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ANYÁK NAPJA... Május 
piros betűs vasárnapja...

növekvő család - apraját és nagyát -  mindig jóra, 
türelemre, fegyelmezett magatartásra intették. 
Nemzeti érzelmeiket átadták az új 
nemzedékeknek, mesékben, dalokban, 
táncokban és népi vonatkozású 
hagyományokban. A gyönyörű népi 
tájegységeket képviselő hímzések, kézimunkák, 
kerámiák, a magyar hagyományokat képviselve a 
magyar anyák érdemeit jelképezik. A magyar 
ételek a világhíres konyhák nemzedékről 
nemzedékre szállva mind a magyar anyák 
rátermettségéről, találékonyságukról
tanúskodnak. A hagyományokhoz híven a mai 
napig fenntartották és továbbadták a soha meg 
nem szűnhető magyar nemzeti hagyományokat.

A magyar Édesanyák szerepe -  itt az 
emigrációban - megváltozott. Nehezebb lett, őt 
néha még megoldhatatlan problémákkal 
viaskodik. A „modem” nyugati „szabad” és 
gyorsanhaladó világ súlyos terheket helyez a 
magyar -  de mondhatnánk minden Édesanya 
vállára. De a feladatuk mindig egy marad; 
szilárdan ragaszkodni a családi eszmék és a 
józan kiegyensúlyozott élet megtartásához. 
Köszöntünk minden Édesanyát, aki ebben a 
szellemben él és neveli családját.

A Kisújság Szerkesztősége Boldog 
A nyák nap ját kíván minden Édesanyának!

Szeverényi László

Anyáknapja az egyik legnevezetesebb és 
legjobban ünnepelt napja a világnak. Sok-sok 
Édesanya, Nagymama és Déd-nagymama 
családok fénypontjába kerül, és köszönetét 
kapnak soha megnemszűnő önfeláldozó 
munkájukért. Mi magyarok külön kiemeljük a 
magyar Édesanyákat, mint a magyar élet, 
történelem és az élet fennmaradásának 
biztosítóit. Hosszú évszázadokon át, anyai 
feladatuknak eleget téve nevelték nemzedékekbe 
a hazaszeretetei, vallásosságot és az emberi 
jóérzést megkövetelő felebaráti szeretetet. A
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Jó osztrák példa: közvetlenül a 
gazdáktól

A magyar mezőgazdasági kistermelők jelentős 
része még nem készült fel az agrártermékek piacán 
végbemenő változásokra. Például a fogyasztó 
számára a saját termelvényeit értékesítő, illetve 
vendéglátásformára. Magyarországon sok család él 
mezőgazdaságból, így a kistermelők érdekeit 
figyelembe kell venni.

Az osztrák példa -  közvedenül a gazdától, 
frisset, egészségeset, jelszóval -  segíthet abban, hogy 
új megoldásokat találjunk, hogy megtaláljuk 
helyünket a piaci versenyben. A közvetlen értékesítés 
kölcsönös előny! Nyer a termelő, és nyer a vevő is!

Ausztriában gyakran összeáll 1 0 - 2 0  kistermelő 
gazda. Bérelnek egy üzlethelyiséget, alkalmaznak egy 
eladó ügynököt -  és ezzel már kész is van a „házi 
termékáruház”! Ezekben a közös boltokban nincs 
kiskereskedelmi haszonkulcs, nincs nagykereskedelmi 
árrés. A közvetlen értékesítés másik módja a 
„Buchenschank” étterem. Ez olyan „zöldvendéglő” 
illetve „gazdaudvar”, ahol meghatározott időben 
kóstolgatni, vásárolni is lehet. Olyan házi termékeket, 
melyeket a gazda maga készített. Addig fogadják a 
vendégeket, amíg termék van egy levágott disznóból, 
- példaképen. Ez után nyit a második, harmadik 
fogadó. A nyitva tartást a házak falára kitett 
fenyőkoszorú jelzi. Ez azt jelképezi, hogy a betérő 
vendéget sonka, kolbász, sajt, hurka, májas várja. Ha 
a koszorún szalag is van, akkor bort is kínál a gazda. 
Az osztrák internet gazdaoldala is ad tájékoztatót 
ezekről a „gazdaudvarokról”!

A magyar kisgazda is élni szeretne! A közvetlen 
érintkezés jövedelmezőbb, mint a hagyományos 
kereskedelem. Persze ez csak akkor érvényes, ha a 
termékek minősége kiváló!

Tanulhatunk az osztrák szomszédoktól, ahol már 
egy széleskörű jogszabály -  rendszer és gyakorlat 
igazolja a közvetlen értékesítés előnyeit!

„Svédületes” svéd estét hirdetett meg a 
KRÉM étterem Budapesten...

