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Apák napja Ausztráliában
Először is köszöntsük az Édesapákat, 

Nagyapákat és a déd, vagy ha van, ük-apákat. 
Érdekes megjegyezni, hogy ez a „Piros Betűs” 
ünnep nap más és más dátumra esik a különböző 
országokban, nem úgy, mint az „Anyák-napja”, 
amit általában mindenhol, minden év Májusának 
első vagy második vasárnapján ünnepelnek.
A magyarországi jelentések szerint az Apák 
napját Belgiumban, Olaszországban, 
Portugáliában és Spanyolországban Március 19- 
én ünnepük. Németországban, áldozócsütörtök 
napján. Dániában Június 5-én, Litvániában 
Június első vasárnapján, míg Ausztriában Június 
második vasárnapján tartják az Apák napját. 
Lengyelországban Június 23, és nagyon sok más 
országban, és így Magyarországon is Június 
harmadik vasárnapját választották Apák 
napjának. Ausztráliát meg sem említették, így ez 
a nap, mint egyedül álló a világon, Szeptember 
első vasárnapjára esik. Tehát ebben az évben 
Szeptember 2 a nagy nap.

A hivatalos jelentések szerint az Apák 
napját csak a 20-ik század elején kezdték 
ünnepelni, az Anyák napi megemlékezések 
mintájára. Ez az ünnep állítólag Amerikából 
indult. Több helyen csak lassan indult el, de 
évről évre egyre szélesebb körben, - és ahogy 
már említettem - más időpontokban emlékeznek 
meg, ünnepük a család férfi tagjait. 
Visszaemlékezve gyermekkoromra, nekem 
„piros -  betűs ünnepnap” az Apák napja, akár

milyen dátumon ünnepeljük meg azt. A háború 
utáni évek emlékei diktálják ezt nekem -  amikor 
Édesapám, a sok többi édesapával együtt -  oly 
nehéz helyzetekben teremtették meg, 
biztosították megélhetésünket. Ezt már 
gyerekfejjel is felismerve, 1948 tavaszán egy 
iskolai Anyák-napi műsor alkalmával - saját 
kérésemre -  szavalhattam az alábbi kis verset:

Az én apám homlokán ráncok ülnek,
Vállára súlyos gondok nehezülnek,
Mindig korán kel és mindig későn fekszik, 
Sohasem pihenve dolgozik napestig.
Ó mennyit küzd, és milyen sokat fárad,
Sok pénz, sok kenyér kell egy kis családnak 
Ruha, cipő kell -  ő megszerzi mindezt,
Az én jó apám, nagyon szeret minket.
Az ő nevét könnyes imába áldom,
Az én Apám a legjobb a világon.

Az íróját és címét a versnek már elfelejtettem, de 
a mondanivalója megmaradt. Büszkén szavaltam 
ezt a verset 1948. Május 9-én az Anyák-napi 
ünnepélyen a Marcibánnyi-téri elemi iskolában, 
Budapesten.

Most, amikor a családjukért fáradozó 
Édesapákat köszöntjük, itt most Ausztráliában, 
eszembe jut gyermekkorom fájó, de sok szép 
kedves emléke. Gondviselő, féltő és jó 
tanácsokkal ellátó Édesapákat áldja meg a 
jóisten. Tiszteljétek és becsüljétek őket meg.

Szeverényi László



2 . o ld a l AUSZTRÁLIÁI KIS ÚJSÁG

A Szolidaritás Tüze!
Az idén végre mi is bekapcsolódtunk ebbe a szép 

és tradíciós megmozdulásba. Eredetileg 1933-ban 
indult el a gödöllői Jamboree után, jelentősége az 
volt, hogy összekösse a magyar cserkészeket az 1000 
éves határokon belül. Még jól emlékszem a 
tábortüzekre a 40-es években, amikor az elszakított 
területeket egy rövid időre visszacsatolták az anya
országhoz, és a Balaton partján Szent István napján 
felgyűltek az „örömtüzek”.

