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Ébredj magyar, egységben az erő!
Az angol közmondás - divided we fali, united we 
win - kifejezés magyarra lefordított és

Ma az anyaország mellett több mint 
négymillió magyar (vagy magyar származású) ember 
él az országhatárokon kívül. Azért mert a 
körülmények emigrációba vitték őket, egy cseppet 
sem kevesebb magyarok, mint akik az országon belül 
élnek, és talán még szégyenkeznek is nemzeti 
mivoltunkon.

Ma, amikor a világ olyan kicsi lett, a technika 
fejlődése által bekövetkezett változások, a hírközlés 
és utazás lecsökkentette az elválasztottság hátrányát, el 
tudjuk mondani, hogy az emberiség közelebb került 
egymáshoz. Széchenyi mondása: „Mindenki felelős 
mindenkiért” - a magyarokra vonatkozik, de ma már 
az egész világ területén élőkre is szól. Mi, mint 
emberek íuggő viszonyban vagyunk egymással, 
gazdaságilag, természeti vonalon, erkölcsi és anyagi 
körülményeink által is. Akkor ezek után, mint 
magyarok, nem tudunk egységet keresni és találni 
egymással?

A jövőben nem a határok fogják megszabni 
hogy ki lehet, és ki nem lehet magyar! Sőt a világon a 
diaszpórák magyarjai, - környezetükhöz 
alkalmazkodva - felekezeti vagy vallási és nézet 
különbségek mellett is magyaroknak vallhatják 
magukat. Népünk, hazánk, nyelvünk és kultúránk 
szeretete és ápolása ad elég indokot erre. Az 
óhazában élők között meg van-e az igazi magyarság 
érzet? - vagy talán a mindennapi nehézségekkel 
küzdő magyar elfásult a hosszú harcokban?!

Gondolj arra HONFITÁRS, hogy ha a világ 
összes magyarja összefogna és egy irányba, egy cél 
érdekében dolgozna, következetesen kidolgozva a 
jövő járható útjait, le tudna győzni minden 
nehézséget!

Szeverényi László.
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i s t e n  Á l d d  м е й  a  m a g y a r t
Részlet a Nemzeti Hírháló - tudósításából.

Himnusz-szobor avatás Budakeszin 
Az elkészült alkotás nem emlékmű, hanem szobor. 
Szobor, amely egy nagyon is jelen idejű valóságra 
irányítja a figyelmünket. Arra, hogy mi, magyarok 
összetartozunk.
Arról, hogy mit jelent valójában maga a HIMNUSZ - 
szobor, Jókai Anna, a szobor fővédnökeként 
elmondott beszédében a következőket mondta:
Kié ez a szabadságtéri oltár, kié hát ez a múltat, 
jelent, és jövendőt egymásba kapcsoló új magyar 
kegyhely? Mindenkié, aki már a Himnusz első 
akkordjainál felemeli a fejét, kiegyenesíti a gerincét, 
kezét tisztelegve az oldalához szorítja, vagy imára 
kulcsolja templomainkban; mindenkié, aki a saját 
sorsára is igaznak érzi Kölcsey sorait; aki minden 
balsorsban is reménykedik a víg esztendőben; aki 
képes megbánni esendőségben elkövetett bűneit, de 
világosan látja azt is, amit ellene vétettek.... 
Mindazoké, akiknek fáj, hogy "hányszor támadt 
tenfiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt 
magzatod hamvvedre...” Honfitársainké, akik а XX. 
század keserves tapasztalataiként élték meg, hogy 
"bújt az üldözött s felé kard nyúl barlangjában, szerte 
nézett s nem leié honját a hazában". S akik még 
mindig attól tartanak, hogy "szabadság nem virul a 
holtak véréből". Nem, az sem véletlen, hogy 1956- 
unk után ötven évvel gondoljuk újra a régi igazságot, 
az emlékhely tövében.
Jókai Anna a harangjátékot ezekkel a szavakkal 
fejezte be:
Sok szép kezdeményezést láthattunk útjára indulni az 
elmúlt időben - de keveset befejeződni. Nos, a 
Himnusz-szobor országos közadakozásból, egy 
példásan elvégzett munka eredményeként jött létre.

220 településről érkeztek adományok, s emellett a 
felvetődő gondok megoldásához sok egyéb segítség 
és nagyon konstruktív együttgondolkodás jött létre. 
Nehéz munkát vállaltak magukra a szervezők, de 
éltek a lehetőségekkel. Okosan osztották be a 
rendelkezésükre álló erőforrásokat, s így véghez 
tudták vinni mindazt, amibe belevágtak. Ünnepet 
szereztek az embereknek. Olyan ünnepet, amely 
túlmutat a mai napon, túl magukon a 
kezdeményezőkön, az alkotókon is: sikerült 
létrehozniuk egy újabb kapcsot, amely egymáshoz köt 
minket, magyarokat, minden felé határon innen és túl.

K Ö N Y V IS M E R T E T É S
Anna Mandoki: MOLOTOVCOCKTAILS 
Stories of the Freedom Fighters in Hungary 1956

Mándoki Péter ötvenhatos menekült. 1956 Karácsony 
másnapján lépte át a határt. Harmadik katonaévét 
szolgálta közel az ukrán határhoz, Ligettanyán, egy 
katonai repülőtéren. 1956. Október elején kellett 
volna, hogy leszereljen. A hónap eltelt, de az 
elbocsátó parancs nem érkezett meg. A kiskatonák 
érezték, hogy valami történhetett. Az érzés valósággá 
vált, amikor október utolsó napjaiban a négy 
kilométerre fekvő országúiról száz és száz orosz tank 
és gépjármű döreje hallatszott: az új szovjet csapatok 
mentek Budapest felé.

A következő éjszaka Péter az őrbódéhoz 
támasztotta fegyverét, s két társával toronyirányt 
nekivágott a hetven-kilométeres útnak; haza, egy 
Tokaj közelében fekvő falucskába, Erdőhorvátiba, 
így hivatalosan katonaszökevénnyé vált, amiért 
hadbíróság és esetleges fóbelövés járt volna.

