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Márciusi gondolatok...
K ötelező  o lvasm án y m in d en  k ép v ise lő  je lö ltn e k  vá la sztá so k  e lő tt .

ítra: P ető fi Sándor. P est 1 8 4 8  jú lius 4 -én .

A NEMZETGYŰLÉSHEZ
(Részletek)

Megtalálható az Ezer Esztendő Mfflenniumi Olvasókönyvben, 
Vagy Petőfi összes költeményei kiadásokban! 

O tt á lltok  a term ek  k ü szöbén .
M elyből a n em zet sorsa  jö n  k i majd,
M egállják, n e  lép jetek  be m ég,
H allgassátok  k i in tő  szó za to m ...
Egy em ber a szó i, de m illiók  n evéb en !...

Bárm ily erővel, bárm ily á ld ozatta l,
Bár m ind  egy  szá lig  e lv e sz te k  b elé ,
H azát k e ll n ek tek  is  terem ten i!
Bgy új h azá t, m ely  szebb  a rég inél 
És tartósabb is , k e ll a lk o tn o tok ...

Nem  m ondom  én: a régi ép ü le tn ek  
D objátok félre m in d en ik  k ö v ét,
De n é z z e te k  m eg  m ind en  darabot, m it  
Alapnak v e sz te k ....

Nagy a d icső ség , m ely e t m in d egy ik  
S zerezh et it te n , de tud játok-e,
Csak nagy m unkáért jár e z  a d icsőség!
A kit n em  égő  h on fiérze lem  
És t is z ta  szán d ék  v e z e te t t  ide,

Kit a h iú ság , vagy  silá n y  ön érdek  
Csábít e  h elyre, az  sz e n tsé g te le n  

Lábbal n em  lép jen  e sz e n te lt  kü szöbre...
P e s t ,  1 8 4 8 . J ú l iu s  4 . P e tő fi  S á n d o r.
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Magyarországi tudósítás; 
M it kíván a m agyar nemzet - 

2006-os változata ...
CIVILEK A VÁLASZTÁSÉRT 2006.

(Nemzeti Hírháló nyomán)
Az ország demokratikus működéséhez, 15 millió
magyar ember érdekképviseletéhez az alábbiakban
fogalmazzuk meg elvárásainkat:
KÖZIGAZGATÁS
1. Az a kormány, mely a lakosság érdekeivel 

szemben, olyan törvényt, rendeletet hoz, mely 
sérti a Magyar Alkotmányt (Alkotmány Bíróság 
döntése szerint), és ezt sorozatosan teszi, 
(legfeljebb 5 esetben), elveszíti kormányzásra 
kapott jogosultságát! A Köztársasági Elnök ebben 
az esetben oszlassa fel a Parlamentet és írjon ki új 
választásokat!

2. A Mindenkori kormány tagjait kötelezzék - 
egészségügyi alkalmassági - fizikai, pszichikai 
vizsgálat - alkalmassági vizsga - (mint a 
betelepedőknek a magyar állampolgárság 
elnyeréséhez - összeférhetetlenségi vizsgálat (RT, 
Kft, fel-ügyelőbizottsági tagság, rokonság) -ra.

3. Az Alkotmánybíróság tagjainak
megválasztásához hasonlóan, a Közszolgálati 
RTV kuratórium tagságát is a Parlament válassza 
meg, 2/3-os többséggel.

4. Takarékos és korrupciómentes államapparátust! 
Kevesebb tisztségviselőt, több hozzáértést! 
Kevesebb havert, több lehetőséget a tiszta 
versenyre!

NEMZETI VAGYON
1. Állapítsák meg és 2/3-os törvényben rögzítsék a 

NEM ELADHATÓ állami vagyontárgyakat, 
nevesítve.

2. Állami és önkormányzati vagyont csak 2/3-os 
parlamenti és önkormányzati támogatással 
lehessen privatizálni pályázati úton.

3. Szüntessenek meg minden törvényi "kiskaput": a 
privatizációból befolyt pénzeket NEM 
fordíthatják a KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 
FEDEZÉSÉRE, csak újabb beruházásokra, 
munkahely teremtésére és államadóság 
csökkentésére!

4. Vizsgálják felül minden, 1990 óta történt állami 
vagyon privatizáció törvényességét!

5. A leköszönő kormány készítsen vagyonleltárt az 
ország, a gazdasági állapotáról.

6. Az új kormány hozza nyilvánosságra havonta a 
TÉNYLEGES állami bevételeket és kiadásokat. 
Magyar Közlöny, szakmai közlönyök, Internet!

EGÉSZSÉGÜGY
1. Az egészségügy állami feladat, minden 

állampolgárnak alanyi jogon járjon orvosi 
ellátás. Ehhez haladéktalanul biztosítsák a már 
kivont 1000 milliárd forint visszaadására a 
megfelelő forrásokat! Az egészségügyet - 
betegeket, eü dolgozókat érintő döntések csak az 
érdekképviseleti szervezetek egyetértési jogával 
hozhatók: MOK, EDDSZ, NEK.

2. Fordítsanak kiemelt figyelmet a szociális és 
öregotthonok működtetésére, biztosítsák az 
ehhez szükséges anyagi eszközöket, ne 
csökkentsék a mozgássérült szervezetek 
költségvetési támogatását. Ne halasszák tovább a 
mozgássérültek akadálymentes közlekedésének 
kiépítését.

OKTATÁS, TUDOMÁNY, KULTÚRA
1. Az oktatás állami feladat, gyerekeknek joguk van 

saját településükön bölcsödébe - óvodába - 
iskolába járni. Az állam nem hozhat létre ú.n. 
"átnevelő intézeteket" a szociálisan hátrányos 
helyzetű gyerekeknek. Támogatni kell a családi 
környezetben nevelkedést!

2. Az állami és egyházi szolgáltatók - oktatás, 
egészségügy, szociális szféra - azonos méretű 
finanszírozása törvényi kötelezettség, kötelező 
minden erre vonatkozó szerződést, így a Vatikáni 
szerződést is maradéktalan betartani.

3. Szüntessék meg az érettségi és felvételi 
botrányokat, az oktatási rendszer állandó 
átszervezését, biztosítsák az oktatás régi, magas 
színvonalát, ne szolgáltassák ki a pedagógusokat.

4. A magyar oktatás, tudomány és kultúra 
katasztrofális anyagi helyzetének felszámolására 
az ország szellemi fejlődésének érdekében 
biztosítsák a költségvetésben a szükséges 
forrásokat. Szüntessék meg a folyamatos 
forráselvonásokat ezeken a területeken is!

5. Szüntessék meg a vidéki iskolabezárásokat!
CSALÁD, MUNKA, GAZDASÁG, MINDENNAPI
ÉLETÜNK
1. Biztosítsák a magyar fiataloknak a hazájukban a 

munkát. NE KÜLDJÉK ŐKET KÜLFÖLDRE 
DOLGOZNI, de biztosítsanak nekik a 
külföldiekkel egyenértékű munkavállalási és 
munka feltételeket. A MAGYAR FIATALOK 
NEM TEHERTÉTELEI AZ ORSZÁGNAK, 
HANEM A JÖVŐ REMÉNYSÉGEI!
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2. Szüntessék meg a jelenlegi családellenes 
adórendszert, vezessék be a családi 
adókedvezményt, amely figyelembe veszi az 
eltartottak számát!

