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SZEPTEMBER E6YETLEN ÜNNEPNAPJA

az Apák napja
A minap az egyik Melboume-i TV állomás a 

gyereknevelés kérdéseivel foglalkozó, oktató 
programjában közölte, hogy a mai világban, amikor 
két egynemű szülő is létezik, ne Édesanya és Édesapa 
megnevezést használjanak, hanem Szülő egy (1) és 
Szülő kettő (2) legyen a hivatalos megnevezés. 
Ajánlották azt is, hogy az Apák napját el kell törölni, 
mert az "sex-megkülönböztető" értelemben rossz 
hatással van a gyermekre! Hová forog a világ?

Ez, ha más nem, de természet-ellenes, és csak 
mi, az emberiség tud ilyeneket kitalálni, és méghozzá 
reklámozva, nyíltan kultiválni.

Kérdezem én, hogyan éreznék magukat azok 
az Édesapák, ha hallanák ezeket a kijelentéseket, akik 
a történelem során annyit fáradoztak családjukért?

A nemi egyenlőség jelszava alatt nem lehet az 
apákat teljesen háttérbe szorítani. A technikai 
fejlődéssel elért mai életünk sem nélkülözheti az apai 
státuszt. Sőt, - talán most van a legnagyobb szükség 
az egyensúly megtartásához, - családnevelés és a 
harmonikus (természethez hű) életforma 
megteremtéséhez!

Csak az a gyermek tudja mit veszített 
gyermekkorából, akinek nem volt Édesapja. A sok 
árva gyermek tudja csak, hogy az élet mostoha volt 
hozzájuk, amiért nem adott nekik Édesapát. Ez 
természetesen kétszerezetten érinti a fiúgyermekeket. 
A szülők feladata nem változott történelmünk 
folyamán, csak néha könnyebb vagy nehezebb volt 
eleget tenni kötelességeiknek a történelmi 
viszonyokhoz igazodva. Ez viszont a természetes

életfolyamat alapja, amit elfogad és követ minden 
józan és jóakaratú magyarember.

A természeti változások törvényszerűen 
észlelhetők világszerte. Szeptember hava a változások 
hava, földünk mindkét oldalán. Itt az Ausztráliai 
kontinens déli részén a tél leginkább az otthoni 
őszhöz, vagy kora tavaszhoz hasonlítható, amikor a 
csapadék többnyire eső formájában jelentkezik. Az 
hideg, esős szeles napok a hóolvadás idejére 
emlékeztetnek.

Szeptember hava azonban reményt is ad a 
tavasz és a nyár közeledésére. A virágzó 
gyümölcsfák, új hajtások a kertben, és a hirtelen 
szapora favágások kicsalják a házaikba szorított 
lakosságot. Nemsokára kezdhetjük szidni a borzalmas 
ausztráliai hőséget.

Otthon, Magyarországon más a helyzet. A 
nyár vége - az ősz kezdete, aratás, betakarítás, a szüret 
jellemzi ezt az időszakot. A tanulók a megérdemelt 
nyaralások után visszatérnek az iskolákba. Kezdődik 
a tanév. Mamák, papák kézen fogva viszik a 
kisebbeket, az öregebbek pedig nagy kedvvel keresik 
fel régi barátaikat, osztálytársaikat akár milyen is volt 
a múlt évi bizonyítvány.

Most amikor a családokért fáradozó 
édesapákat köszöntjük eszembe jut gyermekkorom 
sok kedves emléke. Soha nem felejthetem el az 
Édesapámtól kapott intelmeket, jó tanácsokat. Kérem 
a mai fiatal generációt, hogy becsüljék és szeressék az 
Édesapákat, Nagyapákat!

Szeverényi László.
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Amit elásnak az emberek, az 
megmarad az "idő-burában" az utókor 
régészeinek, mint bizonyíték!

Magyarok a nép és nemzet közötti időben.
(a "Nyugati Jelen" nyomán)

Erdély egyik legjelentősebb honfoglalás-kori 
magyar temetőjét tárják fel Szászváros határában a 
nagyszebeni és a németországi Tübingen egyetem ifjú 
régészei. A tizedik századi sírhalmaz teljes feltárása, 
leletanyagának feldolgozása fontos információkat 
adhat a magyarság európaivá válásáról.

Erdélyi honfoglalók.
A feltárt sírok anyaga egyértelműen a második 
honfoglaló nemzedékre utal, nyilatkozta a Nyugati 
Jelennek, Marian Tiplié, a nagyszebeni egyetem ifjú 
tanszékvezetője, az ásatások vezetője. Minden 
bizonnyal az erdélyi törzshöz tartoztak (a gyulák 
nemzetségéhez). Állandó településről van szó, 
melynek elhelyezése - egy domb tetején - arra utal, 
hogy a Maros völgyének ellenőrzése lehetett az itteni 
magyarok célja. Különösen, ha figyelembe vesszük, 
hogy az erdélyi törzs (a gyulák nemzetségének) 
fejedelmi központja a Szászvárostól kevesebb, mint 
50 kilométerre lévő Gyulafehérvár környékén alakult 
ki.

Habár állandó településről van szó, a feltárt 
temető mégis arra utal, hogy az akkori magyarok még 
nem adták fel teljesen nomád, kalandozó 
életmódjukat. Éppen ez a kettősség teszi érdekesebbé 
a kései honfoglaló - de még pogány - időszakból 
származó szászvárosi temetőt. Amely némileg eltér a 
pannóniai törzsekétől, valamint a korábbi temetőkből, 
amint a Nagyavárad melletti Bihar községben feltárt, 
a honfoglalás első nemzedéke idejéből származó - 
egyértelműen nomád életmódról tanúskodó - nagy 
temető leletanyaga is bizonyítja.

Míg a honfoglalás első nemzedéke idejében a 
magyarok lovaikkal és fegyvereikkel együtt 
temetkeztek, a valamivel későbbi szászvárosaiból 
azonban már hiányoznak a kardok meg az állati 
csontok. A tizedik századi szászvárosi temető nem 
olyan gazdag, kengyel, nyíl, tegez, vagy ezekhez 
hasonló tárgyak csupán egyes sírokból bukkannak 
elő.

Marian Tiplié szerint mindez a környező népek, 
elsősorban a besenyők, de esetleg a helyi szláv - vagy 
akár latinos - lakosság magyarságra gyakorolt 
hatására vezethető vissza.

Szent István árnyékában
A 62 eddig feltárt sírban női, gyermek - és férfi 
tetemekre bukkantak. Azonban sok férfitetem egy- 
egy testrésze hiányzik (gyakran éppen a fej), ami 
egyértelműen erőszak általi halálra utal. Vagyis a már 
letelepedett köznép békés életére tért át, míg az 
előkelők folytatták harcias és veszélyes életmódjukat.