Ausztrián keresztül Anglia fogadta be, Leicester 
városában munkásként kereste kenyerét, csak úgy 
mint mi itt Ausztráliában. Megismerkedett egy angol 
leánnyal, Pat-el. 1962. StPatric napján esküdtek örök 
hűséget egymásnak.

Anna leányuk 1964-ben született. Elemi és 
középiskoláit Leceister-ben végezte. A környezet és a 
családi körülmények úgy hozták, hogy csal angolul 
beszéltek a családban. Sokszor szégyellte is Édesapja 
rossz kiejtését, gyenge angol tudását. (Ez is ismerős 
történet szerte a világban.) Anna York-ba került 
egyetemre; pszichológiát tanult. Az egyetem 
elvégzése után Londonba ment, ahol mint számvivő 
sikerült elhelyezkednie.

1989. A Szovjet Birodalom összeomlásának az 
éve. Nagy gazdasági változást hozott Magyar
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országon is. Az elvtársak gyorsan gyártulajdonosok 
lettek. Fel kellett zárkózni az európai piacgazdaság 
menetrendjéhez. Külföldről toboroztak számvivőket a 
különböző nagyvállalatokhoz. így került Anna 
Magyarországra, több mint három évre. Sikerült 
valamit magyarul is elsajátítani. Ott ismerkedett meg 
egy ausztrál turistával, Dáviddal. Az ismerkedésből 
komoly kapcsolat lett: 1995-ben bevándorlóként 
érkezett Anna Melboume-be élettársához, Dávidhoz.

Hogyan fogamzott és hogyan született meg egy 
különleges, nagyszerű, sokszor a könnyekig magható, 
irodalmi műfajként szinte egyedülálló könyv, a 
MOLOTO VCOCKT AILS?

Anna, mint gyermek, soha sem ismerte Édesapja 
történetét. Magyarsága jóformán csak a magyar 
ételekig teijedt, amiket Édesapja készített sokszor. 
Felnőtt korában ébredt rá, hogy az élethez 
nélkülözhetetlen a hovatartozás, a gyökerek ismerete. 
Kérésére így érkezett meg postán 1996. Október 31. 
Keltezéssel, a két újjal pötyögtetett, az írógép piros 
szalagján íródott hatoldalas magyar levél Édesapjától, 
"Kedves lányom" kezdettel. A könyvbeli "Red 
Letter". Egy angol-ausztrál szívben úgy hiszem, ez 
indította el a lavinát. Néhány év kellett hozzá, hogy a 
gondolatok, érzések kikristályosodjanak, irányt 
adjanak egy könyv összeállításához. Mint a levélben 
is, mondják el a résztvevők saját maguk 56-os 
történetüket. És elmondták, vagy tizen is Annának. S 
a pszichológus, a kiváló megfigyelő, a nagyszerű 
szépíró meglátta és leírta az események mögött rejlő 
emberi érzéseket is, mesteri módon.

Ez egy könyv, amit nem lehet letenni. Egy 
könyv, ami gyöngyszeme kell, hogy legyen 1956 
történelmének. S Annában, egy kedves közvetlen 
természetű teremtésben, akivel élmény elbeszélgetni, 
s aki fél-rosszul magyarul beszélni, egy új apostola 
született a magyarság nagy, szent ügyének. Isten 
éltesse sokáig! -soláp -

A könyv megrendelhető: $30 csekk 
beküldésével: A Mandoki -névre.
Cím: PO Box 431 Camberwell Vic. 3124. vagy 
Internet vásárlással: wvw. molgtoy 
Nélkülözhetetlen ajándék az "angolul tudó" magyar 
fiataloknak, ismerősöknek Szerk.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Ősi gyógyító módszerek
A MUOSZ Természetes Életminőség Tagozata 
sajtótájékoztatót tartott 2006. Márciusában a MÚOSZ 
Táncsics termében.
A téma: Ősi gyógyító módszerek. - Miért választottuk 
ezt a témát?

A magyar egészségügy, mint egy "diszpécser" 
ide-oda küldözgeti a betegeket. A beteg sokszor csak 
egy szám. Panaszaira személyes meghallgatást, 
gyakorlati odafigyelést, tanácsokat nem mindig kap.
A betegek egy része a természetgyógyászat, az ősi 
gyógyító módszerek felé fordul. így van ez 
Magyarországon, de például Svédországban is. A 
természetgyógyászat egyre nagyobb elismerést kap az 
orvostudomány részéről. Kiegészítheti a nyugati 
gyógyászatot.

Bár még sok az ellenérzés, de manapság egyre 
jobban divatba jöttek az ősi gyógyító módszerek. 
"Divatba jöttek a sámánok. Újra gyógyítani kezdtek, 
mert igény mutatkozott munkájukra. Hiszen egyfajta 
lelki vigaszt és megerősítést nyújtottak a hozzájuk 
fordulóknak e darabjaiban szétesett világban." írta 
Dr. Hoppál Mihály sámánkutató, az MTA
Néprajzkutató Intézet igazgatója, "Sámánok 
Eurázsiában" című könyvében, ami 2005-ben jelent 
meg az Akadémiai Kiadónál.
Mellesleg, már az UNESCO is védelembe vette az ősi 
gyógyítást, a sámánságot, a táltosok hagyományait, 
mint páratlan szellemi kincset.

Rendezvényünk első előadója Susi Hoffman, 
Svédországban, a Lundi Zenei Egyetemen végzett 
zenetanár, lapp sámán zenekutató volt.