A 2006 októbere óta működő KRÉM Étterem 
(Dohány utca 28) Kávéház, családi vállalkozás. A 
család egyik tagja: Földesi Zsuzsa Manager, 
ügyvezető igazgató: Suszter András -  szakmájuk 
mesterei -  meghívták a Svéd Nagykövetet, a Svéd

Abba zenekart, a bárba a „Music Pub”-ba skandináv 
diszkó zenészeket és svéd ételeket, italokat szolgáltak 
fel. Keresett volt az „Absolut” vodka és a pikáns 
(áfonyás) torta. A svédületes svédest fénypontja a 
több műfajban is fellépő tehetséges svéd-magyar 
„megasztár”: Hoffman Mónika volt. „Büszkék 
vagyunk rá!” -  konferálta be Suszter András.

Az étteremben telt ház volt és kellemes hangulat. 
Jelen voltak a Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének -  természetes életminőség újságírói és 
vezetősége, és a MÚOSZ Borászati Szakosztály 
vezetője is.

60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? 

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét - 
világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 

orvosi szolgáltatásokra - 
havi törlesztések nélkül? 

KÉRDEZZ MEG MINKET - bizalommal, 
minden kötöttség nélkül - mi tudunk segíteni. 

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@alihomeloans. com, au

A L L  О  H o m e  L o a n s
ABN 18 066 912 721

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

167 Church Road, Doncaster, Vic. 3108. 
__________ Phone: (03) 9855 9266__________
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M AGYAr N A P L Ö  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

New York új „skyline”-ja
Biztonsági megfontolások és pénzügyi viták 

lassítják az építkezést
Gyémántok, a tragédiára is örök derűlátással utaló 
fények, szent emlékhely -  a nagy szavak nem 
feledtetik, hogy New Yorkban elsősorban pénzről 
folyik a vita. Az öt esztendeje lerombolt 
Világkereskedelmi Központ helyén még mindig 
gödör tátong, és a jelek szerint legalább újabb két 
évnek kell eltelnie ahhoz, hogy végre az avatatlan 
szemek is meglássák: elkezdődött a nagy építkezés. 
Addig marad az alapozást megelőző földmunka, 
illetve a politikusok, hatóságok és befektetők néha 
látványos veszekedésekkel tarkított huzavonája. Még 
szerencse, hogy olykor építészetről is szó esik. 
Manhattan-ben nemrég mutatták be a 
Világkereskedelmi Központ helyére megálmodott 
épületegyüttes három kisebb (de így is hatalmas) 
felhőkarcolójának makettjeit. A Daniel Libeskind 
rendezési terve alapján David Childs által formába 
öntött, 1776 láb (541 méter) magas Szabadság-torony 
mellett három másik világhírű építész eltérő 
formavilágú, de magasságban az eredeti elképzelést 
követve lépcsőzetesen csökkenő irodaházai állnak 
majd. Két, az építészek között arisztokratának 
számító angol lord, Norman Fester és Richard 
Rogers tervezte a 2-es és 3-as számú épületet, míg a 
4-es a japán Fumihiko Maki munkája. A három stáb a 
gödörre néző irodákban tavasz óta együtt dolgozott, a 
falon digitális óra mutatta, mennyi idejük van a 
bemutatóig. A határidőt George Pataki New York-i 
kormányzó szabta: a terrortámadás esedékes ötödik 
évfordulója előtt mindenképpen a közvélemény elé 
akarta tárni a terveket - ha már az építkezés csúszik.

A New York Times szerint a négy felhőkarcoló 
együttese úgy harmonizál, mint egy „dzsezzkvertett”. 
Foster 411 méter magas, négy, gyémántot formáló 
ferde síkban végződő tornya a felhőkarcolók által 
közrefogott emlékpark felé irányítja a tekintetet. 
Rogers épületének külső vázszerkezetén 
visszaköszönnek a rombuszok, Maki pedig a 
különböző alaprajzi formákkal játszik. A tervezők 
követték a Libeskind által megálmodott fények elvét: 
a napsugár minden év szeptember 11-én reggel 8 óra 
46 perckor, az első repülőgép becsapódásának 
pillanatára emlékeztetve hatol majd be a

felhőkarcolók közötti emlékparkba. Ez utóbbi 
költségei egyébként már egymilliárd dollár körül 
járnak -  jól érzékeltetve, miért nem sikerült még 
egyetlen emeletet sem felhúzni magukból az 
épületekből. A Világkereskedelmi Központ 
hasznosítási jogát Larry Silverstein ingatlanfejlesztő 
hetekkel az ikertornyok pusztulása előtt szerezte meg 
99 évre.

M inden ötödik m agyar állami 
segélyekből él

Sokan élnek a világon munka nélkül, de hétszer 
többen vannak azok a munkavállalók, akik hiába 
dolgoznak, mégis szegények maradnak -  többek 
között ez derül ki egy világjelentésből. 
Magyarországon egy általános családnak havonta 
legalább 145 ezer forintra van szüksége ahhoz, hogy 
minden számláját kifizethesse, a társadalom 
egyharmada azonban ötvenezer forintból él.

