Szent István Társulat. Az ünnepélyes 
megnyitón Paskai László bíboros, prímás, 
Esztergom-budapesti érsek átnyújtotta Joseph 
Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció 
prefektusának a Társulat Stephanus-díját, mellyel a 
magyar olvasók köszönetét kívánta kifejezésre 
juttatni. A Stephanus-díj mellett Ratzinger bíborosnak 
ajándékozták az Ozsváíh Csaba ötvösművész által 
készített mellkeresztet és püspökgyűrűt.

A budapesti sajtóházban....
Zalakaros mutatkozott be április közepén 
"gyógyvizek országa-e Magyarország?" címmel, a 
Természetes életminőség újságírói munkacsoport 
szervezésében.
A két világháború alatt Magyarországot gyakran 
nevezték a gyógyvizek országának, Budapestet a 
gyógyvizek városának. Abban az időben Budapest 
volt a székhelye a Nemzetközi Fürdőügyi 
Szövetségnek, és ennek a nemzetközi szövetségnek a 
főtitkára is magyar volt. Azóta ez a nimbusz 
meglehetősen megkopott. Az Európai Unió 
követelményeivel sem könnyű lépést tartani. 
Szerencsére azonban vannak olyan sikeres helyi 
kezdeményezések, mint Zalakaroson is. 
Magyarországon a hatodik legnagyobb 
vendégforgalmú gyógyfürdője, 20 medencével 
nyáron 5388, télen 1806 négyzetméter vízfelülettel 
várja vendégeit. Karosinvest Rt - Hotel Karos 
Spa****Superior; 8749 Zalakaros, Alma u.l. Tel. : 
06-93-542-500; web: www.lcaros-spa.com.

Az Emutenyésztők Egyesülete kéri az Ausztráliában 
működő civil szervezeteket, hogy tapasztalat-csere 
céljából, szeretne felvenni kapcsolatot az egészséges 
táplálkozással foglalkozó, és azon termékek iránt 
érdeklődő személyekkel. Az Egyesület címe: 1132. 
Budapest. Visegrádi utca 12. Szeretettel váijuk 
soraikat!

A szerencsi országgyűlés 400 éve választotta 
Magyarország fejedelmévé Bocskai Istvánt.

A kétnapos rendezvény keretében megemlékeztek 
erről Szerencsen. Pap Géza erdélyi református 
püspök párhuzamba állította december 5-ét 
szeptember 11-ével. (a "Visszhang" nyomán, részlet)

A Tiszáninneni Református Egyházkerület és a 
Szerencsi Református Egyház szervezésében, 
Börzsönyi József esperes, helyi lelkész vezetésével 
került sor a rangos megemlékezésre, Mádl Ferenc 
köztársasági elnök fovédnöksége alatt.
A rendezvény tudományos tanácskozással kezdődött. 
Előadók voltak: Egyed Ákos, Nagy László, Gy. 
Etényi Nóra, Szabadi István, Szabó Péter, Újvári 
Zsuzsanna.
A sajtóbeszámoló keretében Tőkés László az 
MRVSZ elnöke bejelentette, hogy a 2006. 
Augusztusra tervezett V. Magyar Református 
Világtalálkozót a bécsi béke évfordulóján Bocskai 
emlékére szentelik.
A vasárnapi istentiszteleten Székely Endre 
nyárádszeredai református lelkész hirdette az igét. 
Nyárádszeredán, két hónappal ezelőtt emlékeztek 
meg Bocskai erdélyi fejedelemmé választásáról.

Pécsi L. Dániel jelképtervező kiállítását 
Kukorelli István alkotmánybíró nyitotta meg. 
Patrubány Miklós üdvözletét a Magyarok 
Világszövetsége részéről Okos Márton küldött 
tolmácsolta. A kiállítást méltatva elmondta, hogy 
Pécsi L. Dániel ragaszkodik Bocskai végrendeletéhez, 
a maga módján és lehetőségei szerint jelképei által 
próbálja összetartani és egybeforrasztani a Kárpát
medencében azt, amit a nagyhatalmak széttörtek. Ezt 
december 5-e után nevezhetjük egyféle nemzeti 
missziónak is. Ugyancsak méltatta a kiállítást és a 
művész munkáját Rázmány Csaba unitárius püspök, 
az MVSZ Védnöki Egyesületének tagja.
A második napi istentiszteleten Tőkés László püspök 
hirdette az igét, és többek között hangsúlyozta, hogy 
Bocskai végrendelete megmutatkozik a december 5- 
ben: Trianont nem lehet csak történelemként 
emlegetni. - ezt követően sor került Mádl Ferenc 
köztársasági elnök levelének felolvasására, - az elnök 
méltatta Bocskai államférfiúi nagyságát.
A további rendezvényeken és előadásokon elhangzott 
beszámolók és történelmi megemlékezések után a 
résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit 
annál a kopjafánál, amit évekkel azelőtt a szilágyisági 
Kémeitől kaptak a szerencsiek.

