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Csodálatos Melbourne-i
Most, amikor gyakrabban olvassuk a helyi 

lapokban a kellemetlen híreket, hogy „szomorú 
szívvel tudatjuk” -  veszzük észre, hogy ismét egy 
„közeli hozzánk-tartozó”, egy Melboume-i magyart 
kell nélkülöznünk! Mert ami mi vagyunk, az egy nagy 
családi közösség. Immár a fél évszázadot eltöltve, itt, 
messze a hazától megteremtett egy csodálatos kapcsot 
az itt élők között. Már ezt régen is említettem, hogy 
egy világot járt magyar honfitársunk így fogalmazta 
meg a meglátását rólunk, Melboume-i magyarokról.
- Én bejártam az öt kontinens minden nagyobb 
városát, mindenhol találtam magyarokat, magyar 
szervezeteket. Ezek a szervezetek mindenhol 
visszatükrözték a helyi élet körülményeit, problémáit. 
Megtartva magyarságukat, a tagság, mint egy kis 
sziget a folyó közepén, képviseltek egy kongregációt, 
ami magyar is volt, de a helyi körülmények miatt a 
rétegeződés és a különbségek miatt éket vert az ittlevő 
magyarok közé. A sokoldalú, különböző nézeteket 
valló magyar emigráció nehezen fér össze.

Itt Melboume-ben a meglátásom szerint 
másképpen alakult ki a magyar emigráció. A helyi 
körülmények egy alapvető, emberi életet biztosítva 
boldoggá tették a dolgos emigráns magyarokat. Itt 
nem kellett a bevándorlóknak az anyagi és politikai 
szélsőségektől tartani. Itt mindenki a maga módján 
megtalálta elképzeléseit, és egy „fiatal” országban a 
demokratikus élet gyümölcsit élvezhette.

A nagy távolságok az emigránsok 
széttagoltságát elősegítve (mert ez a magyaroknál kell 
a békés együttélés megteremtése érdekében) 
megteremtett annyi magyar szervezetet, klubbot és 
vallási kongregációt, amennyit a támogatók anyagilag 
megengedhettek maguknak. Itt tehát legtöbb magyar

megengedhette magának, hogy támogathatott egy 
olyan szervezetet, ahol pillanatnyilag jól érezte magát, 
és családjának biztosította a kellő magyar 
környezetet. Barátaival, ismerőseivel találkozva, 
minden magyar emigrációs csoport, kis „szigeteket” 
alkotott; szabadon hirdetve elveiket, gondolataikat 
nem félve a kritikáktól, hiszen itt Ausztráliában 
demokrácia van.

Itt legtöbb embernek az az alapelve, hogy ha 
valaki elválja, azt hogy tiszteljék nézeteit, muszáj, 
hogy viszont tisztelje a másét!

Ezeken a kereteken belül, itt Melboume-ben 
a magyarbevándorló, akár tartozik egyesületbe, akár 
nem - úgy vallja magyarságát, ahogy érzelmei 
diktálják azt. Minden kényszer, társadalmi vagy 
családi erőltetést félretéve, meggyőződése szerint....

Ilyen körülmények között, még ha a 
nemzedék - aki mint elsőként érkezett Ausztráliába, 
mint emigráns - csökkenőben van, a kulturális és 
magyaros jellegű megmozdulásokon részt véve az új 
generáció meg fogja tartani a magyarságát. Ez itt 
elérhető lesz, mert a rádió, TV és az újságok a magyar 
nyelvet felkarolva tanítják a fiatalságot; magyar 
nyelvre, történelemre és magyaros öntudatra.

Ahogy jártam itt Melboume-ben és Ausztrália 
városaiban, az a meggyőződésem, hogy könnyű itt 
magyarnak lenni, vagy megmaradni, ha él a magyar 
öntudat.

Ez a nézet jelképezi azt a kapcsolatot, amely 
a magyar Melboume-i emigránsok között van, és 
megteremtette a családhoz való tartozás érzését. 
Örülök, hogy tagja lehetek ennek a „Csodálatos 
Magyar Melboume-i társadalomnak.