A világ munkavállalóinak fele, csaknem 1.4 
milliárd foglalkoztatott hiába dolgozik, még annyit 
sem keres, hogy a családja számára a napi két 
dollárban meghatározott szegénységi küszöbbéreket 
elérje -  olvasható a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet friss tanulmányában.

Magyar szociológusok szerint szegény az, aki az 
átlagjövedelem 60 százalékából, vagyis nettó ötven- 
hatvanezer forintból, vagy annál is kevesebből él 
havonta. Ez alapján a magyar társadalom egyharmada 
szegénynek tekinthető. Magyarországon a Központi 
Statisztikai Hivatal adatai szerint az idén egy átlagos 
családnak (két felnőtt, két gyerek) havonta legalább 
145 ezer forintra van szüksége a megélhetéshez, 
amelyből élelmiszerre és a lakás fenntartására kell a 
legtöbbet költeni.

A Tárki felmérése alapján a kutatók öt réteget 
különítettek el: a társadalom 3 százaléka tartozik az 
„elit” kategóriába, 8.1 százalék a felső középosztály, 
30.8 százalék a középosztály kategóriájába. A 
legszélesebb kategória a munkásosztályé, a 
társadalom 37.8 százaléka tartozik ide, ezek azok, 
akik legtöbben „állami segélyből” élnek.

ELADÓ
NEMESRÁDÓN, - Zalaegerszeg, Kehidakustány, 

Zalakaros gyógyfürdők közelében felújítandó 3 
szobás parasztház eladó 6 miihó Forint-ért. 

Érdeklődés: Tel/Fax 0036-1-340 4719.
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Médiamix Kiadó
Budapest, Szentháromság tér 6., III./42. 

Levélcím: Médiamix Kiadó 1581 Budapest, Pf. 100 
Telefon: (+36) 209-28-00-88 
E-mail: media.mix@chello.hu

MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN
Képes életrajzgyűjtemény a világba szétszéledt magyarok és magyar 

származásúak egyéni, családi és közösségi pályafutásáról

Akik által a világ előbbre haladt - az emigráció nagykönyve a XXLszázadnak

(.KÖTET:EGYÉNI ÉS CSALÁDI ÉLETTÖRTÉNETEK

Még nem készült felmérés arról, hogy a világba szerteszéledt magyarok hol, mennyien vannak, s 
mire vitték. Pedig magyarok millióinak nyújtott otthont az elmúlt másfél évszázadban Amerika, Auszt
rália, Afrika, Ázsia és Európa számos országa. Befogadták honfitársainkat, munkát, szabadságot kap
tak boldogulásokhoz. А XXI. század küszöbén a Magyarországon és világ számos országában tevé
kenykedőГ személyek és közösségek széles körű összefogásával, közreműködésével elkészül ez a törté
nelmi munka.

A kétkötetes gyűjteményes könyv I. kötetében személyek, családok, а II.kötetben a közösségek te
vékenységeit, tagjait mutatjuk be képes, olvasmányos formában -  természetesen, azok életrajza is be
kerülhet, akik már nincsenek közöttünk. Kiadványunkkal reprezentálni kívánjuk, hogy bármerre viszi a 
sors a magyarokat, tisztességgel helytállnak és jelentős teljesítményekkel járulnak hozzá a magyarság 
hírnevének népszerűsítéséhez. Várjuk a Magyarországra hazatelepültek jelentkezését is, akik hosszú 
évek után tértek vissza az óhazába.

A Médiamix Kiadó, amely korábban -  a többi között -  az Amerikai Magyarok Arcképcsarnoka vala
mint az Ausztrália és Új-Zéland magyar világa című kiadványokat megjelentette, 2007-2008-ban széles 
körű kutató és szervező munkát szervez, hogy a gyűjtemény 2009 első felében megjelenhessen.

A könyv több száz oldalon, A/4-es formátumban, két kötetben, színes, aranyborítóval -  portréké
pekből álló belső, s hátsó borítókkal - ,  belül fekete-fehér szövegkörnyezetben, egy-egy pályafutást egy 
oldalon maximalizálva kerül kiadásra. Terveink között szerepel a könyv önálló website-jának és színes 
kiadású CD-jénekaz elkészítése is. A könyv ára, várhatóan -  kötetenként -  Magyarországon 6900 Ft, 
külföldön 50 USD, illetve 40 euro lesz, s elővételben megrendelhető.

Terjesztő hálózataink révén kiadványunk -  Magyarországon kívül -  eljut az Amerikai Egyesült Álla
mok, Kanada, Ausztrália, Dél-Amerika, Afrika, Ázsia és az Európai Unió magyar közösségeihez,intézmé
nyeid ez, számos könyvtárba és könyvesboltba. (Jelentkezési információk a túloldalon.)

mailto:media.mix@chello.hu
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Megjelenési lehetőségek
A jelentkezéseket a Szerkesztő Bizottság a beérkezések sorrendjében tartja nyilván és folyamatosan 

szerkeszti, mi vei a terjedelem korlátozott, kérjük Jelentkezési Lapját mihamarabb küldje el az alábbi címre:

Médiamix Kiadó Szerkesztősége 
1581 Budapest, Pf.100 

Email: media.mix@chello.hu 
Telefon: 36/209-28-00-88

Az érdeklődőket kérésükre tájékoztatjuk az adott országban, közösségben megbízott szerkesztő, 
szervező munkatársaink elérhetőségéről, akik a helyszínen részletes tájékoztatást nyújtanak és segíte
nek a könyvben megjelenő anyag összeállításában is.