Mihai Castaian, a Szászvárosi Múzeum ifjú 
igazgatója, az ásatások tudományos kutatója 
véleménye szerint elképzelhető, hogy az erőszakban 
elhunytak éppen a pannóniai törzsek, pontosabban I. 
István hadainak áldozatai. Első és legnagyobb 
királyunk ugyanis csak fegyverrel tudta a nyugati 
kereszténység és az európai fejlődés útjára terelni a 
pogánysághoz erősen ragaszkodó törzseket, 
különösképpen az erdélyi törzset. Lehet, hogy István 
király és nagybátyja, a bizánci kereszténységre áttért 
erdélyi Gyula közötti fegyveres összecsapás - s ezáltal 
az összmagyarság hosszú távú sorsa - éppen a 
Szászváros és Gyulafehérvár közötti síkságon dőlt 
el?!

Feltáratlan történelem
Marian Tiplié reményei szerint az augusztus közepéig 
tartó ásatások során sikerül teljesen feltárni a 
szászvárosi temetőt, mely 80-90 sírból állhat. 
Amennyiben feltételezése helyesnek bizonyul, a 
szászvárosi lenne az első teljesen feltárt magyar 
temető Erdélyben.

A stratégiailag fontos Maros partján számos 
egyéb magyar temető létezik, amelyeket azonban csak 
kis mértékben, vagy egyáltalán nem tártak fel. Az 
előző kategóriába tartozik a nagy gyulafehérvári 
temető, a piskitelepi, dévai és vajdahunyadi pedig az 
utóbbiba. Dévánm, például, az 1970-es években, a 
Micro 15 tömbháznegyed építése idején, véletlenül 
bukkantak honfoglalás kori magyar sírokra, a 
Securitate azonban nyomban betiltott bármilyen 
régészeti kutatást, sőt még beszélni sem volt szabad 
róla. A fiatal nagyszebeni régész szerint a 
vajdahunyadi a honfoglalás idejéből, vagy az azt 
követő időből származó temető lehet.

Csakhogy a feltárás gyakran akadályokba 
ütközik, ha nem is a hatóságok részéről. Manapság a 
pénz a legjelentősebb gond, szögezte le Marian 
Tiplié, akinek régészcsapatában a nagyszebeni és 
tübingeni egyetemistákon kívül székelyudvarhelyi 
fiatalok is vannak. Az ásatásokat az interetnikai 
kapcsolatok állami hatósága támogatja anyagilag, 
szállást a Böjté Csaba atya által irányított Szent 
Ferenc Alapítvány biztosít ingyenesen szászvárosi 
központjában! Chirmiciu András.
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m a g y a r N A P L O  ir ia .
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
A világ legmerészebb személyi 

igazolványa
Az Egyesült Államok mellett Nagy-Britannia is 
biometrikus személyi igazolványt vezetne be arra 
hivatkozva, hogy ez nagymértékben hozzájárulna az 
illegális bevándorlás visszaszorításához. A terv 
ellenzői szerint hatalmas költségekkel jár, és félő, 
hogy sérti majd az állampolgárok szabadságjogait és 
személyiségi jogait. A többi ország szorosan nyomon 
követi a brit eseményeket, és a terv sikere esetén 
valószínűleg sokan követik majd a brit példát.

Nagy-Britannia a napokban tárgyal a személyi 
igazolványok kérdéséről, miután Tony Blair 
miniszterelnök előállt a biometrikus személyi 
igazolvány-rendszer tervezetével. A politikusok 
várhatóan elfogadják a javaslatot, melynek 
értelmében ujjlenyomat, arc és íriszazonosítással 
működő személyi igazolványokat vezetnének be az 
országban. Amennyiben jóváhagyják a tervet, ez lesz 
az első alkalom, hogy a briteknek személyi 
igazolványt kell hordaniuk azóta, hogy Winston 
Chirchill kormánya а II. Világháború után eltörölte a 
dokumentum viselését. Az ellenzők - akik szerint az 
igazolvány költséges. Szükségtelen és tolakodó - attól 
tartanak, hogy végül kötelező érvényűvé teszik a 
dokumentumot.

Neil Fisher, a QinetiQ angol technológiai vállalt 
biztonsági és hírszerzési igazgatója szerint a többi 
ország nagy figyelmet szentel a brit terv
előrehaladásának. "Még soha senki nem vezetett be 
ilyen bonyolult személyi azonosító rendszert, amely 
három biometrikus azonosítót alkalmaz" 
nyilatkozta "Amerika különösen odafigyel ránk, és 
azt hiszem, ha folytatjuk a munkát és sikerül 
bevezetni, sokan követik majd példánkat".

Az ellenzéki konzervatív és liberáldemokrata 
pártok kijelentették, a javaslat ellen fognak szavazni. 
"Nem látunk semmiféle előnyt, cak hatalmas 
költségeket, és súlyos veszélyt a polgári
szabadságjogra és személyiségi jogokra nézve” - 
nyilatkozta David Davis. " Ez a javaslat nem fog 
beválni. Nem érik el vele a kitűzött célokat, azaz a 
terrorizmus és az illegális bevándorlás
visszaszorítását. Óriási költségei és súlyos hibái 
lesznek".

Elkészült a PANORÁMA könyve 
valamint CD-ie az Ausztrália és 

Úi-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 I 
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

ALLOHome Loans
ABN18 105 914 663

«em ber of The Mortgage Indus»* Association Ot AiratreH«
iHlÄÄ

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

315 George Street, Doncaster Vic. 3108. 
Phone: (03) 9888 1100

http://www.allhomeloans.com.au
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Wizz Air
Magyarország új légitársasága

Én is kipóbáltam (1 és fél óra) Malmőből 
Budapestre, illetőleg Budapestről Malmőbe a Wizz 
Air új magyar, de már mondhatni, hogy Közép-Kelet- 
Európa új "diszkont" légitársaság járatát. És Sturup, 
Malmö repülőteréről a centrumba szállító gyors, 
udvarias, kedvezményes magyar Fekete István taxis 
járatát is kipóbáltam.

A Wizz Air vezérigazgatója Váradi József több 
külföldi befektetővel működteti ezt a légitársaságot.

A Wizz Air gép 2004. Május 19-én, 6 hónappal 
az alapítás után állt fel. A Wizz Air járatait 
Magyarországon Budapestről, Lengyelországban 
Katowicéből, Varsóból és Gdanskból indítja.

