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Szent István
országa lapító

Árpád házi Szent István született 970 -  975 
körül, valószínűleg Esztergomban, és elhunyt 1038. 
Augusztus 15-én. István apja és anyai nagybátyja után 
Stephanus (görögül „megkoszorúzott”) nevet kapta, 
családja és a nép Vajk (törökül „hős”, „bátor”, 
„bajnok”) néven emlegette. Koronázásának napja 
1001. Január l-jére tehető. A római katolikus egyház 
szentjei között tiszteli, kanonizált ünnepe szeptember 
2. Élt körülbelül 68 évet, uralkodott 37 és fél évig.
Első királyunk életéről három legenda maradt ránk, a 
harmadik, úgynevezett nagy legendáról tudjuk csak, 
hogy ki írta: Hartvik püspök, Kálmán király kérésére. 
(1095-1116) Nincs a magyar történelemnek még egy 
személyisége, kinek nevéhez ennyi nagy horderejű tett 
kötődne. Történelemírásunk legfontosabb tetteiként

királyunk...
sorolja a következőket:
• A magyarság végleges letelepítése a Kárpát

medencében
• A kereszténységre való áttérítés, a magyarországi 

egyházi szervezet alapjai lerakása
• Géza külpolitikájának folytatása
• Belföldön a királyi trón megszilárdítása
• Vármegyék szervezését, a területi szerek 

korszerűsítése
• A királyi udvar szervezet kialakítása
• A feudális társadalmi rendszer bevezetése
• Az állami kincstár és pénzverés megszervezése
• Az „Intelmeket” amelyben megalapozta a Szent- 

Korona eszmét
• Magyarország felajánlását közjogi keretben a 

Boldogasszonynak.

Képes Krónika miniatúra. István király elfogja a legyőzött erdélyi Gyulát.
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Szent István életműve és 9 mapvar<=»•/

államalapítás
Részlet Chihák György a Zörichí Magyar Történelmi 

Egyesület tagjának előadásából.
A Kárpát-medencében ma élő népek egyike sem 

vezethető vissza a 895-öt megelőző időre. Európa 
területén az első egységes és keresztény állam, amely 
több mint egy évezredes alapítása óta napjainkig 
folyamatosan fennáll, a magyarok alkotása. A 
képviseleten alapuló országgyűlés rendszerét, amit ma 
parlamentarizmusnak nevezünk, szintén a magyarság 
hozta Európába a lovas-műveltségből. A létrehozás 
nagy müvét nem köthetjük egyetlen ember 
személyéhez, de azt kijelenthetjük, hogy a mű 
befejezése Szent István királyunk korára esik.

А X. Században az egyház elérte, hogy Nyugat 
Europa népei keresztények voltak, mégpedig 
keresztény uralkodók akciója révén. Ez nem azt 
jelenti, hogy ezek az uralkodók mind szentek voltak -  
az egyház nem is avatta őket mind szentté de 
felismerték, hogy népüknek az egyházzal való 
kapcsolatából sok jó származik. Igazi szimbiózis 
fejlődik ki egyház és állam közt. Szent István 
idejében, a keresztény országokban egyetértettek 
abban, hogy a pápa mint a legfőbb krisztusi tekintély 
birtokosa nevezte ki a császárokat, királyokat. Az 
uralkodók nem ellenezték, hogy a pápa szentesítse 
hatalmukat, ők maguk kívánták e szentesítést, mert 
ezáltal saját hatalmuk megerősödött, mint ahogy vice- 
versa, a pápák is annál jobban tudták érvényre hozni 
legfőbb hatalmukat a hit és a vallás terén, ha az 
uralkodók segítségére számíthattak.

Szent Istvánt szenté avatása 1083-ban úgy 
történt, hogy László király a püspökök jelenlétében 
István ereklyéit az oltárra emelte. Szent László szentté 
avatása már a pápai követ, a király és a bíboros 
jelenlétében történik 1192-bne.