3. Garantálják a 13. havi nyugdíj kifizetését.
4. Állítsák vissza a gyerekek után járó

adókedvezményt.
5. Adják vissza a 13. havi családi pótlékot.
6. Garantálják a lakáshoz jutás kedvező kamatú

kölcsöneit, biztosítsák a panel program teljes 
végrehajtásához szükséges állami és
önkormányzati hozzájárulást.

7. A soha nem látott méretűvé vált munkanélküliség 
felszámolására növeljék az állami beruházásokat - 
különösen a privatizációból befolyt összegek ide 
áramoltatásával - teremtsék meg a széleskörű 
közmunka lehetőségeit.

8. Növeljék a hajléktalanok befogadására,
foglalkoztatására szolgáló intézmények számát. A 
MILLIÁRDOS HÍRDETÉSI ÉS
REKLÁMKÖLTSÉGEKET ENNEK A
RÉTEGNEK A TÁMOGATÁSÁRA, 
ESÉLYBÍZTOSÍTÁSÁRA FORDÍTSÁK!

9. Szüntessék meg az állami vállalatoktól kiinduló, a 
kis-és középvállalkozókat sújtó TÖBB SZÁZ 
MILLIÁRD FORINTOS "körbetartozásokat", 
amellyel csődhelyzetbe hozzák ezeket a 
vállalkozókat.

10. Garantálják a vállalkozói ÁFA időben történő 
visszafizetését.

11. Ne tartsák vissza a különböző megnyert pályázati 
pénzek kifizetését a mezőgazdaságban, a civil 
szervezeteknek, vállalkozóknak, alapítványoknak.

12. Magyarország nemcsak a horribilis pénzekért 
épülő autópályák országa! Biztosítsanak 
költségvetési forrásokat - és NEM többszörösen 
drágább magán vállalkozásban - rendszeres 
közúti felújításokra, a magyar közutak 
katasztrofális helyzetének felszámolására! 
KÁTYÚK helyett, tisztességes úthálózatot!

13. Az éves költségvetés tartalmazzon az eddigihez 
képest többszörös forrásokat az árvízvédelemre, 
belvízvédelemre, gátépítésekre!

14. Fejezzék be a falurombolást: adják vissza a 
kistelepüléseknek a postát, az iskolát, a 
közigazgatást. ÉLHETŐ VIDÉKET AKARUNK!

15. Célzott támogatásokkal segítség felzárkózni a 
kistelepüléseket. Mentsék meg a pusztulásra ítélt 
magyar falvakat! A FALUN ÉS TANYÁN ÉLŐ 
EMBEREK NEM MÁSODRENDŰ 
ÁLLAMPOLGÁROK.

16. Adják vissza a családi gazdaságok becsületét, 
becsüljék meg a gazdatársadalmat, támogassák a 
minőségi magyar termékeket, segítsék 
csökkenteni az európai uniós gazdákkal szembeni 
versenyhátrányukat.

17. NE ÁRUSÍTSÁK KI SEM A KÜLFÖLDI SEM 
A HAZAI NAGYTŐKÉNEK A NEMZETI 
FÖLDALAPBAN LÉVŐ FÖLDEKET!

JOGÁLLAMISÁG, BIZTONSÁGOS ÉLET
1. "Ami ma Magyarországon van, az minden csak 

nem közbiztonság!" A lakosság nyugalmát és 
biztonságát szolgáló rendvédelmi szervek 
költségvetési forrással való anyagi ellátásával 
állítsák meg és javítsák meg a drámaian romló 
közbiztonságot.

2. Szüntessék meg a rendvédelmi szervek politikai 
befolyásolását!

3. Magyarország védtelen országgá vált! Azonnal 
állítsák meg a honvédség létszámának további 
csökkenését!

Civilek a Választásért önszerveződő egylet.

Szabadságharcos lovagrend 
’56-ért.

A kommunista parancsuralmi rendszerrel 
szembeni ellenállás emlékét ápolják - 

A forradalom és szabadságharc ötvenedik 
évfordulójára készülnek

(A Dunántúli Napló nyomán, Kozma Ferenc) 
Bocskai-fovegre emlékeztető fejfedővel, belül bíbor 
színű fekete köpenyegben járnak a Szabadságharcos 
Lovagrend tagjai. A lovagi lánc végén, a zománcozott 
fehér kereszten az ötvenhatos lukas zászló feszül. Ők 
a több száz hazai lovagrend legfiatalabb alakulata.

A lovagrend jogilag olyan, mint bármely 
egyesület, de valahogy mégis más. Az egyházi és 
világi rendekben egy valami közös, mély hit és mély 
tisztelet az alapszabályban rögzítettek iránt. Nemes 
cél a lobogón, többnyire segítő szándék, nyitott szív 
mások iránt.

Sinkovics Gyula, a közelmúltban megalakult 
Szabadságharcos Lovagrend nagymestere a legifjabb 
szervezetről így vallott: "A nemzet történelmi 
hagyományait szeretnénk folytatni. Kiemelkedő 
figyelmet szentelünk az 1945 utáni szovjet megszállás 
és a kommunista parancsuralmi rend elleni ellenállás 
közép-európai emlékeinek ápolására, különös
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tekintettel az 1956-os forradalom és 
szabadságharcra."

Mindéhez Fazekas János kancellár hozzátette, 
hogy nem óhajtanak a különféle ötvenhatos 
szervezetek és egyesületek között közvetíteni, sem 
vitatkozni velük. Útjuk az egyetlen igaz út. Jelesül a 
szabadságharcos mozgalmak hiteles megjelenítésén 
fáradoznak. Ötven lovagból álló rendjük lengyel 
tagozata "Lengyel Légió" elnevezéssel szintén az idén 
alakult Poznanban, s most egy ausztriai tagozat 
felállításán munkálkodnak. Egyelőre nincs ismert név, 
közéleti személyiség a lovagok között, ám bárkit 
befogadnak, aki megfelel a felvételi kritériumoknak.

A lovagjelölt egyébként nem lehet semmilyen 
egykori diktatúra kiszolgálója, sem ÁVH-s, sem 
nyilas. Ökumenikus keresztény alapon gondolkodnak, 
jelszavuk: "Isten, Haza, Szabadság". A felvételhez két 
ajánló szükséges.

A rend tiszti lovagokból és lovagi apródokból 
áll. Utóbbi célja a fiatalok keresztény erkölcsű 
nevelése, hogy a hazához minden körülmények között 
hűek legyenek. Pártoktól függetlenek, s legfőbb napi 
céljuk, hogy az 56-os magyar forradalom és lengyel 
felkelés ötvenedik évfordulójának megemlékezésében 
aktívan részt vegyenek.