http://www.lcaros-spa.com
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A Bocskai - Rákóczi Találkozás Gyülekezeti Házat 
Csomós József püspök avatta fel, majd a Bocskai- 
film megtekintésével zárult a színvonalas ünnepség.

x iii. A u s z t r á l i á t  m a g v a k  
TALÁLKOZÓ - Pályázat.

Kedves Honfitársunk!

Barátság

A barátság egy aranylánc 
Minden láncszem drága barát 
Határának nincsen vége 
Értéke nő, évről évre.

A láncszemet összefonja 
Igaz és a mély szeretet 
Kedves emlék gyűjteménye 
Lelkünk éltető ereje.

Szépségének nem árt idő 
Emlékezetünkbe mélyed 
Évek múltán is velünk van 
Barátságban veled élnek.

A barátság nem vehető 
Sem eladó, ritka érték 
Egy jó barát többet ér ma,
Értékére nincsen mérték.

A barátság egy aranylánc 
Kapcsolata, áldott, erős,
Ha a láncok összeforrnak 
Boldog világ - élni vélük!

írta: Helen Steiner Rice.

Miért CInb?

A Klub szó, igaz nemzetközi szó; csaknem minden 
európai nyelvben megtalálható. Az is igaz hogy 
végső forrása az angol club, s a franciában vagy az 
olaszban is club az szó írott formája. Ez azonban 
korántsem jeleni azt, hogy a magyarban is 
majmolnunk kell ezt az idegen írásmódot. A klub szó 
már csaknem két évszázada él nyelvünkben, számos 
összetett szavunk elő- vagy utótagja (klubélet, 
klubnap stb...), igazán itt van már az ideje (még itt 
Ausztráliában is) hogy a magyar helyesírás szabályai 
szerint, fonetikusan, kiejtésének megfelelően újuk le 
a klub szót.

Pályázatot hirdetünk а XIII. Ausztráliai Magyar 
Találkozó jelvényének ("lógójának") elkészítésére. A 
nyertes pályamű szimbolizálja majd a Találkozót 
minden kiadványon, levélen, ajándéktárgyon stb...
A jelvény legyen színes, figyelemfelkeltő, de 
egyszerű, közérthető, tükrözze a Találkozó helyszínét, 
célját, legyen magyaros.
A pályamunkákat a HÍD címére kérjük 2005. Június, 
30-ig eljuttatni.
НГО; POBox 522, Winston Hffl NSW 2153.

A nyertes alkotás a Találkozó nyitó koncertjén 
díjazzuk, nevét az ausztráliai sajtótermékekben és a 
Találkozó Emlékkönyvében megörökítjük.

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekek és felnőttek tanításában 
Boronia: Wantima Health & Squash Club 

25S Scorsby Road, Boronia.
Szombaton d.e. 10.30- 12.00 noon. 

Wantirna: Magyar Központ 
760 Boronia Road, Wantima.

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

9729 9396 vagy 0409 809608 telefonszámokon.

A vírus működése

Kedves olvasónk, akik ezeket a sorokat 
elolvassák, - megéri azt a pár perce időt - mert 
gazdagabbak lesznek a vírus létezésével kapcsolatos 
legújabb ismeretekkel.
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Egyáltalán miért van szükségünk ezekre a 
tudnivalókra a vírussal kapcsolatban?.... 
Családokban, környezetünkben, lépten-nyomon 
találkozunk ezzel a korábban alig ismert kifejezéssel: 
"vírus-fertőzés” okozta a betegséget - ha nem ismerik 
a betegség okát.