A Magyarok a nagyvilágban című könyv
I. kötetében az egyéni, családi életutak, karrierek kapnak helyet.
А II.kötetben pedig magyar közösségeket, szervezeteket mutatunk be.
(Klubok, egyházi közösségek,iskolák, vállalkozások, cégek, egyesületek, együttesek stb... jelentke

zését várjuk!)

A kiadó anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért támogatásokkal és a költség-hozzájárulásokkal je
lentethető meg a könyv.

1. Fél oldal terjedelem esetén -  kb. 20-25 sor + portrékép illusztrálásával 
- 1 0 0  USD a költség-hozzájárulás.

2. Teljes oldal terjedelem esetén -  kb. 45-50 sor + portréfotók, csoportképek illusztrálásával 
-  200 USD a költség-hozzájárulás.

3. Szponzorálás: Várjuk azok jelentkezését is, akik támogatásukkal kívánják elősegíteni a történel
m i munka megvalósítását -  részükre elküldjük a szponzori ajánlatunkat!

J E L E N T K E Z É S
Részvételi igény bejelentése a MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN című könyvben történő megjelenéshez.

A megjelentendő szöveget, képeket a helyi szervezőnknek _________ _______________
vagya kiadó Szerkesztőségének a fenti címre kérjük eljuttatni. a jelentkező aláírása

mailto:media.mix@chello.hu
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ft tíz legszebb szó
Az Ezer Esztendő nyomán;
Kosztolányi Dezső írása

Egy francia folyóirat azt az oktondi-bájos kérdést 
intézi az irodalom jeleseihez, hogy melyik a tíz 
legszebb szó. Erre komolyan nem lehet felelni. 
Olyan, mintha azt kérdeznénk tőlünk, hogy melyik a 
zongora legszebb hangja. Minden a hangok 
viszonyától és pillanatnyi lelkiállapotától függ. Ha 
azonban játéknak fogjuk föl a kérdést, akkor 
válaszolhatunk rá, játékosan. Ezt tette Paul Valéry is, 
aki az alábbi tíz szó mellett döntött.
- Pure, jour, or, lac, pic, seul, onde, feuille, mouille, 
flute. Ez a szócsokor így hangzik nyelvünkön; Tiszta, 
nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, 
csermely, fuvola.
- Minthogy azonban a költő a szavaknak nemcsak 
jelentését tekintette, hanem nyilvánvalóan zenei 
idomát is, a lehetőleg hű és pontos hangtani 
fordításuk ez: - Űr, úr, szór, csak, csík, föl, mond, 
föjj, múlj, fut.
Tanulságos ez a két lajstrom, s érdemes kissé 
eltűnődnünk rajta. Mit veszünk észre?
Először is azt, hogy ez a tíz szó a maga lazaságában is 
olyan, mint egy költemény. Úgy látszik, a költő akkor 
se tagadhatja meg magát, amikor egy szótárt állít 
össze. Ebben már ott van Paul Valéry költészete, a 
könnyűség és tisztaság lebegő szelleme.

Az első, fogalmi fordítás magyarul is szép, 
hangzatos és kifejező. A második, hangtani fordítás 
szintén nem hat rosszul fülünkre, de be kell 
vallanunk, hogy a hangzók egymásmellettisége 
bennünket már nem bűvöl el annyira, mint a francia 
költőt. Ez természetes. Minden nyelv egy külön 
hangszer. A hangzók elosztása és aránya más a 
franciában, mint nálunk. Aztán bármennyire is 
hangsúlyozzák a költészet öncélúságát és zeneiségét, 
kimutatható, még Paul Valéry esetében is, hogy 
mindig olyan dallamos szavakat választott, melyek 
jelentésük szerint is emelkedettek és kellemesek, s 
hangzásukkal végzetesen kapcsolódik a fogalmi 
hátterük, ez pedig még a hangzásuknál is döntőbb. 
Egy szó nem élhet külön a takaró fogalma nélkül. Ha 
valaki nem tud magyarul, esetleg gyönyörűnek és 
légiesnek érezheti ezt a szót is: disznó, s holmi 
tündéri hullámzást képzelhet bele, mindaddig, míg 
nem értesült arról, hogy a disznó csak disznó.

Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a 
szépség birodalma, új értelmi és érzelmi 
törvényekkel. Mi tehát a tíz legszebb magyar szó? Ezt 
felelném abban a tudatban, hogy válaszom merőben

önkényes, és éppúgy jellemez engem, mint 
nyelvünket: Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, 
csók, vér, szív, sír.