Az alapítók legtöbbje politikai okokból 
börtönviselt. Magát Sinkovics Gyula nagymestert is 
15 évre ítélték 1957-ben a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés miatt, 
így természetes, hogy a nagymester egyben a fővárosi 
Nádor utcában székelő 56-os Szövetség elnöke.

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Szépség és Szörnyeteg a budapesti 
Operettszínházban

A téli színházi bemutatók egyik legsikeresebb darabja 
az országban. Családi "musical". Bemutatták 
Sydneyben, Tokióban, New Yorkban, és Bécs után a 
világon először került önálló bemutatásra a budapesti 
Operettszínházban.
Disney egyik legelbűvölőbb meséje. A csodálatos 
kastélyban lakó ifjú herceget gőgje és embertelensége 
miatt egy tündér visszataszító szörnyeteggé 
változtatja. Ahhoz, hogy megtörje a varázslatot, a 
Szörnyetegnek először meg kell tanulnia szeretni, és 
kiérdemelni egy másik ember szeretetét... Ha ez nem 
történik meg a herceg mindörökre Szörnyeteg marad. 
A kastély melletti francia kisvárosban élő kedves, 
jólelkű Belle apját egy nap foglyul ejti a Szörnyeteg. 
Belle önkéntes rabságot vállal a Szörnyetegnél, hogy 
Apját kiszabadítsa. Belle rájön, hogy a Szörnyetegben 
több érzés van, mint udvarlójában, az erőszakos 
Gastonban. Amikor a Szörnyeteg és Belle megvallják 
érzelmeiket, a varázslat megszűnik; a Szörnyeteg 
visszaváltozik ifjú Herceggé, (..and they lived happily 
ever affér...) A Disney "musicalt" két részben mutatta 
be az Operettszínház.
A főszereplők; a Szörnyeteg: Homonnai Zsolt, Szabó 
P. Szilveszter. Belle; (a Szépség); Szinetár Dóra, 
Kékovics Mara. Gaston: Németh Attila, Imre 
Sebastian.
A művészi vezető: Kerényi Miklós Gábor. A zenei 
vezető: Silló István. A káprázatos díszletek, jelmezek 
tervezője: Rózsa István, Túri Erzsébet. A rendező: 
Böhm György.
A darabban részt vettek a Pesti Broadway Stúdió 
növendékei, és artistái is.
A zsúfolásig megtelt Operettszínház közönsége 
vastapssal ünnepeli az előadásokat. - A darab a 
szeletet megváltó erejéről, az emberiségről beszél. A 
világ meseirodalmának egyik legszebb alkotása.
Aki Magyarországon jár - ha módja van rá - nézze 
meg, kitűnő alkotás!
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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

L4is@allhomeioaris.com.au

A L L l  J H o m e  L o a n s
ABN 18 105 914 663

Member оt The Mortgage Industry Association 0» Australia T 3" " “ "MIAA
Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust. 

www.allhomeloans.com.au 
315 George Street, Doncaster Vic. 3108. 

Phone: (03) 9855 9266

mikroszkopikus atkák, illetve ürülékeik is. Német 
biológusok és orvosok 121 falusi házat megvizsgálva 
azt találták, hogy ezekben 40 - 50 fajta atka él, 
amelyekre az allergiás falusiak 60 százaléka reagál. 
Fokozott érzékenység
Az allergia fokozott érzékenységi reakció, tünetei a 
szénanáthától és az asztmától a "dermititisig", 
bőrgyulladásig terjednek - olyan betegségekig, 
melyeket az orvosok az "atópia" fogalma alatt 
foglalnak össze. S egyre több erőt és pénzt fordítanak 
az allergia okainak és kezelésének kutatására. A 
génkutatók örökletes okokat keresnek. Az 
immunológusok igyekeznek megfejteni szervezetünk 
reakcióit a sokaknál allergiát keltő anyagokra. A 
járványkutatók azt vizsgálják világszerte, hogy milyen 
környezeti hatások váltják ki a tüneteket.

• Az atópiások száma tízévente megduplázódik - 
svéd kutatók szerint.

• Egy 300 szénanáthára terjedő vizsgálat azt
állapította meg, hogy 1984-től 1994-ig
háromszorosára nőtt az élelmiszerekre - 
gyümölcsre, zellerre - allergiások száma.

• Az egészségügyi alkalmazottak közt a 
latexallergia terjed: Németországban például 
1989-től 1994-ig 9-ről 15 százalékra nőtt.

•  Korábban azt írták a tankönyvek, hogy a 
gyerekek kinövik az ekcémát, e néven foglalva 
össze a bőrgyulladásokat. Kiderült: az allergiás 
bőrgyulladás a gyerekek kétharmadánál 
megmarad.

Korunk betegsége, az allergia
A hajlam öröklődik, a kiváltó okok száma 
szinte végtelen.... (Németh Ferenc nyomán) 
(folytatása a februári Kisújságban megjelent résznek) 
Bonyolult diagnózis
Igen bonyolult dolog megállapítani, mi az okozza az 
allergiát. Ezt általában a gyakori allergiakeltő 
anyagokkal, virágporokkal "tesztelik". A különböző 
foglalkozások körében használatos vegyszerek és 
egyebek kiszűrhetők a beteg munkakörülményeinek 
ismeretében. De ezer más anyag is kiválthat allergiát - 
nem utolsósorban a dohányzás, mégpedig nem csak a 
dohányosoknak, hanem a környezetükben élőknek is. 
Arra meg csak a beteggel az életkörülményeiről 
elbeszélgetve gyanakodhat az orvos, hogy pácience a 
házimacska vagy kedvenc kámzsás patkánya szőrére 
lett allergiás. Gyakori allergiakeltők a bútorokban, 
éléskamrákban vagy a lakás más részeiben élősködő

Elszakadunk a természettől?
Több kutató összefüggést lát a fertőzések és az 
allergia közt: minél kevesebb a fertőzéses 
megbetegedés, annál több az allergiás. Egy 
tanulmány szerint minél több fertőzésen esnek át a 
gyerekek, annál kevésbé veszélyezteti őket az 
allergia, később. Ez az immunológusoknak azt 
ahipotézisét támasztja alá, amely szerint 
mindenekelőtt az immunrendszer aktív védekező
sejtjei, a T-limfociták játszanak kulcsszerepet 
abban, hogy allergiásak leszünk-e vagy nem. Az 
dönti el, hogy e falósejtek két típusa közül melyik 
jut főszerephez. A TH"-limfocita hozza működésbe 
az Imunglobulin E révén az allergiareakciót, míg a 
TH' a gyulladásokat küzdi le.

- Had játsszon a gyerek minél gyakrabban a 
szutyokban, hogy immunrendszere megismerkedjen 
a kórokozókkal! - tanácsolta egy német allergia
specialista - hiszen nyilvánvalóan fontos, hogy az

mailto:L4is@allhomeioaris.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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immunrendszer idejekorán a TH' irányban váljék 
érzékennyé.
Hatásos gyógyszerek
A Cortisont tartják a leghatásosabb ellenszernek, de 
vannak mellékhatásai. Ha azonban nem tablettában 
szedi a beteg, hanem inhalálja, lényegesen csökken 
a mellékhatás.