Susi sokoldalú művész. Érdeklik az ősi kultúrák. 
Énekel, számos zenei hangszeren játszik. Hallhattuk 
tőle a "didgeridoo" tompa búgó hangját is. Susi lapp 
sámán dobot is hozott magával Svédországból, illetve 
a Lapp földről. A lapp sámánok ezt a dobot 
személyesen neki készítették, rénszarvas bőrből, a 
dobverőt rénszarvas agancsból. A dob a sámán 
kultúrában központi jelentőségű. Susi elvezetett 
bennünket a táltosok országába is. A táltosokról, a 
táltos hitről, ami a magyar ősvallás egyik 
legsajátosabb része eddig a legjelentősebb könyvet 
Diószegi Vilmos sámánkutató írta. Diószegi a 
sámánhit és a táltos-hit közötti párhuzamot kereste, 
amit a gyógyítási módszerekben meg is talált. A mai 
magyar táltos-iskola is foglalkozik gyógyítással, főleg 
csontkovácsként és masszázzsal, "táltos-masszázzsal".
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A második előadó: Nádorfí Lajos televíziós 
operatőr. Számtalan kitüntetés, díj birtokosa. Többek 
között MOKÉP-,, SZOT, - a Miskolci Fesztivál díjasa 
és nem utolsó sorban MÚOSZ nívódíjas. Nádorfí 
Lajos kíváncsi, érdeklődő operatőr, fotóművész. 
Bejárta a fél világot. Gépével a világ számos 
országába, varázslatos helyszínekre kísérte Dr. Hoppál 
Mihályt, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóját, 
a nemzetközi hírű, magyar sámánkutatót. Nádorfí 
Lajos, Susival együtt elmagyarázta nekünk, hogy a 
sámánok tudós emberek. Maga a szó: sámán is azt 
jelenti: aki tud, tudó, tudós. A tudatnak a testre , és a 
tudatnak a tudatra gyakorolt hatásával foglalkoznak - 
A.P.Elkin ausztrál antropológus szerint.

Az előadók segítségével megismertük a sámánok 
tárgyi világát, a lapp sámán-dobot, dobverőt, a lapp 
sámánok énekét, ruházatát, a dobkészítés technikáját, 
a maori gyógyító sámánok tanítását. Mindkét előadó 
mutatott képeket, filmeket.

Az előadókat és a sámánokat versben
köszöntötte költő-újságíró kollegánk: Erdélyi
Szerencse Ödön.
A sámán szertartások után a résztvevők együttesen 
ettek-ittak az ősi hagyományok szerint. Susi Hoffman 
az előadások után kóstolót kínált nekünk a "lapp 
sámánok asztaláról", amit egyenesen Svédországból 
hozott. Nádorfí Lajos pedig gyógyító teát ajánlott 
mindenkinek. Dr.Szalontai Éva.

MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

A FÉNY ALAKÍTOTTA KI AZ 
ÉLETET

A földi életet a Nap táplálja. Minden élőlény 
közvetlenül vagy közvetve a napfény energiáját 
használja. A legfontosabb információhordozó s az 
életfolyamatok szabályozásának egyik legfontosabb 
eszköze a napfény.

Ormos Pált, a Mindentudás Egyetemének 
előadóját megkérdezte egy hallgató, mi lesz az 
emberiséggel, ha a Nap többé nem sugároz energiát? 
Akkor nagy-nagy baj lesz, felelte a hallgatóság nagy 
derültsége közepette az előadó. Az előadásból 
kiderül, miért. Ormos Pál, szegedi professzor a 
napsugárzásnak az élővilágra tett hatásáról beszélt.
A napsugárzás intenzitása csaknem húszezerszerese 
az emberiség teljes energia felhasználásának. Nem

ismerjük pontosan az élet feltételeit, de a Föld 
helyzete a Naprendszerben szerencsés: a Vénuszon és 
a Marson eddig nem bizonyított bármiféle élet 
jelenléte, noha e közeli égitestekre jutó sugárzás, 
hasonló, mint a Földön.

Ház vagy renoválási kölcsönre van I 
szüksége?

Szeretné adóságait a házára felvett 
kölcsönnel összekötni? 

Kölcsönzőt keres egy befektetési 
ingatlanra?

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL!

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

Ingyen és bizalmasan tárgyaljuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@a 11 h om el oa ns.com.au

ALLÖHome Loans
ABN 18 105 914 663

л-w .
M sm ber of The W ortgsge Industry A sso c ia tio n  O f A u s íta lla  | э д д д

Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust.
wvvw.allhorneloanscom.au

315 George Street, Doncaster Vic. 3108. 
Phone: (03) 9855 9266

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
A Klub 2006-ban tovább folytatja működését. Az 
összejövetelek ismét minden hónap első és harmadik 
hétfőjén, továbbra is este 7:30-töl - 9:30-ig a 
Magyar Központban - az esetleges változásokat a 
Kisújságban közöljük.
Az államilag kezdeményezett és támogatott "MY 
CONNECTED COMMUNITY" mozgalom elindult a 
felújítása a gépeknek megkezdődött. A "Broad-band" 
operáció és az azt támogató eszközök VICNET-től 
rendelés alatt állnak. A Melboume-ben működő Idős 
Magyarok Klub tagjai javára és használatára indult
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mozgalom tervei elkészültek, a csatlakozó Klubok 
vezetői értesítést kaptak a tervekről. Aki szeretne 
csatlakozni a mozgalomhoz, és segíteni szeretne, vagy 
tanulni, ismeretségét szélesíteni szeretné, szívesen 
látjuk köreinkben!

Az egyik legjobbnak bevált "Security System" 
kapható a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér- 
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődhet a Klub estéken.
A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki a 
komputerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni 

a Vezetőség nevében Szeverényi László.

c s a l A d f a -k e r e s é s
A családfáját kívánja-e megismerni és 

továbbadni az utódainak?
Cégünk a Galut Családtörténeti Kutatóirodánk 
(8 év tapasztalattal) az alábbiakkal foglalkozik: 
Családtörténeti kutatás, rokonkeresés, hagyatéki 
kutatás, anyakönyvi kivonat beszerzése, folyóirat 
kutatás és családtörténeti túrák szervezése vagy 

lebonyolítása.
Bővebb felvilágosítás az Interneten: www.galut.hu 

Levelezés: Galut KFT. 1148 Budapest, 
Adria sétány 8/e.

М А Ш А . .С А В Х А  
lU A V E L
I . ic .N o .42245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk 

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

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

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

Fax: (03) 9523 0695; А/Щ03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730

SMALL CAR FÓR SALE
4 seater HONDA CITY PRO

Red colour - 2 owner
Excellent condition, Road Worthy included 

Füll year registration; $ 2,250.00 
Ring 9429 2002 or 9429 1172 Ask fór Joe!