Itt érdemes megemlíteni az idézetet az ősiségi 
törvényből (1351). 1. István óta az a király, akit a 
magyar választ és a Szent Koronával koronáz, az az 
egyház szempontjából apostol -  miként a pápa. Nem 
egyszerűen fökegyúr, mint a többi keresztény király. 
A magyarság szempontjából viszont a király csak 
„Caput Sacrae Coronae”, azaz a Szent Korona feje. 
Csak a feje. Mert a Szent Korona tagjai, „Membre 
Sacrae Coronae”, a királlyal együtt alkotják a Szent 
Korona testét, „Corpus Sacrae Coronae”. Ez a Szent 
Korona- eszme lényege, amely a mintegy ezerévi 
fennállásával egyedülálló az egész keresztény 
műveltségben.

Érthető, hogy nemcsak a magyarok, hanem a 
külföldiek is szentnek tisztelték a magyar királyt. A 
középkorban István páratlan népszerűsége örvendett, 
vagy ötszáz külföldi író emlékezik meg róla. Úgy 
érezték, hogy István valóban mindazt megvalósította 
önmagában és országában, amit egy keresztény 
uralkodótól elvártak. A későbbi korok magyaljai is 
mindig kegyelettel gondoltak nemzetalakító 
királyunkra, és főképpen, amikor népünket balsors 
tépte, segítségét kérték. А XVIII. Századból származó 
borongós hangulatú énekünk bizakodó imádságot 
foglal magában:

Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga,
Ki voltál valaha országunk ispánja.
Hol vagy István király? Téged magyar kíván, 
Gyászos öltözetben te előtted sírván.
Előtted könyörgünk bús magyar fiaid.
Hozzád fohászkodunk árva maradékid,
Tekints, István király szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet régi országodra!

Kísérlet a kiértékelésre, visszatekintünk a mából.
Megítélésünk szerint, nemzeti metafizikánk 

beiefuiiadi a Szent-ístván - komplexumokba és a 
kereszténységhez való viszonyunk félremagyarázá
sába. E kettős aranyiga alatt nemzetünk legjobbjai 
tépték, marcangolták egymást és önmagukat ezer éven 
át. A végszót történeíemírásunk máig nem meri 
kimondani, pedig kézenfekvő a helyzet. Mi, testileg 
és lelkileg szabad magyarok, mint kontinensünk 
(Eurázsia) egyik legnagyobb hatalma , keresztények 
lettünk, és mindent megteszünk azért, hogy Európa 
befogadjon minket. Ezer éven keresztül véreztünk -  
tudatosan -  Európáért, és harcoltunk, többnyire, 
vérrokonaink eiien. Nincs még egy nemzete 
Európának, ameiy több kitűnő találmányt, ideát, 
intézményt, művészt, tudóst, sportolót adott, mint a 
miénk. Nemzeti vagyonúnkból csaknem minden, ami 
mozdítható, a többi európai néphez került. Európa 
keresztényei végül úgy elvették hazánkat, a Kárpátok 
medencéjét, hogy nekünk egy talpalatnyi szabad föld 
sem maradt. A kereszténység felvétele árán szűk ezei 
évvel tudtuk meghosszabbítani európai létünket. 
Tanulságos innen visszapillantani a megtett útra; Nem 
tudni pontosan, hogy hány jó magyar varkocsos feje 
hullott le, midőn a kereszténységet -  bármely más 
európai népnél gyorsabban -  felvettük, de nagy 
vérengzés volt. Árpád családja -  nagy bizonyossággal 
mondható -  megszegte a Vérszerződést, mert úgy 
kiirtotta a honfoglaló vezérek utódait, hogy Szent 
István idejére már csak az egy Ajtony marad. Az 
országot ellepték az idegenből hozott urak, így a
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magyarság már az első Árpád-házi királyaink alatt 
egyszer s mindenkorra elveszítette saját nemzeti 
elitjét, s azóta is idegenek vezetik. Az új urak viszont 
máig sem érnek fel a honfoglalás kori vezetők 
színvonalára. Egy történelmen keresztül annyi 
fáradságot se vettek maguknak, hogy minden előny és 
gazdagság élvezete közben legalább a vezetéshez 
szükséges minimális ismereteket elsajátítsák. 
Honfoglalásunkat követően a pápaság kardja, a 
német-római császár, 150 év alatt 20 hadjáratot 
indított ellenünk. Csak 1030 és 1064 között — amikor 
már keresztények voltunk -  tíz nagy hadjáratot kellett 
visszavernünk. A cél mindenkor azonos volt azzal, 
amit Nagy Károly tűzött ki 804-ben az avarok ellen, 
mikor is az avar vezetők ezreit akasztatta fel, 
kincseiket pedig elrabolta és Európa szerte 
szétosztotta. Azt viszont bizánci krónikákban 
fennmaradt avar forrásokból tudjuk, hogy az avarokat 
nem Nagy Károly kardja, hanem saját erkölcsi 
romlásuk győzte le. Addigra már az avarok sem 
voltak a becsület, a barátság és a bátorság népe.
A pápák közül mindössze négy: II. Szilverszter, III. 
Callixtus, XI. Ince és XII. Pius nevezhető a magyarok 
barátjának. Rajtuk kívül ezer éven át egyetlen nyugati 
történelmi személyiség bennünket igazán komolyan 
nem vett.
Tisztánlátásunk érdekében alaposan meg kellene 
vizsgálni, hogy mit jelent számunkra Európa, 
pontosabban a nyugat, és ez mennyire keresztény. 
Versailles-ban megbukott metafizikai fikciónk, és ez 
rá kellene szorítson bennünket erre a vizsgálatra. A 
hazánkban a sorozatos katasztrófák akadályozzák a 
békés értékelő munkát, emigrációnk pedig nem több 
mint az önmarcangoló haza árnyékának a tükörképe. 
Egyáltalán volt-e és van-e szüksége a magyar 
szellemnek arra, hogy a nyugati vagy a 
kereszténységet közvetítő közegen át kapja? Például 
Mindszenty József mögé szinte felekezeti különbség 
nélkül felsorakozott magyar millióknak a példája 
mutatja azt is, hogy nem a nyugatnak van 
követelnivalója mifelénk, hanem mi vagyunk képesek 
közvetíteni akár kereszténységet is nyugat felé, mert 
nincs még egy olyan népi kategória az úgynevezett 
nyugati világban, amely ekkora mértékben magáévá 
tette volna az igazi kereszténység fogalmát. A világ 
harangjai a mi keresztény tettünk emlékét éneklik 
minden délben.
Az 1956-os, és az elmúlt évek ístenarcú magyar 
forradalmai pedig világ csodája, a magyar nemzeti 
géniusz újabb fellángolása.