A Wizz Air egyre dinamikusabban növekszik a 
közép-kelet-európai régióban és folyamatos 
tárgyalásokat folytat további repülőterekkel, pl. a 
szófiaival.

Milyen előnyei vannak a "fapados" Wizz Air- 
nek? - Kifizethető árat ajánl a kispénzű utasoknak, 
olcsó, gyors alternatívát az autóbusz, vonat, az autó 
helyett. A Wizz Air személyzete udvariasan, a 
legmagasabb szakmai szempontok szerint 
gondoskodik az utasokról úgy a levegőben, mint a 
földön. Az alkalmazottak egyetemi, főiskolai 
végzettséggel rendelkeznek. A magyar, az angol 
mellett több más nyelvet, így pl. a lengyelt is 
beszélik. A jegyvásárolás gyors. Legjobb az "on-line" 
foglalás, de lehet telefonon, utazási irodán keresztül is 
jegyet biztosítani. Minél előbb foglalja le az utas a 
jegyét, annál olcsóbb áron juthat hozzá. Az utolsó 
percben lefoglalt jegyek a legdrágábbak.

Időről időre érdemes tájékozódni a Wizz Air 
akcióiról. Vannak olyan árleszállítások, amikor már 
néhány euróért is megvásárolható egy-egy út.

A poggyászról: - minden utas jogosult egy 
kézipoggyászt (10 kg) a fedélzetre vinni, és feladni - 
díjmentesen - 20 kg-ig egy másik csomagot. 20 kg 
felett kilógrammonként 6 eurót kell fizetni. De 32 kg- 
nál nem lehet több egy csomag súlya.

Egy repülőgépen 180 kényelmes bőrülés van. A 
gépek átlag életkora 2 év. A repülőgépek 
karbantartását a Lufihanza, a világ egyik vezető 
karbantartó cége végzi.

\ Vadászház kiadó, otthon.... !p I
|  Komárom - Koppánymonostor fenyvesében egy |
| vadászház jellegű összkomfortos üdülő kiadó napi |
\ AU $7.00 -ért. I
\ A Monostori Erődhöz közel épült lak, közel van |
| Komáromhoz, helyi buszjárattal megközelíthető a \
I gyógyfürdő, és lehetőség van orvosi ellátásra. \
| Étkezési lehetőség van a közeli Fenyvesi |
|  Vadkan Csárdában! f
| Helyi nevezetességek a közelben, - megtekinthető az f
|  1848-as csatamező az Erdő Csárdánál, - és a Szlovák |
| oldalon levő vár, a Monostori Erőd. f
| További érdeklődés Parádi Miklósné telefon számán- \
( Ausztráliából: ООП 36 1 226 1360 j
|  (Figyelem! - számítsuk bele a nyolc óra idő \
I differenciát, amikor hívjuk a telefonszámot!) f
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Merem ajánlani....
A minap tértünk vissza, jómagam és feleségem 

Magyarországi utunkról. Többek között gyönyörű 
napokat töltöttünk a Dombori Motelben, ahol a 
legkiválóbb ellátásban volt részünk. A tulajdonosok, 
Kiss István és felesége Klárika a család minden tagja 
segítségével igazán kitettek magukért és 9olyan 
ellátásban részesítettek bennünket, hogy ez volt 
ottlétünk kiemelkedő és a legjobb pihenéssel eltöltött 
időszakasza.

Az úján épült országúton egyórai időbe tellett az 
odaérkezésünk Pestről, ami Ausztráliai viszonylatban 
csak egy kis "rövid" útnak számít. Festői tájak övezik 
a helyet. A kényelmes lakosztályok csendet és 
nyugalmat biztosítanak. A parkos sétányok igazi 
"megnyugtató" körülményeket nyújtanak a mai hajsza 
világból vágyó kikapcsolódok számára.

A Motel-tói séta távolságra a család által vezetett 
étterem megadott minden "hazai" ételt és italt, amit a 
külföldről érkezett magyarok már csak emlékezettből 
ismernek. (Nem kell elfelejteni innen ez ugrásra, van 
Szekszárd, híres a borairól)

A holtágban mindenféle vízsportot meglel az 
ember, de a legnagyobb jellege a helynek az, hogy 
országos hírű horgászparadicsom.

Habár mi "öregek" nem éltünk a lehetőségekkel, 
de megtudtuk, hogy az itt üdülők és nyaralók számára 
mindenféle szórakozást biztosít a környék. Kiépített 
strandok, óriás-csúszda, teniszpálya, mozi, éjszakai 
szórakozóhelyek, sörözők állnak rendelkezésükre.

Merem állítani, ha ismét Magyarba megyünk. - 
Domboriba lesz a helyünk!

Horváth Imre.

3
Motel Club Dombori Eladó!

1 órai út Budapesttől... .festői környezetben 
A vízparton 10x4  személyes apartment, családi 

házzal, rendezett kerttel 2300 négyzetméteren.
Víz, Gáz, Villany, Csatorna, Kábel TV.

Nagy vízi (négy csónakos) móló, kajakozó... 
SAJÁT TULAJDONI VÁLLALKOZÁS 

Jól bevezetett, visszatérő vendégekkel
ELA D Ó . ÁRA: 412.000 EURO

Az MCD megtekinthető a ww.MCD.CSALl.HU 
honlapon, vagy színes ismertetőt, és további 

felvilágosítást kérhet Ausztráliában Horváth Imrétől 
a (03) 9822 3649 telefonszámon!

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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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GÁRDONY/ LILIKÉ
A  Brisbane-i 4EB magyar rádió adásainak 

főszerkesztője és közkedvelt bemondója 
meglátogatta Melboume-t.

A Korona étteremben találkoztam Lilikével, aki 
vacsora után Isten éltesen-re tartva poharát további jó 
munkát kívántunk egymásnak. Már évek óta minden 
Rádió műsor kazettán jön le ide a hideg Melboumebe 
- és a Kisújság pedig megtalálja a napos Brisbane-t 
minden hónap elején! így mindig van téma, amiről 
hosszan el tudunk beszélgetni.

Kezdjem ott, hogy а 4EB magyar programjait 
már 14 éve állítja össze és bemondója a műsoroknak. 
Először csak úgy, mint segítő, majd Borlai Tibortól 
(tiszteletbeli Konzultól) átvette a műsor összeállítását, 
és nagy figyelmet igénylő előadását, amit élőben lehet 
hallani minden csütörtökön reggel, 8.45-től -10.15-ig.

Ezek a magyar adások immár 26 éve hallhatók a 
Queensland-i Community Rádión, a sok magyar 
"bennszülött" örömére.