N agyszabású keresztelő  
Brisbane-ben

Szalisznyóné- Gárdonyi Lili tudósítása
Május 6-án, szombat délután megtörtént a régóta várt 
esemény, Nt. Kovács Lőrinc kisfiának keresztelője.

Nt. Dézsi Csaba jött el erre az alkalomra 
Melboume-ből, hogy elvégezze a szertartást, melyre 
több mint 110-en jöttek el honfitársaink. Nt. Décsi 
Csaba igehirdetése oly felemelő és szívhez-szóló volt, 
mely még szebbé és felejthetetlenebbé tette, ezt a 
megértésből és szeretetben eltöltött délutánt.

Ismét részesei lehettünk a csodálatos hangú 
Butterworth Annamária szereplésének, aki George 
Bizet: Agnus Dei (Isten Báránya) című szerzeményét 
énekelte, Hartay Szabó Gergely megszokott, 
tehetséges orgonajátékával kisérve. Majd a 
keresztelési szertartás következett, négy pár 
keresztszülővel, melyet követtek a köszöntések. 
Először, Borlai Tibor tb. konzul, a katolikus egyház 
részéről Vecsey Dalos Ernő, a püspöki gyülekezettől 
Lakatos Sándor és а 4EB Brisbane-i magyar rádió 
műsorvezetője részről, e cikk írója.

Mindannyian röviden köszöntöttük Nt. Kovács 
Lőrincet és családját, kérve Isten áldását gyermekeire 
és munkájára, majd Nt. Dézsi Csaba befejező, azaz 
záró szavai után Kovács Lőrinc megköszönte a 
vendégek és hívek részvételét és a gyülekezeti 
terembe sorra kerülő szeretetvendégségre hívott 
mindannyinkat. Itt köszönve meg a nagy munkát 
asszony-testvéreinknek, melyet a vendégfogadás 
megszervezése és lefolyása érdekében oly nagy 
odaadással és szeretettel végeztek. Végtelen köszönet 
mindenkinek, aki megjelent, ezzel is bizonyítva 
hovatartozását, vallási felekezet megkülönböztetése 
nélkül. Együtt örülhettünk egy újabb kis lélek 
hitünkbe való bevezetéséért és a meghitt 
együttlevésért, mely nagyon hiányzik a szürke 
hétköznapokban.

Keresztelő, Istentisztelet, ha nincs is mindennap, 
de ha megfogadjuk Dézsi Csba Nagytiszteletű úrnak 
beszédéből a legfontosabbat, hogy igenis mondjuk: 
élni szép, élni jó, melyet, ha megtoldunk egy-egy 
mosollyal, biztos, hogy sikerül könnyebbé tenni 
napjainkat és egymás életét.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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Szentmihályi Szabó Péter

Térdre, magyar!
1996. március 15-re 

A történelem ismétli önmagát: veszélyzetben mindig a 
magyar írók, költők legjobbjai kiáltanak.

Megfojtanak, megfojtanak, 
kígyóznak, mint a szennypatak, 
sziszegve szólnak szép szavak: 
hiszen szabad vagy, ó szabad!
Te választottál engemet, 
te bamba, arcátlan tömeg, 
elszívom lassan életed, 
nem lesz házad, se gyermeked, 
nem lesz hazád, nem lesz hited, 
minden szavamat elhiszed, 
mindenhol szózatom sziszeg. 
Imádd a bűvös bankokat, 
ott intézik a sorsodat, 
ne vidd vásárra bőrödet, 
kerüld a puskás őröket, 
szemétdomb város ez: tiéd, 
tiéd az összegyűlt szemét 
a villánk kőfala, a svájci bankbetét 
érted van, s téged véd, cseléd,
Ha már kihalt a nagy család,

ha már éhenhalt jó anyád, 
ha nincs honod, se otthonod, 
ha már szökésed fontolod, 
Sziszegve szól, ki jót akar: 

fuss, merre látsz, szegény magyar! 
Ellopnak minden ünnepet, 
ők adnak mindennek nevet, 
egymást ezért kitüntetik, 
hát áruló, ki tüntet itt, 
ki másról másként szólni mer, 
Nem elvtárs és nem is haver, 
akit riaszt a pénz szaga, 
bizony, nem jó demokrata! 
Hóhéroddal ne alkudozz, 
kirablódnál ne tiltakozz, 
majd eltakar a pesti kosz, 

megszoktad már, megszökni rossz, 
nyugodj meg hát, Petőfi népe, 
és TÉRDRE, MAGYAR,

TÉRDRE!

A nemmel szavazó 
gyászmagyaroknak

LENNÉL EGYSZER

Lennél egyszer számkivetett, 
Kirekesztett, kisemmizett. 
Ártatlanul agyonkínzott. 
Nemzetedtől elszakított. 
Sorsod vinne idegenbe. 

Gyűlölködő környezetbe. 
Zárnának ki a hazádból. 

Tiltanának utazástól. 
Bontanák le iskoládat. 
Menesztenék tanítódat. 

Vemének meg magyar szóért. 
Büntetnének a nevedért. 
Várnád sorsod javulását. 

Nemzetednek hívó szavát. 
Mindezeket nem élted át, 

nem érezted más nyomorát. 
Testvérednek nemet mondtál, 

Trianonhoz felzárkóztál!
Hazug szavakra hallgattál, 

Magyar névre szégyent hoztál! 
Élsz viszont, mint hal a vízben,

A kormányod meséjében.
Prof. Dr. Bokor Imre.

DÉLVIDÉKI MAGYAR ZÁSZLÓ
Szabó István verse

Délvidéki magyar zászló 
bizony oly gyönyörű 

magyarember ha meglátja, 
arca is felderül.

Mivel szépen kifejezve, 
régit visszavette, 

és ezzel az önérzetét, 
bátran kifejezte.

Összmagyarság zászlaja ez,
Nem idegen forma,

megmutatta, országrészként, 
egy Hazához forma.

így mutatott példaképet, 
minden országrésznek, 
akár merre, itt élnek a, 
Kárpát-medencében.

Három színben, a címer is 
Benne van, mint régen 

Had lobogjon, így szabadon, 
Mindig a napfényben!