Ismét bírálta a Benes - dekrétumokat Edmund Stoiber 
bajor kormányfő. A német Keresztény-szociális Unió 
(CSU) elnöke vasárnap a ..szudétanérnetek napján”, 
az egykori Csehszlovákiából elűzött németek és 
leszármazottaik szervezetének hagyományos 
pünkösdi találkozóján. mondott beszédet a 
bajorországi Augsburgban.

Edmund Stoiber hangsúlyozta, hogy a Benes -  
dekrétumok ellentétesek az európai joggal, 
szellemmel és kultúrával. Leszögezte, hogy az 
Európai Unió alapértékeit az emberi jogok, a 
szabadság, az igazság, s a hazára való jog jelenti, a 
kontinens jövőjét ezekre az oszlopokra kell építeni, 
nem pedig elüldözésekkel kapcsolatos dekrétumokra. 
A bajor vezető, aki szeptember végén távozik mint a 
tartományi kormányfője, mint pedig a pártelnöki 
tisztségből, éles szavakkal kritizálta Václav Klaus 
cseh államfőt a szudétanémeteket támadó, korábbi 
kijelentései miatt. „Klaus nem állít igazat amikor azt 
hangoztatja, hogy a szudétanémetek valódi célja a 
német-cseh kapcsolatok megzavarása”

МА 6ЫА -ХАШ А
TEA YBL A & rN C Y
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magvarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk •

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

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

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

Fax: (03) 9523 0695; АУН.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETÖINKET!
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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