Általában kombinált kezelést alkalmaznak az 
allergiás tünetekre: gyulladásgázlót, a
"bronchusokat" - a tüdőhólyagocskákat - tágító 
szerek stb. De újabb ígéretes gyógyszereket is 
várnak a gyártó cégektől. Az egyik a hírek szerint 
2-4 hétre elnyomhatja a szervezetben a 
legfontosabb közvetítő anyag, az Immunglobulin E 
(IgE) termelését, s így az ormyálkahártya 
kiválasztó-sejtjei nem bocsátanak ki hisztamint. Ez 
a hormon ugyanis az allergiás túlérzékenység egyik 
típusának közvetítő anyaga. Nélküle nincs 
tüsszögés, folyó orr. Az asztmásoknak pedig a 
Zeneca gyógyszergyártó cég ígért egy újabb 
gyulladáselnyomó tablettát.

Előbb-utóbb a génterápia is lehetséges lesz az 
oxfordi asztmagenetikai csoport vezetője, Bili 
Cookson szerint. Mások allergia elleni oltóanyag 
után kutatnak. Amerikai kutatók az allergénekből 
genetikailag módosított fehérjerészeket vonnak ki, 
hogy ezek kis mennyiségét oltóanyagként használva 
csökkentsék az érzékenységet. Ezt a hatást egereken 
már elérte egy kínai kutatócsoport, de még 
kérdéses, hogy sikerül-e embereken is elérni, és ha 
sikerül is, mikor? Ebbe - vélik a szakemberek - jó 
másfél évtized is beletelhet.

A legfontosabb a betegek tájékoztatása a 
megfelelő életmódról, légzésről, táplálkozásról, 
lakástisztításról, továbbá a természetes szerekről és 
a gyógyszerekről. Nyugati statisztikák szerint a 
felvilágosításra fordított pénz ötszörösét takarítják 
meg a gyógykezelésben.

ERIKA BÁLLÁ: 0 4 0 3  4 9 0  5 8 0  
FRANCIS BÁLLÁ: 0 4 1 7  5 5 2  5 0 5  
TELEPHONE: (0 3 ) 9761  6 7 6 5
EMAIL: info@ 2saveu.com.au  
WEB: www.2saveu.com .au

HALNA LAKJA
1 KÁVI l  AC1.NL>
i.ic.No.32215

Ha az utazási célja Magyarország 
Eu répa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalom m al fo r d u ljo n  hozzánk

Rokonok kihozatala, A u tób érlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos u tak at Olcsó árakon 
Intézi: Schwarcz Clara

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul 
688 Glenhuntlv R oad  Caulfield.Vic. 3162 

Telefon: M elbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 

Mobile: 04 1 8 108 730

Msszípczés:
Test és fúl gyertyázás;
Tá-dé v ia sz  gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, -
izom fájdalmak gyógyítása.

Hívásara házhoz is megyünk; 
Hívja, d.e.10 és d.u.6 óra között a 

(03) 9878 3663 telefonszámot.

R é g i fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADAI SÁNDOR
(Hungaroskfflnet -tag) áD rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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FÉLREÉRTETT ÍGÉRET...
Szégyelld magad, Nándor! Azt mondtad, elmész a 
kocsmába, megiszol egy sört, és tízre hazajössz.
Félre értetted Katókám. Azt mondtam, elmegyek a 
kocsmába, megiszom tíz sört, és egyre itthon vagyok.

2006 
MÁRCIUS

Jeles napok; 
Március 12, Nagy 

Szent Gergely napja.
Március 15 

Nemzeti Ünnepünk! 
Március 18,19,20. 

Sándor, József, Benedek 
- zsákban hozzák a 
meleget, - az egész 

magyar nyelvterületen 
elteijedt mondóka. 

Bontsátok a zsákot ki, 
fusson a hideg, jöjjön 

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre. 

Március 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 
napja.

ÖNDICSÉRET...
Áll a rendőr az utcán, és elmélyülten szemléli magát a 
kirakatüvegben. Megigazítja magát, és önkéntelenül 
kiszalad a száján:
- Hát nem vagyok tökéletes?
Mire egy hang a tömegből:
- Rendőrnek igen!

EROS AKARAT...
A BETEG Cirokot megvizsgálja az orvos, majd 
félrehívja Ciroknét.
- Asszonyom, a félje csak akkor gyógyulhat meg, ha 
leszokik a dohányzásról.
- Le fog szokni - feleli Cirokné határozottan.
- Nem lesz könnyű, asszonyom. Roppant erős akarat 
kell hozzá.
- Sose féljen doktor úr! Nekem roppant erős akaratom 
van.

GYŐZÖTT AZ ERŐS AKARAT....
Citrom leszokott a dohányzásról. Az erős akarat 
győzött. Vonaton utazik, megy egy kis 
kikapcsolódásra... Útközben a fülke egyik utasa 
hozzá fordul:
- Uram, fogadok, hogy ön csak nem régen hagyta 
abba a dohányzást.
- Eltalálta! - felei Citrom, de miből jött erre rá?
- Abból, hogy a kekszet folyton a hamutartóba 
pöcögteti, s amikor újat vesz elő, tőlem kér gyufát....

A kapitányság udvarán felsorakoznak a rendőrök. Az 
őrmester elkiáltja magát:
- Vigyázz! Nézi a sorokat - jön a kérdés: mi mozog 
ott hátul?
- A fold! - szól vissza valaki.
- Ki mondta, hogy a föld mozog?
- Galilei, - jön a válasz.
- Galilei, azonnal lépjen ki a sorból!!!!

"HAMIS” PÉNZ...
Két rendőr megy az utcán. Egyikük lehajol és felvesz 
valamit.
- Mit találtál? - kérdezi a társa.
- Egy ötvenest - mondja a rendőr, és átadja a társának, 
de az miután megnézte, összegyűri és eldobja.
- Hát ezt miért csináltad? - kérdi a társa.
- Mert hamis....ki látott már olyan ötvenest, amin 
két-nulla van a szám után?
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Egy jól sikepölt Social ' Januárban...

Házassági Évforduló...

A Magyar Központ Társadalmi Szövetkezete 
minden hónap harmadik vasárnapján 
zenés ebédi összejöveteleket rendez; 
melyre szeretettel hív és vár minden kedves 
vendégét a vezetőség nevében, Szabó Edit.

"Kérem jelentsék be 
jövetelüket, hogy mindenki 
bőséges ebéddel 
és jó érzéssel töltse el idejét 
velünk...."
Telefonszám: 9560 1270
(Hirdetés minden Kisújságban!)
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A Melhourne-i ÁRPÁD OTTHON 
"Bentlakók gondolatai" - Ausztráliáról és 
az Ausztrália Napiáról:

Összeállította: Kiss Gyöngyi.
Mit jelent Ausztráliában élni? (What does it 

mean to be an Australien?)
Valakinek csak kis dolgokat, mint például papucsban 
járni egész évben, BBQ-t ehet, ha kedve tartja, meleg 
napokon hideg sört inni, - másoknak a szabad élet, a 
szabad foglalkozási lehetőségek, - tengerparton 
elnyújtózni a sárga homokon és a fiatalabbaknak 
joguk van a tanuláshoz, és a békés élethez.