. . . . 0 .6 .
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"LÉLEK és MŰVÉSZET"
FtilÖp Tibor kép kiállítása 

A "Hungárián Consuiate Gallery"-ben
123 St.Georges Road FITZROY North.

A kiállítást Világos István
Melbourne Hon. Consul-a nyitotta meg.
A kiállítás megtekinthető június 11-ig 

a Konzulátus fogadó órái alatt, (lásd 16 oldal) 
Fülöp Tibor Budapesten született, első képkiállítása is 
ott látott napvilágot, amikor még csak 19 éves volt. 
Azóta a föld-rész minden nagy városában megtaláljuk 
képeit a kiállító termekben. Tibor Görögországban él, 
és folytatja eredményes festői munkáját. A nívós, 
sokatmondó képsorozat, ami eljutott Melboume-be 
képviseli mély belső érzéseit, élethez hű realista 
megnyilvánulását. Sok szerencsét kívánunk a festőnek 
és munkában gazdag hosszú életet. Szerk.
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2 $ave У
BOOKKEEPING & ACCOUNTING 

SERVICES

<zx
©

ERIKA BÁLLÁ: 0403 49 0  580  
FRANCIS BÁLLÁ: 0417 552 505 
TELEPHONE: (03) 9761 6765
EMAIL: info@2saveu.com.au 
WEB: www.2saveu.com.au

M s s z í p c z s s :
Test és fül gyertyázás;
Tá-dé viasz 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.

Régi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MAD AI SÁNDOR
(Hungaroskfflnet -tag) áll rendelkezésére

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.____
A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSIT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

e x

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

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

A színevéri tengerszem
(MVSz Sajtószolgálat nyomán.)

A település neve "Felsőszínevér". A Kárpátok 
zugában, a Vereckeri hágó közelében, Alsó- és 
Felsőkalocsa szomszédságában.

Kárpátaljai legenda

Valamikor réges-régen az e vidéket birtokló 
grófnak egy csodálatosan szép leánya volt. A leány 
káprázatos kék szemében a Kárpátok tiszta 
égboltjának mérhetetlen kéksége tükröződött, ezért 
nevezték el Színynek, ami magyarul kéket jelent.

Egy alkalommal, amikor a gróf a hegyi 
pásztorok és favágók munkáját ellenőrizte, vele tartott 
leánya is. Színy virágot szedett az erdei tisztáson, 
amikor egy pásztorsíp vidám dallama ütötte meg a 
fülét. Lába önkénytelenül is a zeneszó irányába vitte, 
s egy tisztáson megpillantotta a sípon önfeledten 
játszó pásztorlegényt. A legény is észrevette a leányt, 
félbeszakította játékát, s megkérdezte:
Te ki vagy?
Én Színy vagyok. Ezek a hegyek és erdők apám 
birtokai. És te ki vagy?
Én Vér vagyok, a gróf pásztora.

A leány megkérte a legényt, folytassa játékát. A 
fiú örömmel tett eleget a kérésnek, és egészen 
alkonyaiig gyönyörködött a leány a pásztorsíp 
csodálatos hangjában. Amikor elbúcsúztak, Színy 
megígérte Vérnek, hogy máslor is meglátogatja.

A többszöri titkos találkozásuk során barátságuk 
szerelemmé mélyült. A gonosz emberek irigysége 
azonban határtalan volt, és a fiatalok titkát beárulták a 
grófiiak.

A gróf megtiltotta leányának, hogy egy 
rangjához méltatlan pásztorfiúval találkozzon. A 
legény várta a találkát Színnyel, helyette azonban a 
gróf szolgái érkeztek. A pásztorsípon játszó legényt 
észrevétlenül, hátulról közelítettek meg, majd a 
hegyről egy nagykövet gördítettek rá. Amint a leány 
erről tudomást szerzett, rohant erdőkön, hegyeken át, 
átölelte a legényt eltakaró követ, és zokogott. Csak 
sírt, folytak a könnyei, mígnem a tisztáson tóvá 
dagadtak, ugyanolyan kékké, mint az ő szeme, 
ugyanolyan kékké, mint a Kárpátok feletti égbolt.

Az emberek a tavat a szerelmesekről 
Színevémek nevezték el.

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Búvár a tengerparton sétál, és sóhajtozva bámulja a 
vizet. Arra megy egy ismerőse és megsajnálva kérdezi 
tőle: - Mit szomorkodsz Búvár?
- Ne is kérdezd, mondja szánakozó kifejezéssel. - Az 
első feleségem ezen a helyen fulladt a tengerbe.
- Ugyan, Búvár - vigasztalja ismerőse, - ne is gondolj 
rá, az régen volt és most van egy kedves csinos új 
feleséged....
- Igen - sóhajt Búvár -, de az istennek sem akar 
fürödni.

AZ ÉN ANYÓSOM ....
Rezső állandóan minősíthetetlen kifejezésekkel beszél 
az anyósáról.
- Nézd Rezső - figyelmezteti a felesége -, megtiltom 
neked ezt a hangot!
- Semmi közöd hozzá! - feleli Rezső. Elvégre nem a 
te anyósodat szidom, hanem az enyémet!

NEKIK MINDENT SZABAD...
Elegáns hölgy hajt be az egyirányú utcába. A rendőr 
megállítja:
- Tudja, asszonyom, hogy milyen irányba és hová 
akar menni?
- Természetesen! De úgy látom, valami baj lehet az 
utca végén, mindenki rohan visszafelé!

2006 
JÚNIUS

Jeles napok; 
Június 8; Szent 
Medárd püspök 

ünnepe. 
Június24. 

Keresztelő Szent 
János születés napja. 

Június 27; Szent 
László király. 

Június 29; 
Péter - Pál napja. 

A magyar nyelv- 
területen általában úgy 

tartották, hogy ezen a 
napon megszakad a 

búza töve, s
Egy kis Melbourne-i kacsa: kezdődhet az aratás.

CSODÁLATOS FELESÉG...
Az én feleségem csodálatos asszony.
- El sem hiszed, hogy mit megtesz nekem. Például, 
esténként lehúzza a cipőmet...
- Mikor haza érsz a munkából?
- Nem, amikor a vendéglőbe készülődök, - még el is 
dugja!