Most pedig egy pár nyelvünkről lejegyzett 
igazmondás:
„A magyart is tanulni kell, még a született magyarnak 
is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, 
berozsdásodik.” Kodály Zoltán.
„A nyelv nem lehet egyszerű, mert az ember nem 
egyszerű, aki beszéli.” Kosztolányi Dezső.
„A nyelv az legyen, aminek lennie illik: hív és kész és 
tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és 
érez.” Kazinczy Ferenc.
„Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid időre örökbe 
kaptunk, új szellemmel fényezve, csorbítatlanul át 
kell adnunk utódainknak.” Kosztolányi Dezső.
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TAXI SOFOR VISSZAVÁG....
Csúcsforgalom van, és a taxi csak lépésben lassan 
halad előre,
- Nem tud egy kicsivel gyorsabban menni? -  kérdezi 
az izgatott utas.
- De igen kérem, - én tudnék -  mondja a taxis, de
nem hagyhatom itt a kocsit....

2007
MÁJUS
Jeles napok, és 

szokások; 
Május 6.Anyák-napja 

Május 12,13,14.
Pongrác, Szervác, 
Bonifác; (fagyos 

szentek) A szentek 
legendája és az 

időjárással kapcsolatos 
megfigyelések között 

nincsen összefüggés, a 
néphagyomány 

azonban teremtett. 
E szerint: Szervác, 
Pongrác, Bonifác, 

megharagszik, fagyot 
ráz. Május 25. 

Szent Orbán vértanú 
ünnepe.

BEVÁNDORLÓ MAGYARBA....
A Bevándorlási Hivatal képviselője a kérdések között 
felteszi:
- És mondja, mi szeretne lenni itt nálunk?
- Miniszterelnök.
- Maga bolond?
- Miért kérem? Ez előfeltétel?

ANGOL GONDOLKOZÁS....
London egyik elegáns klubjába egyik este besétál egy 
ló, és leül az egyik sarokba. Hozat magának egy 
whiskyt, majd után egy sherryt is. Miután ezt is 
megitta, pénzt tesz az asztalra és távozik. Két előkelő 
úr végignézi a fura jelenetet, majd megszólal az 
egyik:

Döbbenetes! Ilyet még nem láttam! Hogyan lehet 
whiskyre sherryt inni?

RENDŐR VICC...
A rendőr történelemből vizsgázik. 
Kihúzza a tételt.
Olvassa! -  Anjouk kora.
Nézi, - megkérdezik tőle hogy tudja e? 
Hogyne tudnám, jött a felelet.
Harmincöt.
Hogyhogy harmincöt?
Hát hogyne tudnám hány éves az asszony!

A FÉNYKÉPÉSZ JÓ KÉPRE TÖREKSZIK...
A család elhatározza, hogy fényképészt hívat, és 
közös családi képet csináltat.
Kérem, mosolyogjon ön is! -  mondja a fényképész a 
férjnek.
Mire a férj: - Mama! Legalább pár percre menjen át a 
másik szobába!
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2007. MÁRCIUS 18 m e g e m l é k e z é s

MAGYAR KÖZPONT SZOBORAVATÁS
MELBOURNE. Sikeres Társadalmi Szövetkezet ebéd!
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A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
A Klub találkozásai minden hónap első és 

harmadik péntekén 1 - 3  óráig délután. Mindenkit 
szeretettel várunk, (nem csak a tagokat) ha valakinek 
Komputer problémája van, ossza meg velünk!

Az államilag támogatott "My Connected 
Community" mozgalom, az Idős Klubok 
kiküldötteinek tanítása megkezdődött -  minden 
hónap második és negyedik péntek d.u. 1 és 3 óra 
között A komoly munka megkezdődött és a kijelölt 
három Idős Magyarok Klubja elkezdte az Internetes 
bejelentkezést. A következő lépés a Klubok 
Honlapjainak felállítása, ami most folyamatban van! 
Az egyéni, személyes honlap már elkészült több 
Komputer Klub tag számára, most csak a kibővítéssel 
foglalkoznak a tagok. A csoport honlapon, ami a 
„Hunagrian Computer Community” néven ismeretes, 
már rajta vannak az összejövetelek alkalmával 
készített képek, jelvényünk, és a zászló képmása, ami 
az 50-ik évfordulóra készült. A következő lépésekről 
a következő Újságokban adunk hírt. A Komputer 
Klub tagjai is besegítenek a „connected community,, 
mozgalomba többen megjelennek minden pénteken, 
hogy az arra rászorulóknak segítséget tudjanak 
nyújtani.

Kezdőknek újra indult a Hungaroskills.net 
tanítás — minden második kedden (amikor a Knox 
Idősek Klubja találkozik) a Központban 10-12 
óráig. Jelentkezni lehet a Kisújság telefonszámán: 
(03) 9879 8203. (vagy meglátogatni a Knox Idős 
Magyarok Klub összejövetelét, és átjönni a Komputer 
szobába, ismerkedni a helyzettel.)