Mi hát a vírus, ha egyáltalán nem sorolható az 
eddig ismert baktériumok és egyéb kórokozók közé? 
Természetesen már vannak tudományos elemzések, 
amelyek hajlamosak arra, hogy a vírust az élő és 
élettelenek mezsgyéjének tekintsék. Magyarázatként 
szolgál, hogy a legegyszerűbb baktériumok, sejtek 
stb. szaporodásához, anyagcseréjéhez szükséges 
feltételekkel sem rendelkezik a vírus. Az már 
ismeretes, hogy csak sejtekben képes szaporodni, de 
hosszú ideig megőrzi fertőző képességét.

A tudós világ jelenlegi ismeretei szerint, úgy 
tartják, hogy a vírus élőlények között a legkisebb 
kórokozó. M.W.Stanley amerikai kutató Nobel Díjat 
kapott munkájáért.

A tudomány fejlődésével párhuzamosan egyre 
több új élelmiszer, új kémiai anyag kerül az 
emberiség környezetébe, vagyis állandóan nő a 
fertőzöttség veszélye. Még szerencse, hogy a vírus a 
sejteken kívül nem tud szaporodni, igaz viszont, hogy 
a növény és állatvilág, az ember is sejtekből épül föl, 
vagyis bőven van lehetősége a fertőzésre. Sajnos még 
nem ismerik az összes vírus típust, ezért is a 
fertőzések elleni védekezés is a kezdeti stádiumban 
van.

Mi hát a teendője azoknak, akik ezeket a sorokat 
olvassák és szeretnék elkerülni a vírusos fertőzéseket? 
Elsősorban a tisztaságra és az egészséges életmódra 
jobban figyelni. Ha e kettőre nem szűnünk meg 
vigyázni, akár.....száz évig is elélhetünk!

Zalápi

Szellemgyógyászati 
tanfolyam indul

(I és II fokozat)
2005 Máius 28 -29

Vezető: a Budapesti Szabad
ul egyetem szellemsebész szakán 
i  (Csontos Vilmos vezetése alatt) 

végzett, Melboume-ben is ismert 
pszichotronikus-oktató.

Fedezd fel egészséges önmagad és a 
Benned rejlő gyógyító erőt!

L További tájékoztatást a a tanfolyammal 
kapcsolatban kaphat 

a (03) 9889-1027 telefonszámon.

MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2005. MÁJUSI NAPTÁR.
Május 1. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11:00 órakor Református Istentisztelet. 

Május 15. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d e. 11:00 órakor Református Istentisztelet. 

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

Május 29. Vasárnap 
____d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

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

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt

EBÉDDEL
egybekötött

ZENÉS, KLUBNAPJÁRA.
Május 29-én d.e. 11 órától

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

A belépő és háromfogásos ebéd $23.00.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

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

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREL

Találkozunk a Magyar Központban.
760 Boronia Road Wantima. 3152.

Találkozunk a Magyar Központban Május 3-án, 
17-én és 31-én. 3-án tartjuk meg az anyák napi 
ünnepünket finom ebéddel, süteménnyel és egy 
pohárköszöntővel.

Szomorúan vettük tudomásul Április 18-án 
Kovács Irén lemondását vezetőségi tagságáról Ez 
úton köszönjük meg 9 éves szorgoskodását. 
Ugyancsak köszönettel tartozunk a Suta házaspárnak, 
akik hosszú időn keresztül reggel 7 órától dolgoztak a 
terem elkészítésén, - az Oláh házaspárral egyetemben, 
hogy kényelmes terített asztal váija a tagságot. Most 
más feladatuk van családjukon belül. Minden jót 
kívánunk Nekik! Teleky Ilonka