FOGPISZKÁLÓ...
- Pincér, hozzon kérem fogvájót!
- Sajnálom, azzal nem szolgálhatok....
- Na, szép kis vendéglő, még fogpiszkálójuk sincs!
- Eleinte volt, de a vendégek sose adták vissza!

AZ MÁR M Á S.....
A nyuszi gyerek sírva megy haza. Az apja feltűri az 
ingujját, és így szól:
- Ki bántott fiam?
- A medve! - szipogja a kisnyuszi.
Az apja csendesebben:
- Te bajod! Miért szívóskodtál vele.
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MELBOÜRNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2006. JÚNIUSI NAPTÁR.

Június 3. Szombat
Trianoni megemlékezés
2:30 órakor Koszorúzás 
3:00 órakor Műsor: Emlékezünk Trianonra! 

Június 4. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Június 11. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise. 

Június 18. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Klub-nap. (ebéd a Social-ban)

Június 25. Vasárnap
d.e.9:00 órakor Katolikus szentmise. 

d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet.

A TRIANON TÁRSASÁG
victoriai tagozata rendezésében

2006. június 3-án, szombaton
a melbournei Magyar Központban

(760>ß(ffonia Rd. W antirn^

EMLÉKEZZÜNK
TRIANONRA!
Koszorúzás az Emlékfánál du. 2.15-kor 

Gyülekezés az ifjúsági teremben du. 2.30-kor 
Tea, kávé, házi sütemények 

A színvonalas műsor kezdete du. 3 órakor 
Közreműködik: Zenem űhely 

Belépődíj 5 dollár, gyermekeknek ingyenes. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Érdeklődni lehet Szegedi Mihálynál: 03) 9801-2043
IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

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

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantirna, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

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

ZENÉS KLUBNAPJÁRA
Június 18.-án 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.

fi M fiGVfiR KÖZPONT NÉP 
TfiNCCSOPORT R€ND€ZÓ5€B£N

MUITICIHTŰRÁUS
TAlMC b e m u t a t ó

Június 17-én szombat este 7 órakor 
R Melbourne-i Magyar Központban, 

fellépnek:
A Magyar Központ Tánccsoportja 
Taisa Ukranian Dance Assemble 
és más nemzeti tánccsoportok...

A jó hangulatról az
Uj Hullom zenekor gondoskodik 

Vacsora Hűsítők Sütemények 
Gazdag Tombola!

Belépőjegy $18; Nyugdíjasoknak, diákoknak $12 
16 éven aluliaknak ingyenes belépő 

Jegyek rendelhetők:
Pál Zsuzsa: 9873 150; Hegedűs József: 9878 8296 
Mob. 0414 988 125 Mob. 0418 335 327 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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M A G Y A R  K Ö N Y V T Á R
A MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONTBAN 

760 Boronia Road Wantirna 3152.
MAGYAR KÖNYVEK

nagy választékban
Könyvtári órák:

minden csütörtökön, 11 töl - 1 óráig, és 
minden második kedden (amikor a Knox-i Idős 
Magyar Klub tagjai találkoznak) 11:30-tól - 12-ig.

J  ВTAEKWONDO

B U R A I G Y U L A  N A G Y M E S T E R

Olympián is 
elismert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
felnőtekbnél 

nincs kor határ!

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

Szombaton d.e. 10.30 - 12.00 noon. 
Wantirna: Magyar Központ 
760 Boronia Road, Wantima.

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

9729 9396 vagy 0409 809608 telefonszámokon.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
A Klub Június 13-án és 27-én tartja 
összejöveteleit a Melbourne! Magyar 
Központban, 760 Boronia Road 
Wantirna. 3152.

Május havában három klub 
összejövetelünk volt. Az idő hidegebb, így többen 
maradnak otthon, főleg azok, akik vonattal, busszal, 
vagy más közlekedési eszközzel jönnek a Központba. 
Több üres szék várja gazdáját, ugyancsak a vezetőség 
is. Ugyanakkor megértéssel vagyunk tagságunk iránt. 
Persze egy rövid telefonhívás erősítené a kapcsolatot 
egymással.

Remek, szokatlan élménybe volt részünk Május 
21-én, amikor Phillip Island-ra mentünk kirándulni 
Vasárnap korra reggelén. Az idő is kedvezett nekünk, 
de nem csoda, mert vittem az esernyőmet, az esőt 
elijeszteni.

San Remo előtt egy állatkertet látogattunk meg, 
ahol a vezető rövid, de érdekes tájékoztatót adott az 
ott elhelyezett állatokról, szokásaikról.

Sietve indultunk tovább San Remo-ba, hogy 
láthassuk a pelikánok etetését. Elbűvölő volt a nagy 
madarak lomha gyülekezése, ahogy fegyelmezetten 
várták a "hal jutalomra". Egy bácsi dobálta nekik a 
halakat, amit elkaptak a levegőben, ezután átadták a 
helyüket a következő éhes pelikánnak.

Végül megérkeztünk a szigetre, Cowes-ból egy 
órás hajóútra indultunk. A mi Klubunk volt az 
egyedüli utazó társaság, így a meleg kávé, tea, 
kekszek után családias hangulat lett a hajón. Solti Kati 
sokat fényképezett, mindenki szívesen pózolt.

Végezetül az R.S.L. Klubba az ízletes ebéd 
elfogyasztása, a rövid idei "pókizás" után a Nobbies- 
hoz mentünk. Sajnos, fókákat nem láttunk, de 
végtelenül élveztük a hosszú sétát. Egy pingvinnel 
találkoztunk, biztosan fiatal volt, aki sétára indult, de 
csak a legközelebbi híd alá jutott el. Ott pihenhette ki 
magát, - vagy csak a szüleit várta?

Köszönjük Soós Bellának a kirándulás 
megszervezését. Kitűnően éreztük magunkat. 
Megbeszéltük, hogy máskor is elmegyünk, 
sajnálhatják, akik nem vettek részt.

Júniusban két összejövetelünk lesz, Június 13-án 
és 27-én, amelyekre mindenkit szeretettel várunk!

Ilonka.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK" HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2006. Június 7-én, 

és 21-én tartják öszejöveteleiket a szokásos helyen 
az East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood Hwy. 
East Burwood. 3151. Melway Ref. 62 C7.