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 múlt heti „Spam” az Interneten ismertetés után, 
most a „Telefonos Scams”- ismertetése következik, - 
ismét angolul, az „Australasian Consumer Fraud 
Taskfoce jóvoltából. Ahogy azt a múlt havi újságban 
írtam, aki a magyar értelmezést szeretné megkapni, 
hívja a Kisújság Szerkesztőségének telefonszámát 
(03) 9879 8203.
Protect your phone
Scammers have seen the boom in mobile phone 
ownership, there is now at laest one phone per person, 
as opening up new opportunities fór them to contact 
anyone, and have sought to profit from preying on the

unwary. This even extends to children with mobile 
phones who have been taken advantage of by being 
offered the latest ring-tone or wallpapaer and 
subsequently finding to their surprise that their 
prepáid phone credits have been swallowed up by 
higher charges than they were aware of, or their 
phone account includes charges fór multiple Services 
when they expected a Charge fór a single one-off 
item. Consumers сап avoid scams when they know 
what to look out foor, or exercise caution so as to 
refuse to fali intő the scammers trap. The following 
tips will assist consumers in protóecting themselves 
from phone scams, whether they relate to fixed or 
mobile phones: Three steps fór protecting your 
Phone from scams;
1. Be suspicious of unexpected calls and text 

messages. Before replaying to calls or text 
messages, remember to check the number. If you 
make call or retum a call using a „190 ...” number 
you will generally be charged at a higher rate than 
a local call. If you récéivé a text message from a 
„19....” number you will generally be charged at a 
higher rate than standard text message and you 
could asío be charged fór both messages you 
récéivé and send in reply.

2. Hang up or, text „STOP” to unwanted messages. 
If you récéivé a call with an offer that sounds too 
good to be true, then it probablyis, so hang up. If 
you récéivé a text message containing no more 
than a person’s first name or containing a greating 
from a person you don't’know (e.g. "Hi I’am 
back...."), check teh number before you replay to 
make sure you won’t be charged at a per 
minimum rate. Text the word „STOP” fór any 
service you don’t want that uses a „190...” 
number.

3. Don’t give your number to just anyone! Be 
careful when giving your phone number to a 
caller you don’t know, even if  they claim to be 
from a reputable Organisation. Ask them why 
they need your number and what will they use it 
fór. Look out fór terms and conditions which 
permit the Organisation to give your number to 
any other Company and teli them you don’t want 
your information given out to anyone eise. Also 
think about using the faeility on your phone to 
block your phone number when you make a call. 
Contact your phone Company fór advice on how 
to block your phone number.

So be carefull, don’t be the next victim of SCAMs.
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2007. MÁJUSI NAPTÁR.

Május 6. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Május 13. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

Május 20. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Május 27. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

Június 3. Vasárnap
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
Regnum ebéd a Kisteremben

M e g h í v ó !
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
Május 20.-á 

n déli 12 órakor
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
Jó ebédhez szól a nóta....

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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

FIGYELEM !
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
_____________ (03) 9560 1270.

M AG YAR K ÖNYVTÁR
A MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONTBAN

<< 760 Boronia Road Wantirna 3152. S
MAGYAR KÖNYVEK í

|  nagy választékban |
>:> Könyvtári órák:
:; minden csütörtökön, 11 tői - 1 óráig, és |

minden második kedden (amikor a Knox-i Idős % 
Magyar Klub tagjai találkoznak) 11:30-tól - 12-ig. %

A TRIANON TÁRSASÁG  
Viktóriái tagozata

2007 Junius 9-én szombaton du. 2 .30  órakor 
koszorúzás és em léktábla felavatása  

a Trianon Emlékfánál 
. (a hősi Em lékmű közelében)

Magyar Központ Ifjúsági Termében 
(760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )

A SZÍNVONALAS MŰSOR KEZDETE d.u. 3-óra

EM LÉKEZZÜNK TRIANONRA

Közreműködik: Zenemühely 
Szünetben Tea, Kávé, Házi sütemények
Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezőség 
Belépődíj 5 dollár, gyermekeknek ingyenes 

Érdeklődni lehet: Szegedi Mihály (03) 9801 2043

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK
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M E G H Í V Ó
A Ragnum Szövetkezei vezetősége szeretette! 

hívja és várja honfitársait 
2007. június 3-án vasárnap déli 12 órakor 

a Magyar Központ Ifjúsági termében rendezett

(760 Borofita Road. Wanbrna. 3152)

11 ó ra k o r  Ökum enikus I s t e n t is z t e le t
I m i d é t / r k e t  P i t y u  é s  Á g i  s z ó r a k o z t a t j a

Magyaros Konyha -  Gazdag Tombola
Ital a he lysz ínen  kaphat«»!

Az ebéd ára egységesen S 25 00 
Megrendelhetők a:’ alábbi ieleíonszámokon 

Pogarassy Marika 9833 3235 Pál Zsuzsa 9873 1508 
A nap tiszta bevételét

a Szent István templom fenntartására fordítjuk.