Szeverényi László
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Ausztráliai vadhúsok Magyarországon!
Vadhús és egri vörösbor a Kereskedelmi és 

Vendéglátóipar Múzeumban. Kiss Imre a Múzeum 
szakértő igazgatója adott teret annak a 
sajtótájékoztatónak, amit a magyar Újságírók 
Szövetsége Természetes Életminősége munkacsoport 
tartott: Egészséges táplálkozás és vadhúsok témában. 
A levezető elnök is Kiss Imre volt. A megnyitót -  Dr. 
Szalontai Éva, a Természetes Életminőség Tagozat 
elnöke mondta el. - Ausztrália Magyarországon - 
címmel Czeglédi Éva, az Ausztrál Nagykövetség 
Kereskedelmi részlegének vezetője -  tartott előadást. 
Előadásában részletezte a különleges ausztrál 
vadhúsokat, - a legnépszerűbbek a krokodil, kenguru, 
és az emu. Majd az egészséges vadhúsokat, az emut 
forgalmazó Európai Uniós exportőr, a vecsési Szabó 
Antal mutatkozott be, az ugyancsak európai hírű 
újlipótvárosi Firkász Étteremmel. Pálmai Zsolt 
kertészmérnök -  borász az egri Gál pincészetekből 
való vörösborokat méltatta.

A magas fehérje és ásványanyag tartalmú, de 
alacsony zsírtartalmú vadhúsok a hozzájuk ajánlott 
vörösborokkal segíthetnek egészségünk
megőrzésében. A sajtótájékoztatón az elméleti, 
szakmai előadások után vadhús és vörösbor kóstolót 
is tartottak. Az egészséges, friss jó minőségű 
vadhúsok a lajosmizsei gazdaságból, illetve a vecsési 
Szabó Antal Norden cégtől valók. Pikáns, ízletes 
vadhús- ételeket a Firkász-Étterem ötlet dús szakácsai 
tálalták fel.

A statisztikai adatok szerint Magyarországon sok 
a túlsúlyos, kövér ember. Az elhízás, a zsír 
felhalmozódása a testben alakváltozást hoz létre. Aki 
nagyobb kalóriatartalmú táplálékot vesz magához, 
mint amennyi kell izommunkájához, idegrendszeri 
munkájához, annál a fölös tápanyagok zsír 
formájában lerakódnak. A zsír lerakódás lehet 
egyenletes, lehet részleges, egyes testrészekben, mint 
például a hason, combon vagy a csípő körül. De akár 
egyenletes, akár részleges -  mindenképp káros 
egészségi körülményekkel jár. (Ilyen például a 
cukorbetegség, a köszvény, a nehéz légzés, 
érelmeszesedés...)

A vadhúsok és a hozzájuk ajánlott vörösborok 
segíthetnek egészségünk megőrzésében. Régen nem 
volt könnyű vadhúshoz jutni. Az álruhában 
vadászgató Mátyás király is sokáig ült hosszú, méla

lesben....ahogy Vörösmarty megírta a Szép Ilonka 
versében.

Manapság elég csak betérni egy vadhúsboltba, 
vagy egy vadhúst kínáló étterembe és máris előttünk 
van a - nagy választékú -  vadhús. Magyarország 
gazdag az apró és nagyvadakban. A vadhúsból 
készült ételeknek is nagy hagyományai vannak 
hazánkban. A magyar különben is húsevő. A vadakat 
kezdetben nyárson sütötték meg. А XV. Századtól a 
gasztronómiai feljegyzések szerint pácolták. Az 
őzhöz, szarvashoz, a vaddisznóhoz, az ismert 
nagyvadak húsához Magyarországon, de szerte 
Európában egyre jobban felzárkózik -  nem 
függetlenül a különböző állatbetegségekből, 
járványoktól -  az egészséges emuhús, amiről 
húskutatók azt állítják, hogy béltartalmi értékeit 
figyelembe véve a legegészségesebb vörös hús. Erről 
a vadhúsról minél többet megtudni -  egészségünk 
érdeke is. Az egészséges táplálkozás, a fogyókúrák 
hívei azért is keresik az emuhúst, mert zsírtartalma 
csupán 3% . 1 kilogramm emuhús kalóriatartalma 
annyi mint egy kilogramm borsóé. Szívbarát. A 
szívgyógyászok szerint segít az érelmeszesedés, a 
szív-panaszok esetén. Nagy a vastartalma, ami 
elősegíti a vérképzést. A vérszegények a lábadozók, 
az állapotos asszonyok számára ajánlatos.