I 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@ailhomeloans.com.au

ALL0Hom e Loans
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___________

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Q i b s k h á z á n  

T i s z a v i p á g z á s  I d e j é n
A Magyar Újságírók Országos Szövetségének 

egy csoportja, a tennészetes Életminőség Tagozat 
nemrég Cibakházára látogatott, hogy megismerje a 
Rocsa Gazdaságot, - Rocsa János és Felesége, Erzsiké 
birtokát. A házaspár Ausztriából települt haza és 
osztrák minta alapján igyekeznek megvalósítani a 
vendéglátás és a gazdálkodás terén szerzett 
tapasztalataikat. A magánberuházásból épült 20 fos 
családias jellegű panzió, jövőre nyit. Egyelőre, csak 
barátokat fogadnak ezen a varázslatos, csendes 
helyen. A Tisza holtág partján. Az épületeket ápolt 
kert veszi körül. Mindenütt rend, példás tisztaság. 
Rocsa János saját gazdaudvaráról kínálja friss, 
egészséges termékeit, maga tenyésztett állatai 
egészséges húsát. Magyar őshonos állatai is vannak: 
szürke szarvasmarhák, mangalicák, birkák. De vannak 
lovaik, szamaraik és a baromfiudvarban kacsa, liba,

gyöngytyúk. Hamarosan emukkal is bővül 
állattartásuk. A 70 hektáros legelőn kényelmesen 
elférnek!

A Rocsa Gazdaság nádfedeles csárdájában cibaki 
pálinkát, helyi borokat, ízletes birkapörköltöt, s a saját 
gazdaság adta túróból, cseresznyéből készült házi 
lepényt kínáltak. Erdélyi Szerencse Ödön újságíró 
kollegánk balladát írt és szavalt el a Rocsa Gazdaság 
tiszteletére. A hangulatos, példás vendéglátást 
megkoronázta a Tisza virágzás, a kérészek tánca. A 
tiszavirág dél-európai rovar, hazánkban elsősorban a 
Tisza partján él. Rajzása a Tisza virágzása, amikor a 
folyó felülete olyan, mintha apró fehér virágokkal 
lenne behintve. A petéből kikelő lárvák 20-szor is 
vedlenek. Az utolsó vedlés alkalmával kibújik 
belőlük a szárnyas rovar, míg a levedlett lárvaruhájuk 
visszahull a vízbe, mint apró fehér virág.

mailto:gus@ailhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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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!

A Klub Augusztus 17-én (harmadik péntek a 
hónapban) tartja évi közgyűlését. (Annual General 
Meeting) melyre a tagság szives megjelenését kéijük! 
Az államilag támogatott "My Connected C ommunity" 
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 Honlapja. A Nunawading Klub 
Augusztus 1-én kap bemutatót az eddig elért 
ismertetőről. A „tagok” 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. Örömmel 
vettük tudomásul, hogy az egyik tag, aki 
Magyarországon nyaral állandó kapcsolatban, van az 
itteni tagsággal a „connected community” magyar 
levelező oldalán!
Kezdőknek újra indul a Hungaroskills.net tanítás -  
minden második kedden (amikor a Knox Idősek 
Klubja találkozik) a Központban 10-12 óráig.
Az első tanítási nap Augusztus 21-én lesz.
Jelentkezni lehet a Kisújság telefonszámán: (03) 9879 
8203. 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.

M s b z í p c z s s :
Test és fül gyértyázás;
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.

2 $ a v e  U
BOOKKEEPING & ACCOUNTING 

SERVICES

©

ERIKA BÁLLÁ: 04 03  4 9 0  580  
FRANCIS BÁLLÁ: 0 4 1 7  55 2  505  
TELEPHONE: (03 ) 9761 6 7 6 5
EMAIL: info@2saveu.com.au 
WEB: www.2saveu.com.au

M S  T fto to g ra p fiy  &  Im a g in g

* ~Wedding
* "Portrait 

* CcC arc híve

* THgitaC'Restoratíon
Em: m sandor@ aapt.net.au 

(ОЗ) 97620801

(Member of Hungárián Computer Community)

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

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

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

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
mailto:msandor@aapt.net.au
mailto:berifen@alphalink.com.au


6. o ldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Mréna Teréz képki ál1itása a 
Bocskai diszteremben. 2007. július
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2007
AUGUSZTUS

Jeles napok; 
Augusztus 10; Lőrinc 

napja. A 
kalendáriumi regula 

szerint: Lőrinc napja 
ha szép, sok a 

gyümölcs és ép. 
Augusztus 15. Nagy

boldogasszony 
ünnepe. A magyar 
Mária-kegyhelyek 
nagy búcsúnapja. 