2003-ban indította újra a KMCsSz a most már 
hagyományossá vált a szolidaritás tüzének 
fellobbanását. A három Melboume-i cserkész 
csapatból több mint negyven cserkész gyűlt össze a 
Szilágyi birtokon, jó melegen felöltözve, (hiszen itt 
még a tél közepe van), takarókkal, székekkel 
felszerelve. A délutánra megéhezett társaságot 
kemencében sült kenyérrel vendégelték meg.

Ünnepélyesen meggyújtottuk a tábortüzet, és a 
Himnusz eléneklése után, Pálos Pista-bá vezette le a 
programot. Először az megemlékezés hátterét 
ismertette, majd emlékeztetett mindenkit arra, hogy 
most már nem csak az elszakított területeken, hanem 
minden világrészen léteznek magyar cserkészek, él a 
cserkész mozgalom. Ezeket a „szétsodort” csapatokat 
köti össze a mai Szolidaritás Tüze. Ezek után 
magyarismeret keretén belül a magyar folyókkal és az 
elszakított területek nagyobb városaival kapcsolatos 
népdalokat énekelt a kis csoport. Nagyon megható 
volt Végvári „nagy magyar télben, picike tüzek” 
verse, melyet Mukus József szavalt el.
Megfogadtuk, hogy 20-án este, pont 7 órakor 
mindnyájan meggyújtunk egy gyertyát, és ezeket a 
gyertyákat jövőre majd közös tábortűzből gyújtjuk 
meg újra. A szeretetkörrel zártuk le ezt a felejthetetlen 
estet.
Jó munkát!
Kovássy Marianne
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MARKOVICS PIROSKA
Cserkésztiszt, életének 76-ik évében hosszas betegség után 

visszaadta nemes lelkét teremtőjének.
Gyászolják: férje Ferenc, Fiai: Ferenc, Gábor és György, unokái, dédunokái, menyei

és kiterjedt rokonsága.
Barátai, számtalan ismerőse és a Melboume-i magyar cserkészek. 

Hazament, nyugodjék békében 
EM LÉKÉT ÖRÖKKÉ M EGŐRIZZÜK!

Midig ott volt, mindig segített. Cserkész 
megmozdulást, az utolsó négy évtizedben nem 
lehetett elképzelni Őnélküle.

1931. november 16-án született
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY-ön. Feribának 1951. 
augusztus 16-án esküdött örök hűséget Budafokon. 
Két pici gyerekkel 1957. Januárjában a kétszázezerrel 
hagyták el Magyarországot. Az év novemberében 
érkeztek Ausztráliába. Három hónapos „Bonegilla” 
után, amíg Feribá munkát és otthont talált, 
Melboume-ben telepedtek le. Itt született a harmadik 
fiú.

Markovicsék a 60-as évek végén kapcsolódtak a 
magyar cserkészethez. Mint szülők, már a kezdetben 
feltűntek segítőkészségükkel. S ez a munkásság 
számukra egy életre szóló hivatássá vált. Családi 
estek, cserkészbálak, ebédek, rendezvények, 
ünnepélyek szervezése, és a főzés, az anyagok 
beszerzése, takarítások nélkülük szinte
elképzelhetetlenné vált. Nyári nagytáborok, 
Kiscserkésztáborok, Regőstáborok, PIROSKA NÉNI 
Főzéséről, voltak híresek. Népviseletek varrása, 
gondozása, hímzések, díszmagyar babák a tombolára.

Szorgalmas keze munkája mindenütt meglátszott. 
Közben, hogy még közelebb kerüljön a magyar 
cserkészethez, elvégezte a cserkésztisztképző tábort.

Mindenki szerette és tisztelte, kicsi és nagy 
egyaránt. Még betegen is jött, a gondoskodás, a 
szeretet nem szűnt meg sugározni belőle. Nagyszerű 
szervező volt. Meglátásaival, tanácsaival segített a 
cserkészmunkában.

Azt mondják, hogy minden embernek van egy 
hivatása itt a Földön. Csak felismeri -e  mindenki ezt 
a hivatást? Piroska néni felismerte. Felismerte, hogy 
magyarságszolgálata a cserkészeten keresztül 
teljesedik ki. Példaképül marad emléke.