A vadhúsokhoz ajánlott egri vörösbor -  nem 
károk alkohol, - megfelelő mértékben orvosság!

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

Senkinek sem kell kétszáz magyar
Kétszáz hontalan státuszú, magyar nemzetiségű, 
Lettországban élő ember nem kell egyetlen országnak 
sem. Még a Szovjetunió széthullása előtt költöztek a 
balti országba, döntően Kárpátalján élő, szovjet 
állampolgárságú magyarok. Lettország függetlenné 
válása után azonban a szovjet helyett nem kaptak 
másik állampolgárságot. Most sem Lettország, sem 
Magyarország nem tekinti őket állampolgárának. A 
Szovjetunión belüli migráció áldozata lett az a kétszáz 
, döntően kárpátaljai magyar, aki Rigába, a mai 
Lettország fővárosába költözött a rendszerváltás előtti 
évtizedekben. A több száz fos magyar kolónia nagy 
része Lettország függetlenné válása után ugyanis 
hontalan lett. Hiába élnek és dolgoznak hosszú ideje 
Rigában, lett állampolgárságot nem kaphatnak a 
sajátos helyi törvények miatt. Magyar állampolgárok
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sem lehetnek, mert nem élnek az országben. A rigai 
magyarok a lettek oroszellenes törvényei miatt jártak 
pórul. A magyarokat ugyanis sajátos módon az 
oroszul beszélő kisebbség közé sorolták, mert a 
lettekkel többnyire oroszul beszélnek. A 
diszkriminatív lett törvények miatt a 700 ezres orosz 
kisebbség jelentős részének -  és így a háromszáz fos 
magyar kolónia nagy részének - nem ismerik el 
állampolgárságát.

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 sfyítgní 

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeioans. com. au

ALL Home Loans
ABN 18 066 912 721

Member ofthe Mortgage Industry Assn. o f Aust.
www.aIlhomeloans.com.au 

167 Church Road, Doncaster, Vic. 3108. 
___________ Phone: (03) 9855 9266

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK
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j 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 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 
minden pénteken d.u. 1 és 3 óra között 
folyamatosan működik. A komoly munka 
megkezdődött és a kijelölt három Idős Magyarok 
Klubja Knox, Casey és a Nunawadingi Kluboknak 
már elkészült a Hon-lapja. A Nunawading Klub 
Augusztus 1-én kap bemutatót az eddig elért 
ismertetőről. A „tagok” (egyenlőre, csak a vezetőség 
által kijelöltek) már megoszthatják egymással levél 
formájában a fontos és napi eseményeket. Az 
Interneten már a Klubok és az egyéni Honlapok is 
megjelentek, a kibővítés és tagok gyűjtése a 
következő feladat. A másik két idős magyarok klubja 
is sorra kerül az Internetre kerülés során -  csak az 
időpontokat kell majd egyeztetni. 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 Komputer Klub tagjai is 
besegítenek a „connected community„mozgalomba 
többen megjelennek minden pénteken, hogy az arra 
rászorulóknak segítséget tudjanak nyújtani. 
Kezdőknek újra indul 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- computerén már be 
van táplálva. Akit érdekel ez a "software" - 
érdeklődhet a Klub összejöveteleken.

A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki a 
computerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni, 
írtam, aki a magyar értelmezést szeretne kapni, akár 
milyen vonalon, hívja a Kisújság Szerkesztőségének 
telefonszámát. (03) 9879 8203.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

http://www.aIlhomeloans.com.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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A Trianon Társaság Victóriai Tagozatának emlékműsora

I .