A műsorokban szereplő anyag a helyi és az 
otthoni életet tükrözi. Emellett sok hagyományos 
tudósítás, népszokások, és régen-múlt események az 
óhazából szépítik a programokat. A "Hazai Tükör" 
Peredi Mária összeállításában sok szép otthoni 
történelmi és társadalmi hagyományokról adott 
tudósítást.

Minden műsorban felhangzanak a "Szív küldi 
Színek..." köszöntő dalai. Néha magyar nóta, néha 
közismert sláger, - mind szép, mert magyar....

Takács-Tolvaj László zenei összeállításai a 
magyar zenetörténelem nagyjait mutatja be a 
hallgatóknak. Az immár több mint 100 zenei 
programban megjelentek az otthoni, és az 
emigrációban élő híres magyar zenészek, énekesek, 
zeneszerzők. Felüdülés ezeket végighallgatni!

László-atya az otthoni Gazdag-réti templomból 
mondja el szent-beszédét, az evangélium alapján 
mondja el intelmeit.

A sok fáradságot és odaadó munkát értékeli a 
Brisbane-i magyar hallgató közönség!

Liliké, reméljük, hogy épségben, egészségben 
még sok-sok éven át tudja vezetni a Queensland-i 
magyar műsorokat, ápolja magyar múltunkat és a 
drága magyar nyelvet. További szép sikereket és jó 
munkát kívánunk a Kisújság munkatársai nevében,

Szeverényi László

(Hungaroskillnet —tag) áll rendelkezésére 
az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.
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A QUEENSLANDI H ÍREK :
A GoId-Coast-i Magyar Nyugdíjas 
Klub Hírei!

A múlt vasárnap (Aug.18) a Szent Szív 
templomába mentünk, ahol ünnepélyes püspöki 
nagymisén áldoztak minden nemzetért. Jó volt látni a 
21 zászlóvivőt szép nemzeti viseletben, ahogy 
bevonultak a zsúfolásig telt padsorok között. 
Könnyes lett a szemünk, amikor a délceg magyar pár, 
Nuspán Eszter és Somogyi Sándor a címeres magyar 
zászlót hozták be. Megható volt imádkozni együtt a 
sok más nemzet képviselőivel. Bár a nagyvilágban is 
így lenne a békés együttélés.

Mise után a magyar egyesületbe siettünk, ahol 
egy kis ünnepély volt. Az új kenyér ünnepe. Szép 
magyamihás csoport vonult be, zenekísérettel. Elől, 
Nuspán Eszter vitte a szép magyarhímzett térítővel 
letakart tálcán az új kenyeret, amit a református pap 
áldott meg. A szép szertartás után elénekeltük a 
magyar Himnuszt. Mindenki felállt. Két 
magyarországi vendég asszony ültek velem szemben, 
ők ülve maradtak. Oh, szegények! - gondoltam 
magamban, mennyire fájhat a derekuk, vagy a lábuk, 
hogy nem bírnak felállni. Sajnáltam őket, pedig nem 
is olyan öregek még. Nemsokára a zenekar játszani 
kezdett és táncra perdültek a párok. A két asszonyt is 
felkérték és elmentek táncolni. Azóta nem tudok 
megnyugodni, mindig előttem van a két ülő asszony. 
Ilyenek az anyaországi magyarok? Magyar nép hová 
süllyedsz?!

A legnagyobb esemény a nyugdíjas Klub 
életében, most volt, amikor három magyar egyesület 
vezetői itt összetalálkoztak. Szeretettel üdvözöltük 
egymást. Phol Marika, Papp Irén, Barta Yvette és 
Brisbane-ből Agárdy László. Lassan megvalósul a 
kívánság - pártoljuk a magyar egyesületeket.

Vendégünk volt a fiatal nagytehetségű 
zongoraművész Roth Miksa, aki eddig sok díjat és 5 
évre ösztöndíjat kapott. Ő eddig csak elsőrendű 
zongorákon játszott. Nálunk viszont csak "nyugdíjas" 
zongora van, - kissé bizalmatlanul nézte - de azért 
mégis leült és szebbnél - szebb dallamokat szólaltatott 
meg művészi újaival. Köszönet érte. Sok szerencsét 
és sikert kívánunk neki, Isten áldásával.

"Még van egy élményem a múltból....
Sydneyből - Melboume-be utaztunk kocsival. Vittük 
magunkkal 6 éves unokánkat, Melindát. Férjem 
rendkívül jó vezető volt, de nem szerette, hogy ő 
vezet, én meg alszom mellette. Megkért, hogy 
olvassam hangosan az átjelzéseket, és a sebességre 
figyelmeztessem, mert neki az útra kell figyelni. 
Kérdezem az unokát: nálatok ki olvassa az 
átjelzéseket? - mire a válasz volt: " Senki, az én apám 
lát!" Oláh Erzsébet

Szeretettel hívunk és várunk mindenkik minden 
kedden reggel 10-től délután 1 óráig a Broadbeach 
Senior Citizens Centerben. St.Peters Drv. ( a Kaszinó 
szomszédságában)
További érdeklődés Somogyi Sándor 

telefonszámain: a helyi 5526 5293-on, vagy a Mobile 
041 195 4309 számain.

Oláh Erzsébet, Nuspán Eszter, Somogyi Sándor, 
Reminik Zsuzsa és Bozsik Tamás.( na meg a Püspök)
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LOGIKUS...
Az iskolában sorakoznak a gyerekek ebédidő alatt. A 
sor gyerek asztalok előtt megy el, minden asztalon a 
különböző táplálékok. Az első asztalon a 
felhalmozott alma, az asztalon felírás:

"Csak egyet vegyél el, az Isten mindent lát!”
.....megy a sor tovább és a ebéd végén természetesen
az édességek asztala elé érnek, ahol egy másik felírást 
találtak, - egy leleményes gyerek jóvoltából:

"Vegyél annyit, amennyit akarsz, az Isten az 
almákat figyeli!"

EZ A MAI FIATALSÁG....
- Mariska, te egy csodálatos lány vagy. Ha feleségem 
leszel a tenyeremen foglak hordani!
- Miért, autód nincs?....

2005
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember 1; Egyed 

napja. 
Szeptember 8. 

Kisasszony napja. 
Szeptember 29. 