Augusztus 20; Szent 
István napja. 

Augusztus 24; Szent 
Bertalan apostol 

napja.

“A folytonos kolompolástól már “Mondja csak, komám: milyen csalit 
majd megőrültem!" használ?------------- ---------------------

- Megismétlem, térjen ki észak felé 15 fokkal, 
máskülönben összeütközünk!
- Én nem tudok kitérni, térjen ki ön 15 fokkal....
- Én az amerikai haditengerészet tisztje vagyok, az 
amerikar flotta egytk hajójának kapitánya vagyok. 
Utoljára mondom, térjen ki!!!
- Én pedig ügyeletes vagyok a világítótoronyban!

ÚJRA A FÖLDÖN.__
Jézus 200 év után leszáll a földre, megnézze hogyan 
élnek az emberek. Természetesen koldusruhát ölt. 
Találkozik egy koldussal:
- Nagyon éhes vagyok, adnál valamit enni? A koldus
megosztja vele a kis kenyerét. Nagyon szomjas 
vagyok, van valami inni való? -  Azt is kap. Latja, 
hogy mindenki cigizik -  kéri, hogy ő is kaphatna 
egyet! Sodornak neki egyet! Jézus szippant egyet -  
kettőt, majd megszólal: elárulom nektek, hogy Jézus 
vagyok....
- Látod, hogy hat rá az anyag? -  szól oda a jótevő.

SZÉKELY FÖLDÖN MEGTÖRTÉNHET
Három asszony utazik a székely körvasúton. 
Beszélgetnek.
- Milyen volt a termés maguk felé?
Az asszony két öklét összeteszi, így mutatja:
- Ekkora pityókák termettek... És maguknál?
A másik kinyújtva mutogatja alkarja hosszát:
- Ekkora uborkák nőttek az idén.
A harmadik, igencsak nagyothalló asszony erre 
megszólal:
- Hová való az az ember?

A HALAK IS TUDNAK BESZÉLNI?
Bemegy a süket a hentesüzletbe, egyenesen az 
akváriumhoz, melyben kövér pontyok úszkálnak. A 
süket az üveghez nyomja az orrát, és figyel.
Egyszer csak megáll vele szemben egy többkilós 
ponty, és tátog, tátog.
A süket erősen figyeli a ponty szájmozgását, majd 
megszólal: - A tiedbe, kiskomám, a tiedbe!
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Cserkész — Anna Bál Melbourne-ben
2007. Július 21.
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M E G H Í V Ó
A Regnum Szövetkezet vezetősége szeretettel 

hívja és várja honfitársait 
2007 augusztus 26.-n, vasárnap déli 12 órakor 

a Magyar Központ nagytermében rendezett

1 Л ó rakor  Ökumenikus I s t e n t i s z t e le t
-  Gazdag Tombola -  -  Gazdag Tombola -  -  Gazdag Tombola -

Ita l a h e ly sz ín e n  k ap h ató t
Az ebéd ára egységesen $ 25.00 

Családi jegy $ 60.00 (két felnőtt, gyermekek). 
Megrendelhetők az alábbi telefonszámokon 

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

a Szent István templom fenntartására fordítjuk.

Sakkversenv és t
|  a T IT A N IK ! j

A Meibourne-i Budapest Sakk Klub 
Augusztus 12-én és 19-én 2 órai kezdettel 
Sakkversenyt rendez a Bocskai teremben |

■k 121 St.Georges Road North Fitzroy. |
|  A Győzteseket a TITANIK ÉTTEREM látja 
|  vendégüL й

A versenyzők három csoportban mérik össze ? 
tudásukat. Gyermek, Ifjúsági és felnőtt csoport. » 

» Benevezési díj: Felnőtteknek $10.00; az ifjúsági és |  
|  gyermek csoportoknak ingyenes. ,'í:
|  Minden kategória győztese két személyre kap |
|  meghívást vacsorára a TITANIK étteremtől. f
|  HAJRÁ MAGYAROK! í

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT, 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT!