3. Helyzetelemzés

4. Igazságot Magyarországnak

5. Kiss Dénes: Trianon gyásznapjára

6. Kormorán: Volt apám, volt anyám

7. Hegedűs József : Volt egy ország
Hegedűs József és Kismartoni Ph

8. J. S. Bach - Sarabande Kismartoni Phillip

9. Csinger József: Trianon elégia Nagy Zoltán

10. Elindultam szép hazámból
Harris Mónika és Harris Ádám

11. Fenyő, Fenyő

12. Erdélyi induló

13. Mécs János: Kegyetlen ítélet

Harris Mónika és Harris Ádám
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II.

1. Kárpátia: Nem eladó

2. Szentmihályi Szabó Péter: Adósunk Európa

3. Ott ahol zúg....

4. Reményik Sándor: Eredj ha tudsz

5. Geszti Péter: Magyarország

6. Reményik Sándor: Nagy Magyar Télben

7. Szőke István Attila: Esküszünk

Bakos János 

Zeneműhely 

Csernátony László 

Toldi Bianca 

Mártonhelyi Erika 

Zeneműhely
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NYILATKOZAT
Kiadta a Nemzeti Fórum Országos Gyűlése 

2007. május 12-én, Kiskunmajsán.
A Nemzeti Fórum olyan politikai egyesület, amely a 
rendszerváltás 1987-es és 88-as eredeti szándékai, a 
Lakiteleki Nyilatkozat és az Alapítólevél 
szellemében, azok értékrendje, vállalt történelmi 
eszméi alapján vesz részt a mai magyar közéletben, a 
politikai élet, a nemzet sorsának alakításában. 
Különösen most kell ezt hangsúlyozni, amikor az 
ország javainak végső kiárusítása folyik, a társadalom 
felső gazdasági és politikai rétegeit átszövi a 
korrupció, „reformok” címén a káosz teremtése és az 
ország népének durva megsarcolása zajlik.

Ez a kormány folyamatosan rombolja az 
egészségügyi, az oktatási-nevelési intézményrendszer 
egészét, falvakat, kistelepüléseket ítél halálra, 
ellehetetleníti az önkormányzatokat és liberális 
elvekre hivatkozva, terrorizálja a közéletet, 
egzisztenciális félelemben tartja a magyar népet.

Az MSZP-SZDSZ koalíció irányítói kormány- 
programmá tették az ország-rombolást és a 
nemzetvesztést. Csendes, de annál kíméletlenebb 
népirtás folyik, kormányzati vezénylettel, és a 
társadalom bénultan, tehetetlenül nézi, hogy mit 
művelnek vele.

Egyre erősebb bizonytalanság tapasztalható az 
MSZP-SZDSZ kormánytöbbséget hatalomra segítő 
szavazók többségében is. A megtévesztés tömeges 
áldozatainak felismert igazsága jelzi számunkra, hogy 
nem politikai pártok, hanem a jó és a rossz 
küzdelméről van szó.

Végveszélyben van a magyarság és nemzeti 
létünk! Életkérdés tehát minden olyan politikai és 
társadalmi erő összefogása, amelyek valóságos 
nemzeti és demokratikus célja van. Az erők 
egyesítésével és meggyőző felmutatásával lehetséges 
a Gyurcsány - Kóka féle koalíció eltávolítása, és 
csakis így lehetséges. LEZSÁK SÁNDOR

A Nemzeti Fórum elnöke.

2 $ a v e  U
BOOKKEEPING & AC CO U N TIN G  

SERVICES

e x
©

ERIKA BÁLLÁ: 0403 490 580 
FRANCIS BÁLLÁ: 0417 552 505 
TELEPHONE: (03) 9761 6765
EMAIL: info@2saveu.com.au 
WEB: www.2saveu.com.au

MALNA CARTA
TKAVEL.AttNiCy
Uc.No.32245

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; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730

SM.S Thotography & Imaging
* "Wedding

* 'Portrait 
* CdCarchíve

* THgítaCKestoratUm
Em: m sandor@ aapt.net.au

(03) 97620801

(M ember o f H ungárián Computer Community)

Msszípczás:
Test és fúl gyertyázás;
Tá-dé viasz gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, -
izom fájdalmak gyógyítása.

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

(03) 9878 3663 telefonszámot.

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
TÁMOGASSÁK A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT VÁLLALATOKAT!