Szent Mihály 
főangyal napja. A 

magyar gazdasági év 
őszi fordulója, A 

kalendáriumi 
mondóka ezt írja 

róla: Mihály napján 
hogyha dördül, jó 

ősz után nagy tél 
gördül. Ha sok 
makkot hozott 

Mihály, elkészítheted 
a szánkát

VICCET MESÉL A RENDŐR
Két rendőr találkozik. Az egyik tréfából megkérdezi: 
Mondd, komám, hány gombócot tudsz megenni 
éhgyomorra?
Nyolcat.
Nem igaz, csak egyet, a többit már nem éhgyomorra 
eszed.
A másiknak nagyon tetszik a a poén, ezért úgy dönt, 
ő is elmondja a barátjának az őrszobán:
Mondd, Pista, hány gombócot tudsz megenni 
éhgyomorra?
Hatot.
De kár, ha nyolcat mondtál volna, tudtam volna egy 
jó viccet!

A MODERN VILÁG HÁTRÁNYA
a rendőrök egy nagyszabású razzia előtt egyeztetik az 
órájukat:
- Na emberek, a pontos idő délelőtt 11:48. Akinek 
digitális órája van annak: vonal, vonal, kisszék, 
hóember.

MÉG MA IS ÍGY VAN SZÉKELYFÖLDÖN
Bevonul katonának a székelylegény.
Búcsúzáskor az apja lekever neki egy "atyait"! 
Megszólal ezután az öreg, teljes komolysággal:
- Édes fiam! Ezt mától soha senki mástól el ne tűrd"!

IGAZ, AMI IGAZ...
Az önimádó nők gyorsan elvirágoznak, míg a 
kiegyensúlyozott, önzetlenül élő nők szépsége sokáig 
ragyog, sőt még fokozódik is!
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Ahogy azt én láttáin...
Peile Lajos útleírása

... .folytatása a augusztusi Kisújságban megjelent 
cikknek....

.....a XVÍ.-ik század óta fennálló temetőkben is.
De voltak vidám percek is, mint például, 
Nyárádremetén az 1000 éves emlékműnél. Melyre 
több mint száz éve lett már rávésve 896 - 1896, majd 
1986-ban egy fehér márványlapot helyeztek el az 
emlékműre a felírással: " 1100 éve itt vagyunk!!! 
Megtekintettem a Nyerges-tetőn állított régi 
emlékművet is, mely az 1849-ben az osztrák-orosz 
csapatok által kegyetlenül lekaszabolt 200 székely 
hős emlékét örökíti meg és a szemben lévő 
domboldalon frissen állított kopjafa "erdőt", a 
kegyeletteljes megemlékezés mai szimbólumát.

Felkerestük a széki református templomot a 
mezőségben és "bekéredkeztünk" egy széki ház tiszta 
szobáját megtekinteni. Székelyudvarhelyen ismét a 
könnyekkel harcoltam, amikor megtekinthettem az 
egy éve Orbán Viktor által felavatott szobor parkot. 
Itt vannak az összes "nagyok" mellszobrai Csaba 
királytól egészen a "Vándor Székely hazatalál" 
nemzetiszínű szalagokkal telerakott szobráig.... Igen 
Wass Albert még mindig háborús bűnösnek számít az 
EU-ba igyekvő Romániában. Megtekintettem az iker 
kopjafát Nagygalamb falván, melyen az olvasható: 
"Országok jönnek - mennek, Népek - nemzetek 
maradnak".
Mit is mondhatnának vajon az ilyenre az 
Ausztrálok?.... "upyours oláhok..."
Találkoztam egy odaadó jó magyar házaspárral 
Szovátán. A félj fogorvos és a szegényeket 
ingyenesen kezeli, a felesége középiskolai tanárnő, 
aki sírva mesélte, hogyan próbálnak egy rendkívül 
tehetséges diákot az egyetemre juttatni. Persze, hogy 
a tarsolyomba nyúltam és adtam az Erdélyi Szövetség 
által rám bízott pénzből, hogy egy magyar ifjú tovább 
tanulhasson. Hisz ezért dolgozunk, ez a célunk. Az 
ifjúságot kell felkarolni, hogy megmaradjanak 
magyarnak, nyelvükben, kultúrájukban,
hagyományaikban. Talán javult valamicskét a helyzet, 
nem olyan nagy a feszültség, hisz az igazi békesség és 
együttműködés nem hangzatos szavakon, politikai 
csatározáson vagy gazdasági konferenciákon múlik, 
hanem csupán egy kis jóakaraton, segítőkészségen és 
egymás megbecsülésén.

Találkoztam Soós Sándorral az Erdélyi Magyar 
Ifjak elnökével. Lelkes ötletekkel és elgondolásokkal 
teli fiatalember. Nemzeti Ifjúsági Tábor

megszervezését tervezik a nyáron. Mint mondta: 
"nem látok nemesebb célt magunk előtt, mint hogy 
nemzedékünk minél szélesebb rétegeiben rudasítsuk a 
nemzethez tartozás örömét, s terjesszük az ezt 
megalapozó ismereteket". A tábor mottójaként pedig 
a hazát szolgáló Teleki Pál szavait választották: ” 
MERJÜNK MAGYARNAK LENNI".

Ők hisznek abban, hogy sok száz fiatal több 
napos együttléte szorosabbra fogja fűzni a magyar 
együvé tartozás érzését. Úgy legyen!

Elbúcsúztam ismét Erdélytől, ki tudja látom-e 
még egyszer életemben? Egyik szemem sírt, míg a 
másik nevetett a búcsúzáskor. Arra gondoltam, hogy 
talán az erdélyiek jobb magyarok, mint az 
anyaországiak, nekik meg kell harcolni jóformán 
naponta magyarságukért, megmaradásukért, 
megújulásukért nem csak érvényesülésükért.

Befejezésül még szeretnék megemlíteni egy 
másik kis szívbemarkoló táblát, amit láttam. Erre a 
Gyergyóalfalusi templomkertben találtam rá és a 
következő olvasható rajta: "Ember vésd a szívedbe, 
hogy ez a fold mindig székely volt és az is marad!" 
...hogy is mondja Székely himnuszunk?...." Ne 
hagyd elveszni Erdélyt Istenünk"!
Melb. 2005, július 23. Pelle Lajos.