Mindannyian mások vagyunk, különbözünk 
egymástól, mindenkinek mást jelent Ausztrália. Az 
OTTHON-ban élőknek más és más körülményeket 
adott ez az ország, véleményeik is eltérőek, hogy 
miért büszkék ausztrál állampolgároknak lenni.

Nekem személyesen nagyon tetszik az ausztrálok 
személyi közelséget jelző "MATE" kifejezése. Nagy 
kincsük a barátságosság, és büszkék arra, hogy itt 
meg van adva a lehetőség mindenkinek az u.n. "fan- 
go" és elismerik azokat, akik itt meg tudják valósítani 
álmaikat... nekem barátságosak, nyitottak...

Amikor megkérdeztem a bentlakókat, hogy pár 
szóval mondják el mit jelent nekik Ausztráliában élni, 
szinte mindenkinek gondolkozás nélkül volt mondani 
valója; hallassunk meg (természetesen az idős 
korosztályból) egy pár szívből jövő meglátást:
Orosz Márta néni: Ausztráliában élni, nekem 
elsősorban állampolgárságot jelent és ezzel 
megkapom a nyugdíjat. Itt "élni" lehet, elfogadják az 
embert akárhonnan csöppent ide, nincs nagy 
diszkrimináció, bár az "accentusa" miatt gyakran 
megkérdezik: "honnan származik" és miért van itt? 
Az igazság az, hogy ide sodort az élet.
Bartha Manci néni: 1950-ben jöttem Ausztráliába, 2 
évig kötelező helyen kellett dolgoznunk. Nehéz volt a 
nyelv, de az emberek kedvesek és barátságosak 
voltak. Nehéz kezdet volt, de fiatalok voltunk, 
elviseltük a nehézségeket. Akkor kevés magyar volt 
itt és mindenki ismerte egymást, most már sokan 
vagyunk, és nem ismerjük annyira egymást.
Lauritz Regina: Nagyon boldog vagyok, hogy itt 

lehetek. Meg van mindenem, amire szükségem van. 
Kellemesek az ausztrál emberek.
Kiss Jutka néni: Szép és jó itt lenni és itt élni. Jók az 
ausztrál emberek.
Gyapai Józsi bácsi: Az ausztrál emberek szívesen 
fogadtak bennünket, elismerték a munkánkat. Itt

szabadon élhetünk, nem vagyunk "elnyomva" és jó itt 
az élet.
Pásztor Sanyi bácsi: Ausztrália nekem szabadságot 
jelent, és gyermekeimnek jövőt és lehetőséget ad a 
fejlődésükben!
Balog Попка néni: Ausztráliában jó élni, kellemes, 
szép élet van itt. 1951 óta élek itt. Férjemmel csendes 
életünk volt. Neki elismerték a végzettségét, 18 évig 
mint repülőgép szerelő dolgozott. Szeretem az 
ausztrál tájakat és az itteni csendes "relax" - "no 
worries" életet!
Hódi Sándor: Miután el kellett hagyni hazámat, 
Ausztrália adta meg azt az életformát, amit addig 
hazámtól kaptam!
Padányi Mimi néni: Nem bántam meg, hogy 
eljöttem Ausztráliába és ez lett az otthonom! Az 
Ausztrália Nap kedves nekem, - ezen a napon volt a 
férjem születésnapja.
Szakács Éva néni: Nagyon hálás vagyok, mert 
Ausztrália új életet adott. Magyar vagyok, de szívesen 
vagyok itt állampolgár, csodálom az ausztrál 
embereket, mert mindig nyitottak és segítőkészek. Ma 
mi nem élnénk itt ebben az Otthonban, ha nem adtak 
volna segítséget, még akkor is, ha eleinte "bloody 
foreignemek" neveztek bennünket!
Juhász Laci bácsi: Ausztrália pótolja elvesztett 
hazámat.
Jelinek Mária néni: Meg vagyok elégedve
Ausztráliával, nincs is kedvem innen elmenni. Az 
ausztrálok között is vannak jó és rossz emberek. Én itt 
sokat dolgoztam és boldogultam is.
Nagy Mária néni: Köszönettel tartozom ennek az 
országnak, hogy öregségemre így gondunkat viselik. 
Az ausztrálok nagyon rendes emberek.
Péterfly Jutka néni: Nagy változás volt az
életemben Ausztráliába emigrálni, mert muszáj volt 
elhagynom hazámat. Az elején nem szerették az 
emigránsokat az ausztrálok, de amikor megismertek 
jobban, akkor befogadtak bennünket, elfogadták 
szaktudásunkat, és boldog vagyok, mert gyermekeim 
tanulhattak, egyetemre járhattak ebben az országban. 
Tóth Mária néni: Én boldog vagyok, hogy ezt az 

országot választhattuk második hazánknak, de 
szeretem az én hazámat is és büszke vagyok 
gyökereimre. Tisztelem és becsülöm az itteni 
Kormányzatot, hogy így gondoskodnak mindenkiről! 
Kasszian Anna néni: Azért jöttünk ide, mert itt 
mindig meleg van és a férjemnek nem kell katonának 
lenni. Sok nemzetiség él itt Ausztráliában együtt 
békésen és jól megvagyunk.
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Csepelyi Magdi néni: Szeretek Ausztráliában élni, 
befogadtak az ausztrál emberek, tudtunk sokat 
dolgozni és sokat tettünk a magyarságért a férjemmel 
együtt. Meg tudtunk Ausztráliában is magyarnak 
maradni, és kultúránkat tudjuk gyakorolni.
Baranyai Kati néni: Engem a gyermekeim hozattak 
ki, itt sokkal jobb az élet, csak ne lenne időnként 
olyan meleg!
Tasnádi Piroska néni: Ausztráli nekem jobb, 
nyugodtabb, szabadabb életet jelent.
Szabó Zoli bácsi: A jó megélhetés megtalálható!
Fejes Gyuri bácsi: Nekem természetes, hogy 
"magyar eredetű ausztrál" vagyok, hiszen 
Ausztráliában élek már 57 éve. Magyarországon csak 
28 éves koromig voltam és utána a szomszéd 
Ausztriában 4 évet vártam arra, hogy a világon 
tovább tudjak menni. Ausztrália volt az első lehetőség 
és azt hiszem szerencsés voltam, hogy ezt a 
lehetőséget megkaptam, és ide kerültem 1949 június 
végén.
Tibenszky Olga néni: All of the emigrant form 
Hungary, we should be most gratefúl! Australia has 
taken us all! It has given us sanctuary, let us educate 
our children, let us bury our dead! We all of us can 
only be most gratefúl. We will not forget Hungary, 
bút GOD BLESS AUSTRALIA FAIR!
Grantzer Johanna néni: Szeretek itt élni, a fiam 
hozatott ki, állampolgár vagyok és mindent elértem, 
amit akartam. Szeretem az ausztrál embereket, sokáig 
dolgoztam közöttük a "sleepers" factory-ban, és 
örülök, hogy most itt élhetek az Otthonban.
Kiss Giziké néni: Szeretem Ausztrália szépségét, 
nyugalmát és azt a szeretetet amivel együtt élnek 
velünk az ausztrálok, a szabadságot és békességet 
szeretem legjobban Ausztráliában.
Siekelova Mária néni: Szeretem az "Aussie-kat, 
mert nyugodtak, békések és rendes embereknek 
ismertem meg őket. Németországból jöttem ide, 
mehettem volna más országba is, de Ausztráliát 
választottam.
László Gyula bácsi: Megérkezésünk Ausztráliába 
nekem már akkor 20 éves álom megvalósulását 
jelentette, mert családot alapítani Európában már 
akkor kilátástalan volt. Úgy láttam, hogy mi 
számunkra többet ígér ez a fiatal kontinens. 
Dolgoztunk sokat, és költöttünk sokat, de nem 
nélkülöztünk; - ezt jelenti számunkra Ausztrália. Az 
ausztrál életmódról pedig annyit, hogy: szorgalom, 
egyszerűség és emberileg én mindig meg voltam 
becsülve.