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
mailto:msandor@aapt.net.au
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AZ IGAZAT BE KELL VALLANL...
- Hogyan szökhetett meg a 113-as cellában az elítélt?
-  kérdezi a börtönparancsnok.
- Kulcsa volt, parancsnok úr -  válaszol a foglár.
- Hogy került hozzá -  honnan lopta?
- Nem lopta, - tisztességesen nyerte el tőlem egy 
kártya partin.

TALÁLÓS KÉRDÉS
- Miért megy két rendőr, egy autóban mindenhova? 
Azért, mert az egyik odafelé tudja az utat — a másik 
meg vissza felé!!! Ha ha ha., na látod - .okosak azok!

IDEGGYÓGYÁSZNÁL...
A pasas nagyon ideges, elmegy az ideggyógyászatra. 
A felesége is elkíséri, és kint vár az előcsarnokban. A 
doki megvizsgálja az ürgét, aztán fejcsóválva 
lesújtóan kezdi mondani neki a , jó  hírt”...
Magának valami krónikus gátlása van, - amely ide 
hozta, - és úgy látom, hogy ez befolyásolja az életét 
és megfosztja minden életörömtől....
Pszt....ne olyan hangosan, - itt ül kint a váróteremben!

2007
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
_ patrónája.

“Nem felejtettem el, drágám, hogy 
pontban 6-kor vacsorázunk, de ma
gyarázd ezt meg már egyszer a ha
laknak is!”

RÉSZEGET NEM SZOLGÁLUNK KI....
Kérek egy konyakot!
Szó sem lehet róla. Részeg embert nem szolgálunk ki.
Nem nekem lesz, hanem a barátomnak.
Hol a barátja?
Kint ül az útszélen, és nem tud már felállni!

JÓ MEGOLDÁS....
Éjszaka betörnek a fogorvoshoz.
- Ide az összes pénzével -  parancsolja a felfegyverzett 
betörő....
- Sajnos, egy vasam sincs itthon, de ha akarja, ingyen 
kihúzom akármelyik fogát!

ITT EGY MÁSIK....
- Mit szólt a feleséged, amikor hajnalban részegen 
mentél haza?
- Semmit, egy árva szót sem! -  azt a két fogamat meg 
úgy is ki akartam már húzatnif
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT,
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2007. JÚLIUSI NAPTÁR.
Július 1. Vasárnap

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

Július 8. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Július 14. Szombat
d.u. 4-5:30 Búcsúzás Fodor Lajos nagykövettől 
mindenkinek!

utána, d.u. 6 órakor Búcsú vacsora, (lásd hirdetést)
Július 15. Vasárnap

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

Július 22. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Július 29. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet.

FIGYELEM!

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,_____________

MAGYAR NÉPTÁNC OKTATÓT KERES A 
MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONT

Ausztráliában, Melboume-ben kezdők és haladók 
számára magyar néptánc tanárt keresünk, 2008. 
februártól. Tanítás az esti órákban és a hétvégeken. 
Az itt tartózkodási idő 6 -9  hónap. Útiköltség és 
szállás biztosítva lesz. Honorárium megegyezés 
alapján.
Jelentkezést, és curriculum vitae-t kéijük az
mfo@hungaríancentre, org.au címre elküldeni 2007. 
Augusztus 31-ig.

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
Július 15.-én déli 12 órakor

Italok a helyi bárban kaphatók.
A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.

Jó ebédhez szól a nóta....
A Székely Zenekar közreműködésével 

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.

BÚCSÚ VACSORÁRA
2CC7. piliu) 14.-én a z Sfjútági témánkén 

760 dhwnia Staadf Wantima 3152

du. 4-5.30—íDijtalan dlláfegaddi mindenki izámdxu 
Czt kővetően este 6.00— km vacaesva. CL káxom fogdáéi иааала ó ta  30 delim.