A Magyar Központ vezetősége szeretettel! Aívja 
Qedves vendégeit a

2007. augusztus 78.-án, szoméat este 7 órai Qez- 
detteá a Magyar Központ J(iásági termtéően

A ió Aangnőatróó a S Z é K B iy  ZB N B K A R  
gondoskodik

Könnyű vacsora, sütemény, Qávé, szeszesitaá
|apAató Belépőjegy egységesen

GAZDAG TOMßöiA 20 doiiár
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália

2007. AUGUSZTUSI NAPTÁR.___________
Augusztus 5. Vasárnap

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

I Augusztus 12. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Augusztus 19. Vasárnap
d.e. 11 órakor Katolikus szentmise

(Szt. Colman templomban) 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Augusztus 26. Vasárnap
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
déli 12 órakor Regnum Disznótoros Ebédje.

FIGYELEM!
Minden hónap első szombatján MUNKA-NAP 

a Magyar Központban!
Augusztus 4-én szeretettel várunk mindenkit, aki a 

Központ karbantartásán szeretne segíteni.

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 
MELBOÜRNEI 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 kérjük az
info@hungariancentre.orp. 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
Augusztus 19.-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.

mailto:nfo@hungariancentre.orp
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Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség által 
Épített és fenntartott a Carlton-i 

Temetőben lévő
Magyar Hősi Emlékmű mögött lévő 

Urnafalon hely kapható,
Illetve, elhunyt szeretteinek hamvai elhelyezhetők. 

További érdeklődésért hívja az Emlékmű felügyelőjét 
Krisztekanits Sándort. Tel. (03) 9842 4367,

M AG YAR KÖNYVTÁR
A MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONTBAN 

760 Boronia Road Wantima 3152.
MAGYAR KÖNYVEK

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.

FIGYELEM!
Maximál Handyman (megbízható)
Házkörüli és benti munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
041 176 0363 mobilon. i  /.

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

A Knox Idős Magyarok Klub Vezetősége.

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 Cl. Az augusztusi összejövetelek 1-én, 15-én és 
29-én lesznek.

A nagy hideg ellenére kis klubunkban, jól fűtött 
helyiségben pezseg az élet. Mindig történik valami, 
ami újdonság és érdekes a tagság számára.
Nagy József megemlékezett Árpád Vezér halálának 
1100 évfordulójáról. 907. július. 5-7 között a mai 
Pozsony város mellett a magyar seregek fényes harci 
győzelmet arattak a Német-Frank seregek felett. A 
győzelem ára sajnos Árpád és fiai élete volt. Árpád 
apánk, - ahogy a nép ismerte őt -  nem felejtünk! 
Nemzedékről nemzedékre száll a dal: - „Árpád apánk 
ne féltsd ősi nemzeted, - nem vész az el, ha eddig el 
nem veszett....”
Szántó Erika bemutatta Szilágyi Hellát a Melboumei 
Árpád Otthon igazgatóját -  (ez talán nem volt 
véletlen, terv szerint történt Árpád név felidézése!) 
Szilágyi Hella ismertette az otthon működését, 
alapszabályait. A beszámolója után számos kérdésre 
adott választ. Több előjegyzés is történt. A Klub 
tagsága gyűjtést rendezett, és a közel $500-t Szántó 
Erika eljutatta az Otthon vezetőségéhez.
Bartha Lajos méltatta az Árpád Otthon működését, és 
elmondta, hogy a megalakulása több Nunawading-i 
tag segítségével történt.

Július. 13-án, pénteken (a szerencsétlen -  nap 
alkalmából) a Krown Casinot látogattuk meg, - a jó 
kedv megvolt, - de a nyereségünk elég lapos volt. 
Július 18-án hosszú szünet után Kocsis Margit, a 
Klub volt elnöke ismét jelen volt a tagok örömére. 
Hosszú betegségből lábal kifelé, kívánunk neki 
mielőbbi és teljes felépülést.