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

E-mail: beriferi @ aiphalink.com.au
Hívásra házhoz m együnk u tazási ügyek m egtárgyalására.

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZENS CLUB 
HÍREI
A Klub Május 1-én, 15-én és 29- 
én tartja összejövetelét a 
Melbourne-i Magyar
Központban, 760 Boronia Road Wantima. 3152. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Április 3-án (éppen húsvét előtt) volt a Klub 
ünnepélyes húsvéti ebédje, amelyre a Klub-tagokon 
kívül, több Idős Magyar Klub vezetői és tagsága is 
hivatalos volt. A szép számmal megjelent közönség 
az ünnepekhez méltó szép előadásban részesült. Volt 
ott ének, szavalat, még Húsvéti köszöntők is -  
komoly és humoros. A férfmép -locsolás vagy nem 
locsolás -  kaptak csoki tojásokat, - és még szépen 
kézzel festett tojásokat is, aki megérdemelte! A 
szokásos születésnapi jókívánságok is elhangzottak.

A Vezetőség kitett magáért, és mindent megtett 
annak érdekében, hogy mindenki otthon érezze 
magát. Köszönet mindenkinek, aki munkájával és 
segítségével elősegítette e szép emlékezetes napot.
A jó hangulatban eltöltött pár óra után az 
elmaradhatatlan BINGÓ zárta be a Húsvéti 
megemlékezést.

A képeken látható a zsúfolásig megtelt 
nagyterem; Az Idős Magyar Klubok 
vezetőségei ;A szereplők a színpadon!

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

HIRDETÉS
ELSÖBÁLOZÓK a 2007-es 

ANNA BÁLRA 
:eretettel várjuk és meghívjuk 
nindazokat a fiatal lányokat,

akik első bálozók szeretnének lenni és fiúkat 
kísérőknek az idei 2007-ben 
rendezendő Cserkészbálra.

A Cserkészbál 2007 Július 21.-én szombaton lesz 
megtartva a Magyar Központban.

A jelentkezést Szilágyi Pirinél kérjük a 
következő telefonszámokon:

9752 1481 vagy 0438 454 704 
Az előkészületek kezdete, májusban.
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NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI 
A Nunawadingi Örök Ifjak két hetenként tartják 
összejöveteleiket az East Burwood-i Hallban. Cím: 
Burwood Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 
62 C7. 2007. Május 9-én és 23-án fogunk találkozni 
a szokott helyen.
Április 11-én az előkészületekkel telt el, a 18-i 
Geelong-i kirándulásra. Volt azért idő meghallgatni 
Szántó Erika „Büszke magyarok” méltatását. Ezt a 
tanulmányt Erika az Interneten találta. (Sok élték van 
az Interneten, csak meg kell találni!) Büszkén 
hallgattuk, hogy fajtánk előkelő helyet foglal el a 
ranglistán, amiért hazánk népességéhez képest mennyi 
tudóst, művészt, sportolót, és neves személyiséget 
adott a világ emberiségének.
A Geelong-i út nagyon kellemes de rövid volt -  egy 
nap nem elég a nevezetes Geelong megismeréséhez! 
Április 25-én a Klub megemlékezett az ANZAC 
hősökről, egy perces néma felállással !
Elnökünk, Erika említette, hogy elég sokan betegek a 
tagok közül, és sürgette azokat, akik még tehetik 
látogassanak Magyarhonba, szeretteiket viszontlátni. 
Továbbá tudatta, hogy az Anyák-napi ebédünk a 
„Food Star”-ban lesz, Május 9-én. Jegyek átvételét 
még helyszínen is megtehetik, akik jönnek, - 
találkozás 1 l:30-kos az étkező bejáratánál.
Anyák Napjára emlékezünk ebben a hónapban, 
minden édesanyára, nagymamára, déd-nagymamára. 
Bármennyire is kikezdett bennünket az idő foga, de 
édesnyánk emléke ugyanolyan élesen él 
emlékezetünkben, mint akkor, amikor hallottuk tőle, 
hogy: ..szeretlek kis gyermekem.... Boldog Anyák 
napját kíván a klub nevében minden klubtagunknak a 
vezetőség nevében

NAGY JÓZSEF (jocó)

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
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,
Április hónapban klubunk tagsága nagyon el volt 
foglalva és kellemesen szórakozott, nem csak a saját 
összejöveteleinken, hanem sokan részvettünk más 
helyi magyar klubok rendezvényein is. Ez erősíti a 
másik klubokkal való kapcsolatunkat, összetartásunk 
kellemes baráti viszonyt is teremt. Húsvét alkalmából 
a megszokott kalap verseny, mint mindig nagy 
élményt jelentett a tagságnak és természetesen a 
részvevőknek.