íeautiendeléi ciak. előzetes ke,jelentéibe (kifizetne jxiliui 6-ig )
Veta Clgútuíl - 9 7 5 4  H579

3Cérjiik a etekkel vagy kaukutalwúiyt 
MuHtfaua/t Ccunnunutt/ Caaptmfive (IjjeeMitut 

limited —te kiáUitaui
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54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 
63 sz. Tormany Cecil Leánycserkészcsapat

Szeretettel és tisztelettel meghív mindenkit a
2007. július 21.én este 7órai kezdettel tartandó

Anna Bál-ra
a Magyar Központ Nagytermébe 

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5)_____  Elsöbálozók bemutatása 8.30 órakor.
-  - -  --------------------------------------------

Zenével az Uj H ullám  zenekar szórakoztat.
Az idén ünnepeljük az 54sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat

45 éves fennállását
^Belépődíj $20 *Nyugdijasoknak/Fiataloknak $15 *16 éven aluliaknak ingyenes 

Finom vacsora, sütemények és italok. Szokásos jó hagulat. TOMBOLA.

Asztalfoglalás: Tóth Zsuzsa - 9459 7707 
Czudar Zsuzsa - 9759 6458 

Kérjük legyen a vendégünk Bakos Anikó - 9707 4265
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Utazás Felvidékre
2007. Október 2 -  12.

2- án. Budapestről indulás a Felvidékre.
Látogatás Diósgyőrben, a vár -  Viszoly, az 

első magyar Biblia. Gönc. Érkezés Kassára.
3- án. Kassa. Dóm. Rákóczi Ferenc sírja, 
(városnézés) Epeijes, (rövid városnézés) Bartfa 
- körséta a gyönyörű középkori kisvárosban, ami 
a Világörökség része, (katedrális, ebéd) -  O- 
lubló (vár) érkezés a Magas Tátrába -  szállás a 
Lomnici-csúcs alatt.
4- én. Magas Tátra, Dunajec (2 órás tutajozás 
Dunajecen a Gorálokkal, különleges ebéd a 
hegyekben) -  Késmárk (a Thököly vár) majd 
látogatás Thököly Imre sírjához -  Evangélikus 
templom, az Öreg fatemplom, ami a 
Világörökség része. Látogatás Nagyörön.
5- én. Iglo (rövid városnézés) Lőcse, 
(városnézés), a Lőcsi székesegyház, 
Szepescsütörtök, (Thurzo kápolna) -  Szepesvár 
(Világörökség), Közép -  Európa legnagyobb 
várromja -  Szepeskáptalan, séta a kanonok 
városban.
6- án. Dobsina, (látogatás a jégbarlangban) 
Betler (Andrássy kastély, ebéd) -  Kraszna 
Horka büszke vára, várlátogatás.
7- én. Árva vára, (várlátogatás, ebéd) 
Körmöcbánya (városnézés, pénzverde) -  
Besztercebánya (vásárlás) -  utazás 
Selmecbányára.
8- án. Selmecbánya (reggeli városnézés) 
St.Anton, Zolyom, (balassi Bálint vára) 
várlátogatás -  Besztercebánya -  (esti városnézés)
9- én. Garamszentbenedek (látogatás az 
apátságban) -  Nyitra, séta az óvárosban, 
Székesegyház. Érkezés Modorba.
10- én. Trencsén vára, (várlátogatás) -  Веско 
vára, (a bolond vár) -  Nagyszombat 
(városnézés) -  Vöröskő vára (várlátogatás) -  
látogatás a Modor-i fazekasokhoz.
11- én. Dévény várromjai, Pozsony (egésznapos 
városnézés) -  este Modor-i bórkóstolós búcsúest.

12-én. Galanta, Komárom (városnéézés, ebéd) 
Visegrád, - hajóút. Érkezés Budapestre a késői 
órákban.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: az alábbi e-mail 
címen — elizbogmar2004@;vahoo.ca

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
FÖLD ANYA VISSZAKÉRTE A 

KÖLCSÖNADOTT PORSZEMÉT.
PETYÁNSZKY PIROSKA életének 81, 

Házasságának 55-ik évében, tragikus 
hirtelenséggel elhunyt.

Visszaadta nemes lelkét a Teremtőnek. 
Vígasztathatatlanul gyászolják: Félje Géza, Fia József, 

Menye Karryn, unokái Nicole és Tahlia 
Valamint rokonai, barátai és ismerősei. 
Felejthetetlen emléke örökre élni fog. 