Az Örök Ifjak összejövetelei arról híresek, hogy 
Klub tagjai vendégszeretők, - a megjelentek gyomrát 
finom ételekkel, a szeretetre vágyó lelkeiket pedig 
különféle szórakoztató előadásokkal táplálják.

Április 26-án elnökünk, Kocsis Margit 
szeretettel üdvözölte a Klubba először látogatókat, 
majd szomorú hírt közölve, Mundra Mihályról, akit 
elszólított a Teremtő az élők sorából.

Serfőző István és felesége Christián mosolyt 
varázsolt a megjelentek arcára humoros előadásukkal. 
István bejelentette, hogy most pedig a tagság 
bánatára, mindenki úgy fog énekeim, ahogy ő 
hegedül. így is lett. Segítséget is nyújtott 
mindenkinek, (és nem volt kibúvó) kiosztotta a 
szövegét minden daloknak, amit játszott. Szigorúan 
énekelni kellett mindenkinek. Szomorú és vidám
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dalok következtek egymás után, visszaidézve a régi 
szép fiatal éveket. Pista és Chistian egy rögtönzött 
színjátékban fényt derített a női gondolkozás 
sokoldalúságára: hogyan fogadja az ajándékot a női 
kiválasztott, az ismeretségük folyamán; Első randevú: 
"Gyönyörű" - a menyasszony: "de gavallér volt 
valaki" - a feleség: kíváncsi vagyok mennyiért vetted 
ezt a vackot?... Mondhatom nagy nevetés, és 
helyeslés követte előadásukat! Köszönet érte.
Május 10-én a "Manhattan Hotel"-ben ünnepeltük az 
Anyák-napját. Ezt a képek is mutatják. A nagy zaj 
miatt a köszöntő majd a következő számban jelenhet 
csak meg (ez egész évben időszerű ilyen köszöntés a 
Mamáknak) - lényegében a Mamák hivatását kell 
kiemelni, és nehéz feladatukat ebben a gyorsan 
változó világban.
Május 17-én "Castlemain"-ba kirándult a Klub... 
erről is majd később számolunk be, képekkel együtt. 
Ezek után is minden vendéget szeretettel várunk, - 
remélve, hogy elmondhassa mindenkinek: úgy érezte 
magát nálunk, mintha otthon lett volna" - a 
Vezetőség nevében Nagy József (Jocó)
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M inden kezdet n eh éz.... 
köszönet a kezdeményezőknek!

A Kisújság múlt év decemberi számában írt cikk új 
Magyar Idős Klubok megszervezésére hívta fel az 
idős magyarok figyelmét. Több Klub több segítséget 
kaphatna az államtól, és amellett megosztódna a sok 
munka, ami egy Klub szervezésével és vezetésével 
jár. De persze kevés a jelentkező, aki a fáradságot a 
nyakába venné, új Klubokat alapítani.

Ebből a munkából, - ahogy ismeretes egy 
házaspár, a Nagy házaspár vette ki a részét. Nem egy, 
vagy kettő, de három Idős Magyar Klubot is 
szerveztek. Kettőt itt Melboume-ben és egyet a Gold 
Coast-on. Most, hogy a Casey Klub tizedik 
évfordulója közeledik, (Június 25-én) elismeréssel 
kell megemlékezni Nagy Magdiról és Sanyiról. A 
régi jó mondás szerint: - "könnyű a szekeret tolni, ha 
már egyszer elindult".... alapon, az elindításokért 
sok-sok köszönet jár nekik. Lehet, hogy voltak nehéz 
percek, napok és összejövetelek, - de a lényeget nem 
lehet elvitatni. Sok idős magyarnak szereztek 
kellemes napokat, pillanatokat, az összejövetelek 
folytán a Klubokban.
Voltak segítők, - őnélkülük nem ment volna semmire 
egy szervezet sem, - és voltak, akik támadták őket, - 
persze, csak azokat lehet kritizálni, akik tesznek is 
valamit. Sanyi kért, hogy egy fényképet tegyek be az 
újságba, (ha belefér) azokról a hő segítő társakról, 
akik nélkül az ő munkájuk is sokkal nehezebb lett 
volna. Név szerint Havas Manci és Nagy Magda 
mellett a Pockrovencki házaspár. Köszönet jár 
nekik is.

A Casey Idős Magyarok Klubjának 10 éves fennállási 
évfordulóján a Nagy házaspár is hivatalos és 
remélem, jól fogják magukat érezni, a "régi társaság" 
között. Még egyszer, köszönet, kezdeményező 
munkájukért, jó egészséget és hosszú életet kíván 
nekik a Kisújság szerkesztősége.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍRŰI
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
Kedves Olvasóink, Tekintettel arra, hogy a múlt 
hónapban a Húsvétot megünneplő szép képeink 
voltak az Újságban, most csak egy rövid 
összefoglalót írok Klubunk kéthavi eseményeiről.

Mint mindig, ezalatt a két hónap alatt is 
összejöttünk minden szerdán tagjainkkal és 
vendégeinkkel, egy kis kellemes csevegésre és 
szórakozásokra, - könnyű ebéddel együtt, - élvezni 
egymás társaságát. Volt egy Bolla Éva, elnökünk által 
megszervezett két napos autóbusz túránk április végén 
a Murray folyó környékére. Megcsodáltuk a szép 
tájakat, és természetesen meglátogattuk a környék 
Klubjait is. Hazafelé megálltunk Shepperton-ban a 
konzerv-gyámál bevásárolni, sok finom konzervvel 
gazdagodott a busz társasága.