Nagyszombaton, többen a Klubból megjelentek a 
Piros Csizma egyesület jó sikerült finom halászlé és 
sült hal vacsoráján. (A Piros Csizma zenés vacsoráit 
minden hónap első szombatján tartják, ahol 
tudomásom szerint többen mi tőlünk is megjelennek!) 
Húsvét Vasárnapján, a Nagymise után kellemesen 
szórakoztunk a Magyar Központ kertjében.
Április 15-én sok tagunk megjelent a Kék Duna 
egyesület vasárnapi ebédjén. Ahogy hallottam, sokan 
jelentkeztek a Május 13-án meghirdetett következő 
Anyák napi ebédre.
Örömmel értesültünk, hogy vezetőségünkből többen 
megjelennek a „My Connected Community” 
komputer összejöveteleken, a Magyar Központban -  
ahol a többi Idős Magyar Klubokkal együtt az 
Internetes kapcsolatokon keresztül megteremtik a 
Klubok információ kapcsolatát -  amely segíteni fogja 
a Melboume-ben működő Idős magyar klubok 
együttműködését, kapcsolatát.

Április 18-án, kedden a Klub a „Crown Casinó”- 
ba töltötte el az idejét, - Vezetőségünk jóvoltából -  
ahol a tagságunk nagy része jól érezte magát, a 
kiürített zsebek ellenére.

Április 22-én megtartottuk a szokásos Vasárnapi 
Ebédünket, ahol a termek annyira tele voltak, hogy 
üres szék nem maradt. A „Névtelen Fiatalok” zenéjük 
és énekeik mellett a megjelentek táncra perdülve 
nagyot mulattak. Mindenki ragyogóan érezte magát. 
Április 25-én, szerdán, az itteni szokások szerint egy 
perces néma felállással tiszteletünket fejeztük ki az 
ANSAC elhunyt hősei megemlékezésére.
Sajnos a Klub májusi összejövetelei nem a 
megszokott formában fog eltelni. A Council 
tataroztatja a termeket, és ezért Május 14 és 25 
között nem lesz összejövetel. Helyette Vezetőségünk 
autóbusz túrára viszi a tagság egy részét és 
vendégeket Sydneybe Május 18 és 23 között.
A következő vasárnapi zenés ebédünk, Május 27-én 
lesz, amire természetesen szeretettel várunk minden 
klubtagot és vendéget.

Olvasóinkat szeretettel üdvözlöm, Árpi.
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A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2007-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)
Az összejövetelre mindenkit szeretettel vár

a Vezetőség!

BRIMBANK-I (ST.ALBANSf IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!

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 „TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  
d.u. 3:30-ig.
A Klub címe:24 Vipont Street, Footscray 3011 
Melway:42 E 3.
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

ÉDESANYA
Szabó István verse;

Magyar Anya, ki magzatát 
évezredek óta 
ős-hazáink oltárain 
sokszor feláldozta.

Egy nemzet sem mondja szebben 
az Édesanya nevét, 
büszke lehet, mert a neve 
legszebb a föld kerekén.

Mily nagy-hosszú szenvedésen 
ezer veszélyeken át 
keresztül sok nemzedéken 
feláldozta önmagát.

Én az Édesanya nevét
az imámba zárom
mert a legszebb, a legszentebb
áldott a világon....  2007. V.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2007-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Május 5-én) tartja, 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

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel Imaóra,
10.30 - tói Istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
Istentisztelet. Szerda este 6 órától Bibliaóra. 

Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól 

a 9793 7014-es telefonszámon.

Régi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével ! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADAl SÁNDOR
(Hungaroskillnet —tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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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

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
és péntek este (ha van rá elég jelentkező) 

6.00-tól 8.30-ig.
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 

foglalkozunk.
Beiratkozás: 2007. február 3-án 9.30 -  12.15 között. 

További információt ad:
Szabó Marika

Telefonszám: (03) 9870 8768 
Email: m ariaszabo@ optusnet.com .au

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Szerkesztője.Solymossy Kálmán; Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: wwwmhtv.net: Email: info@mhtv.net. és 
Fórum: W W W ,mhtv.net.net/forum.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3Z7.Z az 
lntemet-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. 
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!
A „Panoráma” a világ 
magyarságának képes
magazinja -  2007. április -  
június számában megjelent Bozsik 
Tamás és Rumincki Zsuzsa 
Queensland-i tudósítók cikke a 
Központi Komputer Klub eseményeiről, - „Kitárult a 
földkerekség a világhálón” -  címmel. Egybe foglalva 
a kezdő megmozdulásokkal, amely az alapfokú 
Hunagaroskills.net-tel kezdődött, tudósítást adnak a 
Victoria állam által támogatott „My connected 
Community”-ről, amely alapja lesz a Melbouren-ben 
működő szervezetek communikációs kapcsolatának 
megteremtéséről. Jó volt hallani elismeréses 
beszédüket, és azzal a reménnyel távoztak, hogy talán 
sikerülni fog nekik valami ilyesmit, elfogadtatni fent 
Queensland-ban ahol élnek. Remélem sikerülni fog 
nekik. Ez az Internetes mozgalom nem ismer határt a 
„connected community”-k között.

a u s z t r á l ia i  k is u j s a 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 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