A fiatalabb korosztályból, (akik még dolgoznak) 
így nyilatkozott Szilágyi Hella: Szabadságot jelent a 
lehetőségek országában élni, és meg kell tanulni, 
elfogadni azt, hogy minden jó, ami van. Vagy saját 
szántunkból, vagy nem, de ebbe az országba sodort az 
élet, itt kell tehát megállni a helyünket.
Végezetül, mindenkinek megköszönöm, hogy a 
kérdéseimre adott válaszaikkal hozzájárultak ennek a 
napnak a sikeres megünnepléséhez, - köszönöm, hogy 
a kókuszdió-dobó versenyen is szép számmal 
részvettek. Kiss Gyöngyi.

J  B_TAEKWONDO
Gyere, és csatlakozz 

gyönyörű sportunkhoz!

Oiympián is 
elismert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
feinőtekbnél 

nincs kor határ!

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetese alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekek és felnőttek tanításában 
MIKOR ÉS HOL?

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

Szombaton d.e.10.30 - 12.00 noon. 
Wantima: 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 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
Hivásra házhoz m együnk utazási ügyek megtárgyalására.
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2006. MÁRCIUSI NAPTÁR.
Március 3. Péntek

Hungarofest 2006 (18 - 22 óráig) 
Március 4. Szombat.

Hungarofest 2006 (12-23 óráig)
Március 5. Vasárnap

d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Hungarofest 2006 (12 - 22 óráig)

Március 12. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise.

Március 19. Vasárnap.
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet, 
d.u. 3 órakor 1848-as megemlékező ünnepély. 

Március 26. Vasárnap
d.e.9:00 órakor Evangélikus Istentisztelet, 
d.e. 10:00 órakor Katolikus szentmise.

MEGHÍVÓ!
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
Március 19.-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.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

MX&tíVÓ
Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség 

szeretettel várja Önt 
kedves családjával és barátaival együtt
2006. március 26-án 12 órától

a magyar Központ Templom-ligetében
(760 Boronia Road Wntima) 

rendezendő, zenés
P I K N I K R E .

A lehető legkellemesebb időjárás, napfény és 22 C. 
meleg gratulálva.

Megszokott kiránduló felszerelését mindenki 
hozza magával.

Ételről és italról szövetségünk gondoskodik.
A piknik tiszta bevétele Erdély magyaljait segíti 

ezért
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

További felvilágosításért hívják szövetségünk 
elnökét, Pelle Lajost; (03)9846 3670.

Búcsú Kiss János Atyától
"Föl-földobott kő, földre hullva, 

Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad" (AdyE.)

Kedves János Atyánk.
16 évvel ezelőtt a Regnum Mariánum és a 

magyar katolikus közösségek tagjai igen nagy 
izgalommal várták, hogy megérkezzél Melboume-be, 
hogy Varga Páter halála után átvegyed örökségét, az 
általa létrehozott és kb. 37 éven keresztül vezetett 
Regnum Mariánum Egyházközösséget.

Nagy lendülettel, fiatalos erővel és 
optimizmussal fogtál a nagy feladathoz, még nem 
ismerve az akkor 40 éves ausztráliai emigrációban 
kifáradt magyarok lelkületét, valamint az itt uralkodó 
helyi viszonyokat.

Ezeket gyorsan felismerve tovább fejlesztetted a 
Regnumban működő Magyar Iskolát, és 
megpróbáltad a kizáróan akadémikus tanításon 
túlmenően helyet adni a vallásos oktatásnak, valamint 
a fiatalok magyarságtudásának, ezek fejlesztésének.
1990-91 beérett az idő a nagy álomra: egy 
Ökumenikus magyar Templom létesítésére a Magyar 
Központ területén. Az építést 12 hónapos tervezés és 
jóváhagyási munkálatok előzték meg, míg az építés 
19 hónapig tartott, ami alatt 120 személy, önkéntes
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építőgárda-tag vett részt a munkálatokban és 1993. 
október 31-én fejeződött be.
Nélküled ez nem sikerült volna, mert Te adtad bele a 
lelket és hitet, az ösztönzést és segítséget, a 
szervezést, ami összehozta, összetartotta, és sikeresen 
működtette a Templomépítő Brigádot, valamint a cél 
érdekében létesített szervezőgárda-bizottságot.
A templom alatti Társalgó megépítésére 1995-ben 
került sor, amivel a tervezett építkezés befejeződött, 
ahol Szentmise vagy Istentisztelet után találkozhatnak 
a hívek, ahová Kolumbárium is épült, hogy elhunyt 
barátok és rokonok hamvai közelében tölthetnek el 
pár órát.

Amióta megérkeztél hozzánk minden évbe n 
hazalátogattál szeretett Édesanyádhoz és családodhoz 
magyar hazába, ahol tartottad a kapcsolatot és otthoni 
plébánosokkal és egyházi vezetőiddel, rokonokkal és 
barátokkal, elmesélve nekik ausztráliai munkádat, 
élményeidet és tapasztalatodat rólunk, öreg 
emigránsokról, és visszatérve újabb hazai újsággal 
töltötted föl bennünk a hitet és reményt, hazánk, 
népünk és vallásunk fejlődésében, és életében. 
Munkavállalásod nem ismert határt, minden 
alkalommal kerested az utat, hogy a magyarságot 
összefogjad és tanítsd, hogy felismeijük, hogy az erő 
és remény a közös összefogásban rejlik, ami nélkül 
nem hagynánk nyomot magunk után.

A hangsúlyt mindig a fiatalságra helyezted, hogy 
öntudatos magyar keresztény neveléssel az óhazának 
érdemes és hasznos képviselői legyenek, úgymint az 
újhazának is.