_______ Nyugodjon békében. Találkozunk._______
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR CITIZENS 
CLUB HÍREI
A Klub Július 10-én és 24-én tartja összejöveteleit 
a Melbourne-i Magyar Központban, 760 Boronia 
Road Wantima. 3152. Mindenkit szeretettel várunk!

EGY NAP A CLUB ÉLETÉBEN...
2007. JÚNIUS 12.



12. oldal AUSZTRÁLIÁI KISŰJSÁG

2007. májús 20.
Kirándulás a Mornington -  félszigetre.
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NUNAWADINGI -Ö R Ö K  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. Július 4-én és 18-án fogunk találkozni 
a szokott helyen. De milyen helyen? Az először 
hozzánk látogató személy szemét gyönyörködtetheti a 
hatalmas East Burwood Park látványos fasorában a 
sétányokkal ellátott útjaiban, a történelminek 
elmondható öreg Hallban, ahol az „örök ifjak” 
találkoznak, korukhoz megfelelően.

Június 6-án az állami Gondozószolgálat (HACC) 
látogatta meg összejövetelünket, a United Church 
jótékony egyesület kíséretében. Hasznos előadás volt. 
Ismertest adtak a segítőszolgálat lehetőségeiről, azon 
személyeknek, akik otthonukban szeretnének 
maradni, de már koruknál fogva mindennapos 
segítségre szorulnak. Ez államilag támogatott és 
mindenkinek meg van rá a lehetősége, hogy igénybe 
vegye!

Június 20-án, a születésnapi köszöntők után -  
vidámpercek következtek, a klubunk „apró csillagai” 
kápráztatták el a megjelenteket szebbnél szebb, lelket 
gyönyörködtető kitűnő szerepléseikkel. Először 
Gulyás Gyöngyi olvasta fel saját novelláját. A 
vírusban megbetegedett félj volt a központban. 
Elmondta, hogy a betegség ezen fajtáját elviselni 
nagyon nehéz, amikor a házastárs gyengéd 
,/émtetteivel” szórakoztatja élete párját. Elmondta a 
közös bankszámla csökkenését, és az „olcsó” Nerz 
bunda vásárlásával kapcsolatos eseményeket. A 
humorral tele elbeszélés, egy családi élet 
mindennapos eseményeiről számolt be. Major 
Erzsébet az ismeretlenből bukkant fel, zongora 
számaival -  Chaikowski, Beethoven és darabok után 
a népszerű Szorrentó-i szerenádot játszotta a 
közönségnek. A dísznek elkönyvelt zongorát életre 
keltette. És végül Csuk Júlia közmondásokat, híres 
emberek kitételeiből olvasott fel. Érdekesek, 
ismertek, tanítók voltak ezek a feljegyzések, mindenki 
okulhatott belőlük. Köszönjük a közreműködőknek a 
szereplésüket. Ez is közelebb hozta a tagságot 
egymáshoz, dicséret jár a vezetőségnek a 
kezdeményezésért.
Kis közösségünk mindenkit szeretettel hív és vár 
összejöveteleinkre. A lehetőségekhez híven 
igyekszünk valami újat, szépet és kellemes 
meglepetést varázsolni, a finom ebédek mellett.
Egy kis hirdetés! A Klub részt vesz a „my connected 
community” Internetes mozgalomban, - hivatalos 
hon-lappal is rendelkezünk, és már sok közérdekű

információt tartalmaz. Az eddig összeállított anyagot 
és a további lehetőségeket Augusztus 1-én, az 
összejövetelünkön röviden ismertetni fogjuk.
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!
Nem szeretek negatív dolgokról beszélni sem írni, de 
sajnos meg kell említsem, hogy az utolsó pár 
hónapban már nyolc klubtagunktól búcsúztunk el, 
akik elköltöztek a másvilágba. Itt hagytak bennünket. 
Nagyon megrázó és kellemetlen események ezek, sok 
fájdalmat okoztak a családokban, de ugyanúgy a 
klubtagok és barátaik is átérezték fájdalmaikat együtt 
éreztek szeretteikkel! Mindannyiunknak hiányzik 
baráti mosolyuk -  Isten nyugosztalja őket, adjon örök 
békességet nekik! Sajnos tovább folytatva, - a hírek 
szerint, több klubragunk is nagyon beteg, sőt többen 
korházi kezelés alatt vannak. Nem tudom, hogy ez az 
öregségünk jele, - de mindenesetre el kell viselnünk, 
bele kell nyugodjuk, - ez az élet!