Augusztus 16-án, 56-ik házassági évfordulóján, a 
gyászmisén vettünk tőle búcsút, a Magyar Központ 
kápolnájában. Cserkészzászlókkal, cserkészfiúk és 
cserkészlányok sorfalával Piroska néni hazament. Az 
örök hazába.

-P-
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A világ legnagyobb piramisa!
A „Demokrata” nyomán

Szakács Gábor összeállítása.
Ahogy haladnak a feltárások és egyre több 

bizonyíték, a tényeket is egyre többen veszik 
tudomásul. Csak tavaly mintegy kétszázötvenezer 
ember jött el, hogy saját szemével győződjön meg a 
valóságról, az emberi kéz építette a falakról, 
teraszokról, kőtömbökről és kőtáblákról, 
háromszögekről, alagutakról -  mondta a 
Demokratának Semir Oszmanagics, a viszokói 
piramisok felfedezője.
- Mit tart az elmúlt hónapok feltárásai nyomán 
szerzett legizgalmasabb tapasztalatának?
- Európa első piramisainak két évvel ezelőtti 
megtalálása önmagában felemelő érzés, ha azonban a 
legizgalmasabb élményt kérdezi, akkor mindenképp a 
2006-os, 2007-es tél alagútfeltárását nevezném meg. 
Bár alagutak a szakkarai, gízai és a mexikói 
piramisokban is vannak, ilyen több tíz kilométeres 
alagútrendszerről kizárólag a boszniai 
piramisvölgyben beszélhetünk. Alattunk is húzódik 
alagút, amely helyenként három méter magas, másutt 
viszont csupán fél méter széles. Építésük valószínűleg 
a vízzel hozható összefüggésbe, ami mindenütt 
belefolyik. Egy elmélet szerint ugyanis a piramisok 
olykor energiafejlesztő gépekként működtek, amelyek 
forrását a víz adta.
- Amikor ma délelőtt a Hold-piramis fennsíkján a 
feltárásoknál jártunk, többen, köztük én is, erős 
földsugárzást éreztünk. Fehér pöttyök jelentek 
meg a tenyerünkön és mintha súlyos kilók húzták 
volna lefelé a kezünket.
- A piramisok szerte a világban nagyon régiek, ezért 
lehetnek a legtitokzatosabb épületek, amelyeket 
valaha is építettek a Földön. Tulajdonságaikat kutatva 
egy hónappal ezelőtt látogatott Viszokóba Harry 
Oldfield professzor, aki azt a nagyon finom műszert 
fejlesztette ki, amellyel mind a test, mind a tárgyak 
körüli energiamezőket ki tudja mutatni. Először csak 
egy piramis alakú természetes dombot vizsgált meg, 
ahol a műszer jelezte, hogy energiamezők 
vízszintesek és mozdulatlanok. Ezután a boszniai 
Nap-piramist filmezte le, megdöbbenve tapasztalta, 
hogy annak energiamezői függőlegesen mozognak le- 
fol. Filmjén tisztán kivehető volt, hogy a piramis 
belsejében energia képződik, összegyűlik, növekszik, 
majd átszökik a csúcsán. Önök ennek a függőleges 
energiamezőnek a hatását érezték a kezükön, a Hold
piramis fennsíkján. Éppen tudták, hogy a piramis a