NUNAWAPINGI ..ŐRÖK IFJAK" HÍREI 
A Klub összejövetelei a East Burwood-i Hallban. 
Cím: Bunvood Hwy. East Burwood. 3151. 
Mehvay Ref. 62 C 7.
Az "Örök Ifjak" Májusban, 11-én és 25-én tartják 
összejöveteleiket a szokott helyen. Finomabbnál 
finomabb ebédekkel, kávéval, süteményekkel, 
változatos szórakozási és ismertető előadásokkal váija 
a tagságot, és minden jóakaratú vendéget.
Az áprilisi hónap több szép és szomorú események 
ideje volt. Április 13-án, emlékeztünk meg és vettünk 
búcsút П. János pápától, egy perces néma felállással. 
Mint ahogy azt sokan mondták, a mi papánk... A 
menekülők, a hontalanná váltak, az emberi békét 
kereső pápája volt. Hisszük, hogy eredményes 
munkájának gyümölcse békét hoz az emberek 
szívébe.
Ugyanezen napon kaptuk a hírt, hogy titkárunk, 
Símma Edith eltörte a lábát, és a törés által okozott 
sérülés komoly komplikációkat okozott. A jelentések 
szerint hosszabb ideig kénytelen vagyunk nélkülözni 
kitűnő titkári munkáját. A Klub tagsága kívánt 
Edithnek mielőbbi felépülést, amire a gyors választ 
már megkaptuk. Szép szavak keretében Edith 
megköszönte a tagság jóságát, és azt hogy, vele 
éreznek a nehézen elviselhető idők folyamán.
Április 27-én örömhírek is megtalálták Klubbunkat. 
A Fonyodi Család (István és Mártha a nagyszülők) 
első unokájukról számoltak be, sugárzó arccal! 
Gratulálunk a Fonyodi családnak és jó egészséget és 
boldogságot a fiataloknak. Egy másik kis unoka 
(immár a negyedik) bejelentését hallottuk Szeverényi 
Lászlótól, a Kisújság szerkesztőjétől (aki tagja is a

Klubnak) - mondván, hogy a jövőben kell a segítség 
az újsághoz, - kell az "utánpótlás".
Az Anyák-napját Május 11-én ünnepli Klubunk, - 
ez alkalommal a megjelentek csak evőeszközt és jó
étvágyat hozzanak magukkal, mert a tányérokról a 
Klub gondoskodik majd. A Vezetőség mindent 
elkövet, hogy a Mamák és Nagymamák az életükben 
hozott nagy áldozatokért, amit családjukért tettek, 
ezen a napon a méltó ünneplésben részesüljenek. A jó 
Isten áldása kíséijen minden Édesanyát, családjuk 
mély tisztelete, és szeretete vegye körül Őket.
Boldog Anyák napját kíván Asszonyainknak, 
anyáinknak az "Öreg fiúk" nevében... Nagy József.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREL
A Casey-KJub összejövetelei minden szerdán, 