Sikeres és tartalmas lelkigyakorlatokat tartottál, 
hitünket mélyítve, tanítottál. A Geelong-i Szt. László 
Egyesület katolikus kongregációjának kérésére 
rendszeresen jártál oda is misézni, és ott is az 
összefogást fejlesztetted bennük. Daylesford-ba is 
rendszeresen ellátogattál az ottani kis magyar 
csoporthoz, továbbá Hobart-ban és Új Zéland-ban is 
felkerested a magyar katolikus közösségeket. Sydney
be mentél esketni, meghívásra, valamint Adelaide-ben 
is miséztél, amikor szükség volt rá.

Megkeresztelted gyermekeinket, esketted 
fiataljainkat, vigasztaltad betegeinket, temetted 
öregeinket, tanítottál mindannyiunkat.

A Melboume-i Érsekség, a Regnum eredeti 
otthonának használatát 1999-ben beszüntette 
leromlott állapota miatt és eladták, így az Érsek úr 
jóvoltából a Regnum Egyházközösség egy új otthont 
kapott: a St.Colman Parish-ben, ahol a magyar 
káplános munkád mellett plébános nak neveztek ki 7 
évvel ezelőtt, átvéve egy haldokló ausztrál plébániát,

amit kiegészítettél a Regnum közösségével, és egy 
életerős virágzó plébániát hoztál létre, amivel az 
Érsekség teljes elismerését és csodálatát nyerted el. 
Életre keltetted a régi közösséget, akik magukénak 
fogadtak, mellette fejlesztve a Regnum munkásságát, 
iskolát indítva, szem-előtt tartva a fiatalság nevelését 
vallásban és magyarságtudatuk fejlesztésében, s 
kielégítve az idősek igényeit. Mivel a parókia 
épületében nem volt hely, ahol mise után 
találkozhatnának a vendégek, így újabb tervvel 
indítottad be a "templomépítő" gárdát: egy új, 
közösségi társalgó megépítésére, ami 2003-ban 
sikerrel fejeződött be, ami nagyon megfelelőnek 
bizonyult, találkozás és rendezvények céljára. így 
született meg a St Coman Parishban a Melboume-i 
magyar katolikus közösségek második pólusa, melyet 
főleg a város nyugati részekén lakók támogatnak, a 
nagy távolságok miatt.

16 éves Melboume-i munkásságoddal, amiből 7 
éven keresztül plébánosként is működtél, kiváló és 
egyedülálló eredményeket értél el, amiért nagy 
köszönettel és hálával tartozunk Neked, amit 
visszafizetni nem tudunk, amiért a jó Isten fog 
megáldani új munkakörödben és életedben, otthon. 
Utat és példát mutattál arra, hogy: merre kell 
haladjunk a jövőben, hogyan lehet magyarságunkat 
megőrizni, nevelni fiataljainkat, célokat adtál, 
tanítottál.
Elfelejteni nem is tudnánk, s bár nem vagy közöttünk, 
a Szentmisén Téged látunk, hallunk, képzeletünkben 
és emlékezetünkben velünk maradsz, mert:

".......A víz szalad, de a kő marad,
A kő marad!.............  (Wass Albert.)

Búcsúzóul, hálánk és köszönetünk mellett szeretetünk 
és őszinte tiszteletünk kísér haza, imáinkkal kérve a 
magyarok Istenét, hogy adjon további jó egészséget, 
erőt, és sikert, úgy, mint az elmúlt 16 év alatt, hogy 
sokoldalú tehetségedet az otthoni magyar fiatalság 
nevelésére tudjad sokszorosan gyümölcsöztetni, 
hazánk és népünk további fejlődésre, 
felemelkedésére. Zágon Lajos.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍRFJ-

Februárban két összejövetelünk volt.
Mindenki a viszontlátás alkalmából 
örömmel üdvözölte egymást. Tóth Tériké 
kérésére egy kedves kis magyarországi 
köszöntőt olvastam fel a tagságnak bevezetésül az 
első találkozáson. Az újév alkalmából ezt továbbítom
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Klubimttól a Szerkesztő Úrnak és a kedves 
olvasóknak: Virradjon rád szép nap,

Köszöntsön rád jó év,
A te hajlékodba 
Költözzön a jó lét!
A lelkedbe boldogság,
Szívedbe béke.
Ezt kívánjuk Néked 
Az újesztendőre!

Február 25-én, szombaton a Knox Council 
meghívására az Expo keretén belül páran részt 
vettünk egy igen értékes előadáson. Témája az volt, 
hogy hogyan fogadjuk el korunkat és a tényt, hogy 
még idősebbek is leszünk, talán több egészségügyi 
problémákkal küzdve. Mindenkor fontos és 
eredményes a derűlátás, a pozitív beállítottság, a 
társadalmi élet, a jókedv. Mindez hozzásegít a bajok 
enyhítéséhez, a mindennapi gondok elviseléséhez. 
Azt hittem, hogy én már megettem a kenyerem javát, 
újat már nem tanulok. Mégis, ez az idős professzor 
előadása sok olyan dologra világított rá, amire nem 
gondoltam ezelőtt. Sajnálom, hogy a Klubból nem 
jelentünk meg nagyobb létszámmal.
Márciusban az 1848-as forradalom és 
szabadságharcról emlékezünk meg. Március 7-én és 
21-én lesz az összejövetelünk, amelyre minden tagot 
és vendéget szívesen vár a Vezetőség nevében

Teleky Ilonka.

NUNAWAPINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2006 Március 1- 

én, 15-én és 29-én tartják öszejöveteleiket a 
szokásos helyen az East Burwood-i Hallban. Cím: 
Burwood Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 
62 C7.

A Klub vezetősége mindenkit magyaros testvéri 
szeretettel és a velejáró finom ebéddel vár az 
összejövetelekre. Vezetőink kipihenve tértek vissza a 
jól megérdemelt pihenőjükből és kellemes hírekkel, 
és szórakoztatással vár minden jóakaratú tagot és 
vendéget.
Ez év első közgyűlése február 15-én volt. 
Megnyitójában, elnökünk kívánt mindenkinek egy 
boldogabb újesztendőt, és örömét fejezte ki, hogy a 
tagság java része jó egészségben, jókedvben tért 
vissza a Klubtalálkozókra. A gyengélkedőknek kívánt 
mielőbbi felépülést. Tudtul adta a tagságnak, hogy 
mint a Titkár és az Alelnök érdekes programot 
állítottak össze az elkövetkező évre.