Május 17-én ünnepeltük az Anyák-napját. Szép 
aktuális szavalatokkal, és az énekkar fellépésével. 
Volt egy nagyon kellemes meglepetés is számunkra. 
A Fülöp Szigeti idősek klubjának a tánccsoportja 
látogatott meg bennünket, előadva helyi népi
táncokat, amit a közönség nagy elismeréssel fogadott. 
Természetesen úgy április, mint május, negyedik 
vasárnapján megtartottuk a kellemes vasárnapi 
ebédünket, ahol nemcsak a finom ebéd, hanem 
Risztics Pityu és Máté Ági hangulatos zenéje is 
emelte a hangulatot.
A következő vasárnapi ebédünk Június 25-én lesz, a 
Klub helyiségében, melyre úgy Klubunk tagjait, mint 
minden olvasóját az Újságnak szeretettel várunk. 
Garantálva van a kellemes időtöltés és jó szórakozás.
A Casey Klub nevében szeretettel üdvözlöm 
olvasóinkat Árpi.
Fontos közlemény! A Casey Klub Június 28-án 
ünnepli 10 éves születés napját, a szokott helyen, a 
szokott időben! Ezt meg kell ünnepelni!!!
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A GREATER DANDENONG IDŐS 
M AGYAROK SZÖVETSÉGE.
2006-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reif. 80 E/12)

A Mt.Gambier-i út olyan szép volt, (részletes 
beszámoló volt a májusi Kisújságban), hogy még 
mindig beszélnek róla a résztvevők. Visszatérésünk 
után sem unatkozott a Klub tagsága. Húsvéti 
összejövetelünk is emlékezetes volt. Május 1-én, a 
"kalap-fesztivál" szórakoztatta a tagságot. A három 
győztes díjat is nyert - ötletes kalapjaikért. Május 15- 
én Anyák napi meglepetésként a Mamákat, 
Nagymamákat a Klub elnöke egy-egy szál virággal 
ajándékozta meg. Hangódi Marika és Tamási Anna 
megható verseket szavaltak. Az ízletes ebéd ez 
alkalommal díjmenetes volt a tagok számára. Május 
21-én Anyák-napi zenés délután alkalmából a terem 
zsúfolásig megtelt a tagokkal és vendégekkel. A jó 
hangulatról a Székely zenekar gondoskodott. Ebéd 
után táncra perdült az ünneplő társaság. (Le kellett
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után táncra perdült az ünneplő társaság. (Le kellett 
razm a finom és bőséges ebédet) A gazdag tombola, 
ami jellegzetes a G.D.I M. Klubja összejöveteleire, 
most is sok szép értékes tárgyat jutatott a szerencsés 
nyerteseknek.

A Klub júliusi programja keretében egy 12 
napos kirándulást tervez, amire még talán van egy-két 
hely - jelentkezés a Vezetőségnél. Jó egészséget és 
örömteli napokat kíván mindenkinek és szeretettel vár 
mindenkit a vezetőség nevében F. Ilona.

BRIMBANK-1 (ST.ALBANS1 IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Erríngton Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
Egy tag a sok közűi - Király Tilda .... a 
"Benalla Ensig"-ban a Community Voice alatt 
olvastuk: Tilda fáradhatatlan munkája segíti a 
társadalmunkat.
Király Tilda elmesélte emigrációban eltöltött éveit az 
újságírónak, Matt Jenkins-nek, aki szép szavakkal 
méltatta Tilda hosszú éveken át, végzett kitartó 
munkáját a közösségekért.

Tilda férjével "Mick"-el 1951-ben érkeztek 
Ausztráliába, mint sokan mások Bonegillá-ba kezdték 
Itteni, életüket. Benalla-ban építették saját házakat, 
ahol már leányuk, Kathy is ott volt. Keményen 
dolgozott a család, Tilda az otthonról hozott varrási 
tudásával (és varrógépével) gyarapította a család 
vagyonát. Tilda varrási tudománya magyar babák 
készítésében éri el csúcspontját, - ez az ő kedvenc 
elfoglaltsága, - amivel sok-sok anyagi segítségét is 
nyújtott különböző szervezetnek.
Mick 1990-ben halt meg, Tilda addig is de ettől fogva 
még több segítő szolgálatban vett részt. Csak egy 
párat említve: Benalla District Memorial Hospital 
Auxiliary and Evergreens Group, St.Josefs Catholic 
Womens Group, Benalla Senior Citizens Club, - és 
temészetesen a St.Albans-i Idős Magyarok Klub tagja 
és segítője is.
Tilda nem csak a magyar klub segítője, hanem a 
Benalla-ban élőket is segíti, ahol tudja. A társadalom 
előrehaladását úgy próbálja segíteni, hogy megértés 
és szeretet jegyében összehozni azokat, akik megértik 
és szeretik egymást, közös sorsuk útjain. így vitte el a 
magyar táncosokat a Rózsa Fesztiválra is.
Csak dicséret és hála Tilda munkásságáért, és jó 
tudni, hogy van olyan valaki, akit megbecsül az

"helyi" társadalom, hisz ez az ország a bevándorlók 
segítségével jutott el, békés napjainkhoz. Szerk.

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, áprilisi összejövetele a hónap első 
szombatján 2 órai kezdettel (Június 3-án) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

j 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 
1 Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

I  A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet I  
$ Istentiszteletek |
; J Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola, $
|  10 órai kezdettel Imaóra, |
>< 10.30 - tói Istentisztelet
5S A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától |
I  Istentisztelet. Szerda este 6 órától Bibliaóra. |
>> Mindenkit szeretettel várunk! |
|  Cím: 130 Rattway Parade Noble Park, 3174. |
>?; Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól §
>'>, л л ^ a 9793 7014-es telefonszámon. K;
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A Magyar Köztársaság 
melbourneí 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 Magyar Magazin TV.
Adás minden m ásodik csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető:Solymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MfíTV
Adás minden vasárnap  16.30 órakor a C hannel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@jnhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.neL.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. 
Geelone! 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!
Sajtóhiba: Elnézést kérek a 
májusi Kisújságban megjelent 
keltezési hibáért. A Klub-nap.
Social-ban) Május 21-re volt hirdetve a 
Központ program listáján, míg a keretes 
hirdetés, Május 20-iki dátummal szerepel. Akinek 
esetleg kellemetlenséget okozott a két különböző 
dátum feltüntetése a szerkesztőség nevében 
bocsánatot kérek. Mentségünkre, többen 
tudomásomra adták, hogy akik a Klub-napokat 
látogatják, úgy is tudják, hogy az összejövetelek, 
minden hónap harmadik vasárnapján vannak

a u s z t r á l i a i  k i s ú j s á g
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 
M EGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