d.e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a 78 Power Road Doveton 3177 címen.
A Klub összejövetelei 2005-ben is minden szerdán 10 
órától - 4 óráig vájja szeretettel a tagokat és a 
vendégeket.
Május 11-én lesz az Anyák Napi megemlékezés a 
Klub keretein belül. Rövid műsorral, amit Fazekas 
Mancika, és Balogh Viki rendez, ünnepeljük meg a 
Mamákat, Nagymamákat.
Május 12-én háromnapos kirándulásra megy a Klub 
Bright-ba. (Remélem jó időnk lesz!) 
ANYÁKNAPI-BÁL; Május 29-én este 7 órai 
kezdettel a Deceton Hall-ban. A Kék-Fiúk zenélnek, 
hogy jó hangulat legyen! Mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség!
Márciusi történetek:
A Klub miután a háromnapos Echuca-i túráról sok 
kedves élménnyel visszatért, egy kicsit csendesebb 
napok következtek. A szokásos összejöveteleken a 
tagok és vendégek jól érzik magukat egymás, és 
barátaik társaságában. A szórakozás lehetőségei 
kitűnőek, lehet beszélgetni, kártyázni, na meg a 
biliárd is közkedvelt időtöltés.
Március 16-án, a szokásos összejövetel alkalmával 
emlékeztünk meg a mi Magyar nemzeti ünnepünkről, 
Március 15-ről és az azt követő szabadságharcról. A 
megemlékezés alkalmából elénekeltük a Magyar 
Himnuszt, és a Klub énekkara, Fazekas Mancika 
vezetésével több hazafias dalt énekelt. Majd 
szavalatok következtek, - hiszen Petőfi Sándor neve 
és a "Talpra Magyar..." című verse szorosan 
összefügg a 48-as eseményekkel, és a magyar nép az 
óta is szívébe zárva emlékszik meg Nemzeti 
Dalunkról. Hangódi Mária az "1848-as Katona 
Levele" című verset, és Tamás Anna, egy harcos
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katona levelét olvasta fel, amit családjának írt. Ezután 
Erdélyi Manyika, a "Kis Hadnagyocskát" énekelte. A 
megemlékezést finom ebéd követte.
Március 20-án ünnepi ebéddel egybekötött zenés 
délutánra jött össze a Klub. A terem ez alkalommal is 
zsúfolásig megtelt. A tagokon kívül sok kedves 
vendég is megjelent. A zenéről és jó hangulatról, mint 
mindig, Risztics Pityu és Máté Ági gondoskodott. A 
''mulatozás" délután öt óráig tartott, a tombola sok 
szép ajándékot jutatott a nyerteseknek! Elnökünk, 
Bolla Éva köszönetét mondott a sok szép tombola
tárgyakért, valamit megköszönte a "Vezetőségi 
tagoknak" reggel 8-tól este 6-ig tartó fáradságos 
munkálkodásukat.
A kővetkező zenés délután Április 24-én volt, 
amelyre szintén nagy szeretettel várt mindenkit a 
Vezetőség!
Március 23-án ünnepi ebéd keretében "Kalap 
Karnevál" köszöntöttük a Húsvétot. A nagyon jól 
sikerült összejövetelek, és szép Klub-élet teszi szebbé 
elviselhetőbbé, öreg napjainkat. Reméljük, hogy még 
sokáig így összetartásban, békességben tölthetjük el 
szabad idejűnket.
Áprilisban történtek:
Április 24-én tartottuk meg a szokásos Zenés 
Délutánunkat. Pityu és Ági kellemes jó zenével és 
énekekkel segítettek izmainkat lazítani, majd a finom 
és bőséges ebédünket lerázni. A gazdag tombola után 
sokan siettek haza, talán nem tudták, hogy ez után 
kezdődött az igazi mulatság. Aki ott maradt - nem 
bánta meg, mert egészen 5 óráig énekeltünk és 
táncoltunk.
Ezután is mindenkit szeretettel várunk, és jó 
egészséget kíván mindenkinek a Vezetőség.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2005 évi összejövetelek minden második hétfőn, a 
Noble Park Community Centre-ben. Ross 
Reserve-ben van. (Melway Refr. 80 E/12)
Májusi összejövetelek: 2-án és 16-án. Anyák-napi 
megemlékezés a 16.-i összejövetelen, - mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség nevében, Hipik Szilveszter.

BR1MBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St.

St.Albans) A 2005-évi összejövetelek, mint mindig 
minden hétfon 10 órától 4 óráig a megszokott helyen. 
A megszokott összejöveteleken kívül Május 29-én 
zenés, ebéddel egybekötött megemlékezés az 
Édesanyákról és Nagymamákról. Köszönetünket 
virággal és finom ebéddel fejezzük ki, - az ebéd a 
Klubtagoknak ingyenes! A Klub-napok nálunk mindig 
jó hangulatban, szeretetben és szórakozási lehetőségek 
sok formájában telnek el. Kártya, biliárd, és sok-sok 
beszélgetés!
Az összejövetelekre mindenkit szerezettél vár és 

hív a Vezetőség és a tagság!

 ̂ Nagy Magdinak és Sándornak 
\ aranylakodalmára

kíván, sok-sok boldogságot, egészségben ^
<> megelégedett hosszú életet, - és köszönet a < 

felejthetetlen élményekért <;
L X,  ̂ x x x  ̂ B^nce Karola és János <

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

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG  
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2005-év, összejövetelei a hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Május 7-én) lesz megtartva a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

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

Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.
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A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa

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

szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig.

Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 
Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 

Fax: (03) 9830 0952

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 15.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www inhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: WWW, mhtv. net.net/fomm

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!
Köszönet a sok és érdekes 
közleményért, versekért, amit 
a Szerkesztőségbe küldenek 
támogatóink. A lehetőségekhez és 
a helyhez mérten mindenkinek helyet ad a Kisújság, 
aki a közösség érdekében ír, és a Melboume-i 
magyarság békés és ésszerű előrehaladására 
törekedve, küldi beadványait. A beküldött anyagot 
(fényképek kivételével) a Szerkesztőség nem küldi 
vissza feladójának; azok eredeti példányai vagy 
elraktározásra, vagy pedig megsemmisítésre kerülnek.

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