Elnökünk beszámolt a jól sikerült 56-os 
vasárnapi piknikről, amely a magyar Központ

területén volt. Gyönyörű nap keretében, sokan 
megjelentek, idősek és fiatalok. Az időjárás nem is 
lehetett volna kellemesebb, nagy volt a választék a 
magyaros ételekben, a zene jó hangulatot teremtett, és 
a tombola a szokásos sikerrel szórakoztatta a 
szerencse-vadászokat. Ez a piknik nem valósulhatott 
volna meg, ha nem lett volna a sok önkéntes segítő 
kéz. Hála és köszönet a támogatóknak.
Elnökünk felhívta a tagság figyelmét, hogy ez az év 
az 50.-ik évfordulója az 56-os magyar forradalomnak, 
amikor a magyar fiatalság vezetésével a nemzet le 
akarta rázni nyakáról az idegen, hazánkat rabságban 
tartó orosz népet és azok kiszolgálóit. Emlékezni kell 
56-ra, mert az áldozat nagyon nagy volt úgy 
emberéletben, mint tragikus sorsokban a forradalom 
következménye folytán. Emlékezzünk újra meg újra, 
hogy mi, akik még sokan tanúi voltunk az 
eseményeknek, ne hagyjuk elfelejteni és elfelejtetni a 
fiatal generációval az igazi okát a forradalomnak, és 
annak következményeit. Népünk ezrei kerültek 
emigrációba, és itt Ausztráliában mi büszkék 
vagyunk, hogy elfogadták fiainkat és lányainkat, mint 
társadalom-építő erőt. Nagyra becsülik és kis 
országunkat és csodálattal kísérik szabadság 
vágyunkat és erőfeszítéseinket. Nem vesztünk el a 
népek forgatagában, meg tudtuk és meg tudjuk 
mutatni mindenkori elnyomóinknak, hogy a hit, 
remény és a szeretet mindenkor győzni fog a 
hitetlenség, a gyűlölet és a gonoszság felett.

Szántó Erika bejelentette, hogy Klubunk 
egynapos kirándulásra megy Április 10-én Ballarat- 
ba, a begónia fesztiválra. Az út ára: $29.00; ebben a 
város-nézés és az ebéd is benne van. Az érdeklődők 
hívják Szántó Erikát a (03) 9803 0531
telefonszámon.
Sima Edith ismertetőjében elmondta, hogy a "Senior’s 
week" elmarad a Melboume-i sportesemények miatt, 
ellenben Március első hetében, Melboume-ben 
ingyenes lesz az utazás a vonaton és az autóbuszon. A 
V-Line (vidéki vonatjáratok) Március 4-7-8-9-11 
napokon kedvezményes utazást biztosít. (További 
felvilágosítást a 13-1638 telefonszámon.)
Edith, sok értékes szóró-lapot osztott szét a tagok 
között, főleg az egyéni biztonság és egészséges 
életmód érdekében.
A nap hosszas tereferével végződött, hiszen oly sok 
mondani valója volt mindenkinek, - még maradt a 
következő találkozóra is elég, csak győzze elmondani 
és hallgatni a baráti kör.
Hiszünk, a jó Isten velünk kapcsolatos jóságos 
akaratában, hogy sok-sok szép és szeretetben,
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vidámságban eltöltött klubnapot tudunk eltölteni újra, 
ebben az esztendőben is. Ezt kívánja minden 
magyarnak szívből, a Klub vezetősége nevében

Nagy József (Jocó)

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍRÜL
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen.
Tekintettel arra, hogy Klubunk Januárban és még 
Februárban is egy kis nyári szünidőt tart, most 
szeretnék rövid információt közölni olvasókkal a múlt 
évi tevékenységeiről.
Klubunk tagsága már szépen felülhaladta a 250-es 
létszámot. Tagjaink a Szülőhazánk minden részéről 
származnak, mint Budapestről, vidékről és a Trianon 
által elrabolt területekről, Délvidékről, Erdélyből és a 
Felvidékről, de a lényeg az, hogy itt mindannyian 
magyarok vagyunk és egymás közt sokan barátok. 
Anyanyelvűnk megőrzését nagyban elősegíti az, hogy 
itt a Clubunkban két különböző magyar újság is 
kapható, és van egy értékes és gazdag könyvtámnk is. 
Ugyancsak meg van a lehetőség, hogy a tagság 
helyben bérelhet magyar nyelvű szinkronizált 
Videókat, DVD-ket és CD-ket. Tehát a Klub fo célja, 
nem csak a szórakozás és a baráti hangulat 
megteremtése, hanem hagyományaink fenntartása is.

Rendszeresen összejöttünk minden Szerdán 
(ebben az évben Február 1-én lesz az első 
összejövetel) egy könnyű ebédre, társalgásra, 
kártyázásra, biliárdra, - és az ebéd-utáni "Bingóra" 
jött össze a tagság, és a vendégek, hogy az ott töltött 
idő kellemesen teljen el. Természetesen 
Vezetőségünk szervezett több alkalommal két vagy 
háromnapos busz-kirándulást, - "Újhazánk" 
különböző tájait meglátogatni. A napi kiruccanások a 
Kaszinóba vitte a tagságot, - szerencsét próbálni. 
Minden hónap utolsó vasárnapján pedig összejöttünk 
egy kellemes zenés ebédre, ahol a jó hangulatot Máté 
Ági és Risztics Pityu szolgáltatta. Évünk legnagyobb 
eseménye volt, hogy Vezetőségünk a ragyogó sok és 
nehéz munkájáért kitüntetést kapott a Multicultural 
Commission-tól. Megérdemelt kitüntetés volt ez - 
"Award of Excellence" - néven. (Jó magyarsággal)
A múlt évünket december 14-én zártuk be, finom 
ebéddel, és mint szokás egy szép kis előadással. 
Énekkarunk, mint mindig remekelt a sok szép 
karácsonyi dallal. Több Klubtag szavalta emelte a 
karácsonyi megemlékezés nívóját.

A helyi Város kiküldöttei, - többek között Rob 
Wilson is jelen voltak, - ők nagyon szívükön viselik a 
magyarokat - és mindig segítenek, ahol tudnak. 
Vendéglátásunkat örömmel veszik és hirdetik a többi 
nemzetiségi összejöveteleken, a magyarok 
dicsőségére.
És most ismét szeretnék kívánni minden olvasónak 
egy minden jóval megtöltött Újesztendőt, de főleg 
kívánok mindenkinek egészséget, szeretetet és sok 
boldogságot. Tisztelettel Árpi.
Jövő hónapi Klub események: Március 9-én egy 
napos kirándulásra megy a Klub, - remélem szép 
időnk lesz.
Március 15-én ünnepélyes megemlékezés az 1848- 
49-es forradalom, és szabadságharcról.
Március 26-án a szokásos vasárnapi zenés ebéd, 
melyre szeretettel várunk tagokat és vendégeket.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2006-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)

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

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

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 2006-év, első összejövetele Március első 
szombatján 2 órai kezdettel (Március 4-én) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.
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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

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. 
Melbournei Magyar Televízió - MHTV 
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel 
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: WWW.mhtv. net.net/forum.

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!
Lapzártakor érkezett!
A decemberben elkül 
támogatás elismerése és 
Hadifogoly Híradótól
idézet szerint: "Valamint az Ausztráliai Kisújság 
főszerkesztője és (másutt felsorolt név szerinti) társai 
csekken 16 856 forint értékű támogatást juttattak el 
címünkre. Köszönjük a jó szívvel adott, küldött 
támogatásokat azoknak is, akik a fentieknél - illetve 
ezer forintnál - kisebb összeggel nyújtottak 
segítséget’1._____ ___________________________

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 $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