Ausztráliai Erdélyi 
Magyar Szövetség

Kérés!!!
Az Erdélyi Szövetség kéri 
Ausztrália magyarságának a 
további támogatását egy 
Reketyinben (Moldova) építendő 

csángó-magyar iskola felépítéséhez, melyet a 
közismert Böjté Csaba Ferences rendi szerzetes 
indított el. Ezen a szórvány területen nem létezik 
magyar iskola és házaknál, kis termekben folyik a 
fiatalok magyarnyelvű tanítása. A nagy hiány 
pótlására van tervbe véve az iskola megépítése, 
melynek alapkövét Pünkösdkor tették le. Az 
elgondolásról és tervekről már bővebben több helyen 
beszámoltunk, de érdeklődőknek további részletekkel 
szívesen szolgálunk. Kérjük vegyék fel a kapcsolatot 
az Erdélyi Szövetség elnökével a 9846 3670-es 
telefonszámon.
Minden adományt, kicsit és nagyot szívesen veszünk 
és továbbítunk, valamint az újság hasábjain 
nyugtázunk.
Jelszavunk továbbra is - Segíts> hogy segíthessünk!
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Eddig Szövetségünknek közel $12 000 dollárt 
sikerült a nemes célra összegyűjtenie az itt élő 
magyarságtól és azt részben eljuttatni Erdélybe.
Az adományokat kérjük a Hungárián Community 
Center, 760 Boronia Road. Wantima. 3152 címre 
eljuttatni. Kérjük a csekkeket a Hungárián 
Transylvania Association névre kiállítani.
Előzetes köszönettel Pelle Lajos, elnök.

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!

A Komputer Klub Association Augusztus 15-én 
tartotta évi közgyűlését, (AGM) ahol minden tag, 
plusz új érdeklődők is megjelentek, akik 
bekapcsolódtak a "mozgalomba". Köszönet a 
tisztségviselőknek, és a "tanítóknak" akik olyan 
lelkesen segítettek a Klub működésében.

Ez a csoport segítőkész minden olyan ügyes
bajos gondok megoldásában, amit még a jártas 
Komputer-kezelőknek is problémát okoznak, és a 
segítséget köszönettel veszik. Az Internet és 
használata nap mint nap változik és új problémákat 
nyújt az azt használóknak. Manapság a legnagyobb 
gond a "vírusok" és a "spy-programok" 
kiküszöbölése.

Megjelent az egyik legjobbnak elismert 
'•Security System” a Secure Тес kiadásában. А 
Központ vezér- komputerén már be van táplálva. Akit 
érdekel ez a "software" - érdeklődés a Klub estéken.

A tagság közösen elhatározta, hogy a "vezér
gép" felújításával, olyan programokat is fog tudni 
működtetni, amit a fejlődés és az új technikai világ 
használ, és használata megkönnyíti a digitális kép, 
hang, CD és DVD készítéseit.

A következő "Photo-Shop" tanfolyamra lehet 
még jelentkezni! Minden hónap első és harmadik 
hétfőjén van a tanítás a Klub találkozó napjain.

A Hungaroskills.net tanítás is tovább biztosítja 
azoknak a lehetőséget, akik szeretnék a Komputer 
világhoz közelebb jutni. Úi tanfolyam kezdődik 
Szeptember 20-án. a Knox Idős Magyarok 
összeiövetelei alatt. Minden alkalommal, reggel 10 
órától - déli 12-ie.

A vasárnapi-tanítás megszűnt, csak a keddi 
napokon lesz Hungaroskills.net tanítás.

M EG H ÍV Ó
A  Regnum Szövetkezet vezetősége szeretettel 

hivja és várja honfitársait 
2005 szeptember 18.-n, vasárnap déli 12 órakor 

Magyar Központ nagytermében rendezett

(760 Boronia Road. Wantima, 3152)

11 órakor
Ökum enikus Istentisztelet
A v e n d é g e k e t R iszties  P ity u

szó ra k o zta tja

Magyaros Konyha -  Gazdag Tombola
Ita l a h e ly sz ín en  k ap h a tó !

Kedvezményes ár egységesen $ 20.00 
családi jegy $ 50.00 (két felnőtt, gyermekek). 
Megrendelhetők az alábbi telefonszámokon 

Fogarassy Marika 9833 3235, Koppan Éva 9350 1078

A nap tiszta bevételét
a Szent István templom fenntartáséra fordítjuk.

Kérjük Jeffegyesnl а Ке/ршт SsA vetkeset « A I  remte avértyeU: 
Regnum Szövetkezet 2005. évi tisztújító közgyűlése:

2005 október 21, péntek este 7 óra.

J  ВтАЕкШто
Gyere, és csatlakozz 

gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
elismert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
felnőtekbnél 

nincs kor határ!

vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 
gyerekek és felnőttek tanításában 

Boronia: Wantima Health & Squash Club 
258 Scorsby Road, Boronia. 

Szombaton d.e;10.3Q -12.00 noon. 
Wáhtirna-. Magyar Központ 

Road, Wantima:
Szerdán esté 6.00 órától -7:30-ig.

Privát órákat -is kérhet a 
9729 9396 vagy 0409 809608 télefonszárookon.
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália
2005. SZEPTEMBERI NAPTÁR.__________
Szeptember 4. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e.l 1:00 órakor Református Istentisztelet. 

Szeptember 10. Szombat
d.u. 2 órakor a Cserkész Apák Napi Ünnepség. 

Szeptember 11. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Szeptember 18. Vasárnap
d.e. 11:00 órakor Ökumenikus Istentisztelet.
- utána - 12 órakor Regnum Szövetkezet Ebédje.

Szeptember 25. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet.

< MAGYAR KÖNYVTÁR
I  MAGYAR KÖNYVTÁR
|  A MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONTBAN 
|  760 Boronia Road Wantirna 3152.

|  MAGYAR KÖNYVEK
|  nagy választékban
|  Könyvtári órák:
|  minden csütörtökön, 11 tői - 1 óráig, és 
'é minden második kedden (amikor a Knox-i Idős 
I  Magyar Klub tagjai találkoznak) 11:30-tól - 12-ig.

M EG H ÍVÓ !
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
Szeptember 25.-én déli 12 órakor

Italok a helyi bárban kaphatók.
A finom ebédről az igazgatóság, a jó hangulatról a 

DUNA ZENEKAR gondoskodnak.
A belépő ebéd, sütemény és kávéval $25.00 

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR  
MINDENKIT.

Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 
Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.

Találkozunk a Magyar Központ 
nagy termében Szeptember 6-án és 20- 
án. 760 Boronia Road Wantima.
3152.

Szeptemberben Apák napja amit a 
Klub 6-án fog megünnepelni.

Minden Apát, Nagyapát és Déd-nagyapát sok 
szeretettel vár a Vezetőség nevében Teleky Ilonka .