Most jön egy-két vidámabb téma. Mivel 
májusban befejeződtek a klubtermek javítása és 
festése, így júniusban összejöhettünk minden szerdán. 
Megvoltak a megszokott finom ebédek, a baráti 
beszélgetések, biliárdozás kártyázás, kinek mihez volt 
kedve. Az elmaradhatatlan „BINGÓ” ebédek után 
sokaknak a kedvence. Örüljünk egymásnak, egymás 
társaságának, éljünk egymás szeretetében, amíg itt 
vagyunk a földön! A hónap utolsó szerdáján, 27-én, 
mint szokásos, megünnepeltük minden klubtagunk 
születésnapját. Előadás keretében, énekkarunk 
fellépésével és egy különleges ebéddel köszöntöttük 
tagjainkat, - egy évvel fiatalabbak lettünk!
Vasárnap, 24-én tartottuk a szokásos vasárnapi zenés 
ebédünket. Meglepően sokan jelentek meg, tagok és 
vendégek, - a jó hangulatot, szokás szerint, Máté Ági 
és Risztics Pityu zenéje teremtette meg.
A következő vasárnapi ebédünk Július 22-én lesz, a 
Klubházban, a fenti címen, amelyre minden tagunkat 
és kedves vendégeinket szeretettel várunk!
Olvasóinkat szeretettel üdvözlöm, Árpi.
A Szerkesztőség Közbeszól!
Meg kell dicsérni Sedon Gizikét, aki a Klub nevében 
nagy hozzáértéssel dolgozik a Klub Internetes Hon
lapján, a My Connected Community államilag
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támogatott program keretében. Ha lesz rá lehetőség 
Augusztusban bemutatásra, kerül majd a Klub-képe, 
ami az Interneten is megtalálható majd.
És most még két Sydney-i kép!

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 várunk!

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 
3011Melway:42 E 3.
Július 11-én Disznótoros ebéddel, ünnepeljük fél
éves születésnapunkat. (6 hónap) Kolbász, hurka, 
sült-pecsenye, ami a szem és száj kíván asztalra lesz 
téve. Utána, - aki nem vezet -  de csak annak -  
töltünk a poharába szőlő-levet.
Szeretettel várjuk tagjainkat és vendégeinket 
a vezetőség nevében................Boros Veronika.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2007-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Július 7-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 
NORTH F IT  Z R О Y. 

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

BRIMBANK-I IST, ALBANS) 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 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.
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A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa 

Világos István tb. konzul vezetésével I 
Fogadási órák: hétfőn d u . l  és 5 óra kozott 

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_________ j

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: mariaszabo@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: wvvw.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, kedd délben, 
12 és 1 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. 
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!
Eljött az ideje, hogy újra 
Nagykövet csere történjen 
itt Ausztráliában. Fodor Lajos 
nagykövet hűségesen teljesítette 
kötelességét, mint az egy magyar 
katona viselt emberhez illik. Köszönet érte. A 
Melbourne magyarjai között elég jártasnak érzem 
magam, hogy egy kéréssel forduljak hozzá: - ha haza 
megy, tolmácsolja az illetékes helyen (lehetőleg 
mostani miniszterelnöknél, Gyurcsánynál), hogy 
minél hamarabb tűnjön el, az összes kommunista 
ivadékával együtt, hogy Magyarországon 
megszűnhessen az a politikai terror, ami jelenleg 
uralkodik otthon, tudva levőlég páratlan a magyar 
történelemben! És búcsúzóul Nagykövet Úr, 
kívánunk a jövőjére nézve a legjobbakat, és ne 
felejtsen el bennünket, magyarokat, akik szabad 
országban, szabadon élünk, még igazi 
demokráciában!

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: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.
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