legerősebb geometriai alakzat, amelyben energia 
képződik.
- Ugyanott sajátos anyagúnak tűntek az azt 
képező kisebb-nagyobb kövek.
- A Hold-piramis anyagának alapja homokkő, amit 
valakik hatalmas kőlapokká alakítottak. Hogy milyen 
műszaki megoldást alkalmaztak, nem tudjuk. 
Baalberkben láttunk hasonló kőtáblákat, amelyeket 
ma sem tudunk elmozdítani a helyükről. De hogyan 
mozdították el ezeket a hatezer-nyolcezer évvel 
ezelőtt? Nem tudjuk, márpedig megtették, ahogyan a 
perui Machu Piccuban, Mexikóban és a Kherfren 
piramisoknál is.
- Ön tehát mesterségesnek tekinti ezeket az 
építőköveket?
- Én úgy hiszem, hogy nem volt szükségük kőfejtőre, 
ezért ezeket a köveket a helyszínen készítették. 
Homok volt elég, kavics szintén, ezeket 
összekeverték, és formába öntötték. Az egész 
építmény olyan, mintha egy nagy betontömb lenne, 
hiszen alapjától a csúcsáig teljesen sima, mindenütt 
ugyanaz a dűlőszöge, s ez tökéletes háromszögű 
mértani alakzatot képez. Építésére két alapvető 
elmélet van. Az egyik szerint a kor emberei egy 
természetes dombot fedtek be háromszög alakban, a 
másik szerint, és jómagam is ezt vallom, az alaptól a 
csúcsig mesterséges építmény. A Hold-piramis 
esetében, bárhol is ásunk, mindenütt homokkő 
lapokra bukkanunk.
- Tud-e már közelebbit a piramisok koráról?
- Amikor az ember ilyen régészeti emlékekkel 
foglalkozik, legalább öt kérdéssel találkozik. Az első, 
hogy mi ez? Ezt már megválaszoltuk; hatalmas, 
ember által készített kőobjektum, amelyet piramissá 
alakítottak. Arra, hogy miképpen és miért történt, 
még nem tudjuk a választ. Arra viszont, hogy ki és 
mikor, már van némi támpontunk. A DNS- 
vizsgálaton alapuló antropológiai genetika 
segítségével megtudjuk határozni a Föld népeinek 
életkorát. Ennek alapján Európa legősibb népe a 
baszk, utána pedig a balkáni népek, köztük a 
boszniaiak következnek. Ezen a területen 27 ezer év 
óta folyamatos élet van, de hogy az ember mikor 
érkezett ide, nem tudjuk. Ha jól belegondolunk, ez 
hihetetlenül hosszú idő, hiszen csak az elmúlt száz év 
során mekkorát fejlődött az emberiség. Lehetséges, 
hogy valamikor a múltban, több tízezer éve komoly, 
akár több száz évig tartó műszaki fellendülés 
játszódott le, amelynek idején tőlünk eltérő módon 
gondolkoztak az emberek. Ha ma építenénk ilyen 
piramisokat, akkor darukra, számítógépekre,
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teherautókra lenne szükségünk, a korabeli embernek 
azonban más szellemi eszközök is rendelkezésre 
állhatták, amelyeket azóta ilyen-olyan ok miatt 
elfelejtett. Használhatta például a hangfrekvenciát, 
igaz, eddig nem találtunk organikus anyagokat, 
amelyek az eredeti építőktől származnak, és segítenék 
a kormeghatározást.
- Felfigyeltünk a Nap-piramis alagútjának és a 
Hold-piramis fennsíkjának ősi, úgymond 
rovásjeles köveire. Láttuk azokat a jeleket, 
amelyek a Kárpát-medencében nyolc-tízezer éves 
múltra tekintenek vissza, s melyeknek most már a 
Balkánhoz is közük van.
- Az írás nagyon fontos, mert bizonyíthatja, hogy az 
emberek ezeket egymással, akár jelképnek, akár 
betűknek, akár írásnak nevezzük ezeket a 
karcolatokat. Segítségükkel képesek vagyunk többet 
megtudni műveltségükről. Az eddigi 
legjelentősebbeket ön is látta tavaly az alagútban, 
ezen óriási kőtömbök egyikén 61 jelkép található. 
Kissé óvatosabb vagyok annál, hogy ezeket már most 
betűnek nevezem, ezért csak azt mondom, hogy 
feltételezhetően írásról van szó. Ha még több nagy 
kőtömbön ugyanezeket a jeleket látjuk ismétlődni, 
akkor már valóban írásnak nevezhetjük őket. Az 
eddig talált jeleket egy brazíliai barátunk 
összehasonlította az ötezer éves dél-franciaországi 
glozeli kövekével, és úgy véli, hogy 55 százalékban 
egyeznek egymással. Ha többet is találunk belőlük, 
akár 70 vagy 80 százalékos egyezés is kimutatható 
lesz. A dél-franciaországi, boszniai, észak-európai és 
persze a magyarországi rovásírás nyilvánvaló nyoma 
egy műveltségnek, amely sokkal régebbi, mint 
ahogyan azt a hivatalos történetírás jelenleg állítja.
- Hol tart a körzetben talált csontok és a csontváz 
bevizsgálása?
- Erről nincs közelebbi hírem, de nem hiszem, hogy a 
piramisépítő civilizációhoz tartoztak volna, mivel 
meglehetősen jó állapotukat tekintve, nem lehetnek 
régiek. Vratnicában viszont, ahol önök ma délután 
jártak és a két tökéletesen kerek alakú dombot láttak, 
talán választ kaphatunk a piramisok építőivel 
kapcsolatos kérdéseinkre. Önök is láthatták a 
dombtetőn feltárt kőtömböket, ezek akár sírkövek is 
lehetnek, amelyek hasonlóak a Hold-piramiséhoz, 
ami azt mutatja, hogy ugyanazon építők alkotásával 
állunk szemben. Nincs kizárva, hogy ott használati 
tárgyakat is találunk.