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
H U N G Á R IÁ N  S C O U T  A SSO C IA T IO N  IN  EXTERIS * ASOCIAC1ÓN SC O U T H Ú N C A R A  EN EL EXTERIŐR • 

UNGA RISCH ER AUSLA N D SPFA D FIN D ER BUND

IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. Tormay Cecil Leánvcserkészcsapat 
___________________F e n n t a r t ó  T e  s t ti I e t e

MEGHÍVÓ
A melbournei Magyar Cserkészek szeretettel meghívnak mindenkit a 

2005 szeptember 10.-én szombaton délután 2 órai kezdettel 
tartandó

APÁKNAPI ÜNNEPSÉGRE
Szeretettel várunk mindenkit , minden kedves édesapát , nagyapát és 
dédnagyapát.
Az ünnepség a Magyarházban a Cserkészotthonban lesz megtartva 

760. Boronia RD. WANTIRNA VIC.
•Ízletes eb éd , sütemények, kávé és ital kapható kedvezményes áron.

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



12. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

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 GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2005 évi összejövetelek minden hónap első és 
harmadik hétfőjén, a Noble Park Community 
Centre-ben. Ross Reserve-ben van. (Mehvay Refr. 
80 E/12)
UTAZÁS A GOLD COASTRA....

A Greater Dandenong Idős Magyarok Klubja 12 
napos túrára ment a Gold Coast és környékére.
2005. július 19-én, kedd hajnalán sötét, didergő 
Melboume-i téli reggelen idult a kedves kis 
csoportunk Hipik Szilveszter és felesége Irénke 
vezetésével egy melegebb, nyárias éghajlat felé, a 
Gold Coast-ra. Alig hogy kivilágosodott már el is 
felejtettük a hideg, korai ébresztőt és az utazással járó 
izgalmakat. Szólt a muzsika, a TV-ben filmek és 
ismertetők, kabaré műsorok szórakoztatták a busz 
utasait. A tarisznyákból előkerültek a finomabbnál 
finomabb sütemények, csemegék és a festői 
környezetben elfogyasztott közös piknik-ebédünk 
után, szinte észre sem vettük, hogy elhagytuk 
Victóriát és megérkeztünk az első állomáshelyünkre 
GILGANDRÁ-ba, ahol finom vacsorával és kedves 
"házikókban" puha "ágyikóval" vártak bennünket.

A finom villás-reggeli elfogyasztása után indult 
buszunk, és gyönyörű tájakon, kanyargós hegyi 
utakon utaztunk végcélunk felé. Este 6-7 óra körül 
felragyogott előttünk egy mese-ország a Surfers 
Paradise. Megérkeztünk a csodálatos tengerparti 
"Beachpoint” nevű szállodához, melynek tágas 
lakosztályai, tengervizű langyos medencéi, szauna-ja 
csak ránk vártak. Másnap kipihenve az út fáradalmait, 
ismerkedni indultunk és bejártuk a környéket, majd 
délután busszal bebarangoltuk Surfers Paradis-ot.

A következő nap, pénteken, a többség 
kívánságára buszunk Brisbane-be kirándult, ahol a 
Brisbane folyón hajókázva gyönyörködhettünk a 
város hídjaiba és a folyóparton épült 
villanegyedekben, majd délután a város csodálatos 
kilátójából nézhettük az elénk táruló panorámát.

Szombaton egész napos hajókirándulásra 
indultunk South Strabroke szigetre. Megérkezve,

kellemes illatok csiklandozták orrunkat, már készült a 
különleges BBQ ebéd, mindenki legnagyobb 
megelégedésére. A merészebbek vízi-sportra is 
vállalkozhattak, de természetesen szólt a zene és így a 
tánc sem maradhatott el, már amennyire a nagy 
hullámokon sikló hajónak imbolygó fedélzetén 
táncolni lehetett, inkább a nézők szórakoztatására 
szolgált a sok dülöngélő táncos.

Vasárnap buszunk a Carrura Market felé tartott, 
ahol ki-ki kedvére vásárolhatott.

Hétfon kirándultunk Tamborine hegyhez, 
gyönyörű erdők között kanyargott utunk és néha a fák 
mögött fel-felbukkant a messzeségben Surfers 
Paradise kimagasló szállodasorával és a távolból 
tiszta-kéknek látszó, fodros tengerpartja. Kedves kis 
hegyi faluba érkeztünk, amely szinte csalogatta a 
turistákat jó levegőjével és üzletsoraival.

Kedden Ausztrália legkeletibb pontjára, Byron 
Bay-ba kirándultunk. Megnéztük a híres Cape Bayron 
Világító-tornyot. A bátrabbak vállalkoztak, hogy 
kanyargós, meredek úton, megszámolhatatlan lépcsőn 
lesétáljanak a tengerbe nyúló sziklákra, hogy a marag- 
zöld tengerbe játszadozó bálnákat közelebbről is 
szemügyre vegyék.

Szerdán, a szálloda udvarán, pálmák és 
csodálatos trópusi növényekkel övezett BBQ 
területén, vezetőink Szilveszter és Irénke búcsú-partit 
rendeztek, a Klub többi vezetői közreműködésével. 
Ott élő, vagy éppen ott nyaraló kedves barátok is 
részvettek ezen az összejövetelen. Simon Józsi és 
felesége "csebabbal" és "pavlovával" bővítették az 
amúgy is bőséges ebédet.

Csütörtökön a zárónapi program koronázta meg 
nyaralásunk látványosságait, a Sea Woríd-be 
látogattunk, amely felejthetetlen élményt nyújtott 
számunkra. Delfinek, fókák játszadozó műsora 
szórakoztatott bennünket, melyet hol levegőben 
vonatozva, hol libegő székekben csodálhattunk meg.

A hazafelé vezető út is kellemesen telt el. 
Dubbo-ban szálltunk meg, szintén pompás vacsorát és 
villás-reggelit kaptunk, de a jókedvünk kicsit alább 
hagyott, hiszen vége lett egy felejthetetlen, derűs, 
nyaralásnak, melyet már csak fotósunknak Szulocki 
Misinek megköszönve, videó-szalagon láthatunk újra.

Szerda Mária
íme egy-két jelenet az útról.

Szeptemberi összejövetelek: 5-én és 19-én. -
mindenkit szeretettel vár a vezetőség nevében, Hipik 
Szilveszter.
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NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK" HÍREI 
A Klub összejövetelei a East Burwood-i Hallban. 
Cím: Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 C l.

A Nunawadingi Örök Ifjak 2005. szeptemberben 
14-én és 28-án, szerdáin tartják gyűléseiket, a 
szokásos helyen. Szakácsunkat, Kocsis Ibolyát 
visszahozta szíve Klubunkhoz, Isten hozott Ibolya! 
Be is bizonyította, hogy otthon érzi magát minálunk, 
mert a Szent István napi ebéddel remekelt. Köszönet 
érte, mindenki nevében. Azonban a többi "lányaink” 
sem maradtak tétlen, mert mindent megtettek, hogy a 
tagság és a vendégek el legyenek kényeztetve.