Szántó Erika ismét egy hasznos előadás 
keretében ismertette a Végrendeletek 
fontosságát és törvényességét. A mostani 
jogi rendszerben szigorúan be kell tartani az 
előírt szabályokat, ellenkező esetben 
komoly nem kívánatos, akaratunktól eltérő 
befejezése lehet a nem szabályos 
végrendeletnek. Kitért arra is, hogy nagyon 
komolyan kell gondolni arra az időre, 
amikor egy másik személy intézkedhet 
egészségünk, és vagyoni állapotunk felett. A 
törvények bonyodalmasságára való 
tekintettel klubunk ígéretet kapott, hogy a 
nehezen felfogható szabályokat 

részletesebben ismertetni fogják egy másik 
alkalommal.
Augusztus 1-én a „My Connected Community” -  а 
Klubunk Internetes szolgáltatását fogjuk ismertetni.
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Finom ételekkel, kávéval, teával és jókedvvel 
várja minden magyar testvérét a Klub 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 78 Power Road Doveton 3177 címen.

Érdekes, hogy a politikusoknak és a 
szakértőknek a mindennapi témája a föld 
felmelegedése. Lehet, hogy tévedek, de az utolsó 50 
év alatt, amióta itt élek Melboume-ben, ezt a telet 
tartom a leghidegebbnek. Ezáltal nem csoda, hogy 
sok klubtagunk beteg és nem mozdulnak ki a szépen 
befütött lakásaikból.
Vezetőségünk minden hónapban újdonságokkal 
kedveskedik a tagságnak. E hónapban a „Crown 
Casino-ba” látogattunk, ahol egy ízletes ebéd mellett 
a tagság szerencsét is próbálhatott a „POKI” gépeken. 
Vasárnap, 22-én megtartottuk a szokásos zenés 
ebédünket, ahol szép számmal megjelentek a 
klubtagok és vendégeink. A szórakoztatást a fiatal 
névtelen „banda” teremtette meg. Mindenki 
ragyogóan érezte magát. A terem nehezen ürült ki a 
zenés ebéd végén.
Fel lehet jegyezni, a következő zenés ebédünk 
Vasárnap, Augusztus 26-án lesz, ahová minden tagot 
és kedves vendéget szeretettel várunk! Ez a meghívás 
a Casey Idős Magyarok Honlapján is olvasható, amit 
a Sedon Gizikének köszönhet a Klub tagsága

Üdvözlettel; Árpi.

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!

BRIMBANK-I (ST.ALBANS1 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 
301 lMelway:42 E  3.
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 (Augusztus 4-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI
! MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
i 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.

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

I  A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet |  
Istentiszteletek |

; Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola, > 
f  10 órai kezdettel Imaóra, |
|  10.30-tói Istentisztelet f
SS A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 

Istentisztelet. Szerda este 6 órától Bibliaóra. 
j Megbeszélés szerint ifiúsági 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 
I melbournei Konzulátusa j 
J Világos István tb. konzul vezetésével J 
I Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 óra között | 
I szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig, | 
I Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 J 
| Melway Ref. Map 30, В 12. |
I Telefon: (03) 9486 3397 j
|_________ Fax: (03) 9830 0952_________ [

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő j 
gyermekeket és felnőtteket j

| a Magyar Központ épületében j
| 760 Boronia Road Wantima j
j szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig j

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 Magvar Televízió - MfíTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel 
31-es TV állomáson.
Honlap: wwvv.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és

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 377.7. 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!
Kaptam egy pár 
telefonhívást magyar
rendezvények,
összejövetelek időponti és
hitelességével kapcsolatban.
Természetes, hogy ha tudni akarjuk 
a hirdetések valódiságát, a vezetőktől vagy 
szervezőktől tudhatjuk meg az igazságot. Ehhez 
legtöbbnyire egy 50 centes telefonhívás elegendő. 
Éppen ezért aki meg van bízva hirdetések újságokba 
való betéteiével, hogy ne vezessük féke az olvasó 
közönséget -  kérdezzék meg az illetékesektől a 
pontos információkat. Ha ezt nem tudja valaki 
megtenni, menjen inkább sárkányt eregetni -  jó 
időtöltés és az olvasó közönséget sem vezeti féke. 
Máskülönben itt van az Internet is (mc2), ami a 
közeljövőben a Melboume-i magyarság 
rendelkezésére áll majd, hogy a pontos történéseket 
mindenki hitelesen tudni fogja.

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)
N év :.................................................................

C ím :....................................................

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