Klubunk az évi közgyűlést október, 12-re 
hirdette. Kétjük, minél többen jelenjenek meg ezen a 
sorsdöntő választási napon.

Súlyos csapás érte Klubunkat, a tagság 
megrendülve vette tudomásul, hogy Tibenszky Jenő, 
kedves Klubtagunk hirtelen, tragikusan elhunyt. Úgy 
érzem, tolmácsolom minden Klubtag érzését, 
sajnálatát tudván, hogy egy nagyon kedves és mindig 
segítségre kész kedves tagunk nincs többé közöttünk. 
A magyarok Istene vezéreljen utadon, nyugodj 
békében! A Te emléked örökké élni fog közöttünk.

Augusztus 3-án , talán a sors is így akarta, 
Őseinkre, a Nagy Hunok életéről emlékezett meg 
Klubunk, egy dokumentális filmvetítéssel. A tárgya 
időszerű, mert a felsorolt történetek többje az mostani 
ásatások és a DNA tudomány lett összeállítva. A film 
a nemzetközi tudomány kiállítás anyaga ként jutott a 
Klubunkhoz.

Augusztus 17-én Szent István királyról 
emlékeztünk meg, egyszerű, de mégis sokatmondó 
formában. A tagság nagy része, "örül, hogy életben 
van" az idei megfázások és balesetek folytán. 
Mindenki küzd a megmaradásért, és én tudom, hogy 
erősek leszünk, legyőzzük a nehézségeket. A 
megemlékezésen, elnökünk méltatta Szent István 
munkásságát, főleg rávilágítva az utódokra maradt 
törvényekre, amelyek még ma is a legjobb és a 
legelfogadhatóbb alkotmányi forma. Kitért arra is, 
hogy a mai magyar ember kötelessége a haza 
érdekében az István által alkotott alkotmányt és annak 
főbb pontjait hűen követni, hogy az ország a mai 
Európában, mint egyenlő fél tudjon fennmaradni. 
Elnökünk továbbá kitért Szent Királyunk fohászára, 
hogy a magyarok Nagyasszonya, Boldogasszony 
Anyánk segítse meg elárvult nemzetét. Befejezésül, 
Serföző Krisztina egy nagyon szép magyar dalt 
játszott le CD lemezről, ezután a magyar Himnusz 
zárta be a megemlékezést.

Augusztus 22-én értesültünk, hogy egy másik 
nagyon hűséges tagunk, Szendy Klára, hosszú nehéz 
szenvedés után visszaadta lelkét teremtőjének. Most 
már többször és többször búcsúzunk kedves sokat 
segítő tagjainktól, így Klárától is. Mindenki 
emlékezni fog, a finomabbnál finomabb 
süteményekre, amivel Klára kedveskedett a Klubnak. 
Isten veled kedves Klubtag, nyugodj békében!

Augusztus hónap emlékezetes a magyar és a mi 
Klubunk életében is. Először a magyarok 
Nagyasszonyának ünnepnapja 15-én, Szent István 
napja 20-án és a mi Klub alakulásának 16-ik 
évfordulója 31-én, amit mi szeretnénk méltóan 
megünnepelni. Erre az évfordulóra mindenkit 
szeretettel várunk.

Isten éltesse Klubunkat, és annak vezetőit, akik 
önfeláldozóan, idejüket, erejüket és néha még 
biztonságukat is kockára téve segítik a Klub 
működését. Isten éltesse a hű tagságot is, akiknek 
érdekében a vezetőség dolgozik, nap mint nap arra 
törekedve, hogy az együttlétük még szebb és 
kedvesebb legyen. Meg kell ezért őket becsülni, és 
legfőbbképpen segíteni. Ez vonatkozik nem csak a 
mi Klubunk vezetőire, de minden magyar klub 
vezetőjét, - aki önzetlenül dolgozik embertársaiért, 
- legyünk tisztelettel és hódolattal irántuk.

Isten éltesse még sok éven át a Nunawadingi 
Örök Ifjak Klubiát!

A Vezetőség (tárt karokkal) szeretettel vár 
minden tagot és vendéget új barátok szerzésének 
lehetőségével, és szórakoztató rendezvényekkel. A 
Vezetőség megbízásából:

Nagy József.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2005-év, összejövetelei a hónap első 
szombatján 2 órai kezdettel (Szeptember 3-án) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kéijük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

Szeresd és becsüld s választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de oc fogoAi meg 
MAGYARORSZÁGOT.
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

d. e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen.
A Casey Idős Magyarok Klubja az augusztusi 
szokásos Vasárnapi Zenés Délutánját 28-án tartotta. A 
szépen feldíszített helyiségben sokan összejöttek, és a 
Risztics Pityu - Ági kettős segítségével jó hangulatot 
teremtettek. A finom ebéd és sütemények, tombola 
csak fokozta a hangulatot. Gratulálhatunk a 
Vezetőség minden tagjának a jó és eredményes 
szervező munkájukért. (Képek a következő 
Kisújságban)
A szerdai összejövetelekre mindenkit szeretettel vár a

Vezetőség! Az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár a 
vezetőség nevében Boros Veronika.

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St. Albans)

Nagyon szép díszes, zenés ebédet rendezett a 
St.Albans-i Idős Magyarok Klubja Szent István első 
magyar királyunk emlékére, Augusztus 28-án. A nívós 
műsor keretében fellépett a Klub énekkara, valamit 
egyéni beszámolók és énekszámok tették a 
megemlékezést felejthetetlené.

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 1 T 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 GYŰLÉSK. 

Minden hónap második vasárnapján 
(Negyedévenként) 

d.u.l-órátó! Zenés Családi Estek; 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra,
10.30 - tol istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
istentisztelet. Kedd este 7 órától ifjúsági óra. 

Szerda este 7 órától bibliaóra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174.



16. oldal
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A Magyar Köztársaság 
melbourneí Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és s ón» k»™* 

szerdán és csfltörtökön 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 
Figyelem!

Az ügyfélfogadás Szeptember 26-ig 
szünetel.

Sürgős esetben hívja a SYDNEY-i főkonzulátust;I _____________  TeL(02) 9328 7859 _____

Az Ausztráliai Magvar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető: Solymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.

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!
Többek kérésére itt közlöm, 
hogy a "Nemzet és 
emlékezet" könyv sorozat kiadója^*
"OSIRIS" kiadó, ahol meg lehet 
rendelni a sorozatban már megjelent 
könyveket. A kiadó honlapja: 
www.osiriskiado.hu.

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: $25.-egész évre S 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.osiriskiado.hu