A nem éppen szomszédos Malajzia 
miniszterelnöke támogatja a feltárást, de mi a

helyzet az európai szakemberekkel? „Látják-e” 
már a piramist?
- Amikor először álltam elő a piramiselmélettel, az 
első cáfolok éppen Szarajevóból jöttek s helybeli 
régészektől és kőzetkutatóktól. Kijelentették, hogy 
piramisok nem létezhettek Boszniában, de más egyéb 
civilizáció sem, én pedig üzleti megfontolásból 
csinálom az egészet. Ahogy azonban haladnak a 
feltárások és egyre több a bizonyíték, a tényeket is 
egyre többen veszik tudomásul. Csak tavaly mintegy 
kétszázötvenezer ember jött el, hogy a saját szemével 
győződjön meg a valóságról, az emberi kéz építette a 
falakról, teraszokról, kőtömbökről és kőtáblákról, 
háromszögekről, alagutakról. A helybeli régészek 
ezzel szemben továbbra is azt állítják a 
háromszögekről, hogy a természet csodái. Ennek 
alapján úgy látom, hogy a régészek és a történészek 
lesznek az utolsók, akik elfogadják a valóságot. Akik 
ezeket a tudósokat tanították a világ és Bosznia 
történelmére, ugyanúgy nem voltak tisztában a 
legújabb felfedezésekkel, mint azok, akik az 
iskolában napjainkban tanítanak. Fogalmuk sincs a 
víz alatti templomokról, síremlékekről és arról, hogy 
csak Kínában 250 piramis van. Ki tudott ezekről két 
évvel ezelőtt? Több piramis ráadásul lényegesen 
idősebb, mint eddig vélték, és elérkezettnek látszik az 
idő, amikor a mexikói és kínai piramisok sokkal 
közelebb visznek bennünket múltunk 
megismeréséhez, mint azt korábban gondoltuk. És 
most itt vannak a boszniai piramisok is, amelyek 
alapján át kell írni a történelmet. Hogy ezt 
elősegítsük, már az idén megkezdjük a völgyet 
körbefogó másik három piramis feltárását is.

MAGNA CARTA 
T*. TRAVFJL AGENCY

Lic.No.32245
J n И К  Ha az utazási célja Magyarország 

/ / ' T  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 
Keressen fel bennünket a Web-lapon;

Ш. й; / I wvvvv .ts-ma gnacar tMrayeLmrn.au 
vagy írj Email-t: е!ага@ша1йЖШ1ЖаУс!-СШкШУ1
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(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

Gyógyíthatatlan az új TBC 
baktérium

Egy új, szinte gyógyíthatatlan TBC baktérium közelít 
Európa felé -  figyelmeztetett az Egészségügyi 
Világszervezet. A tuberkulózis új baktériuma ellenáll 
mindegyik ismert gyógyszernek. Dél-Affikában eddig 
53 emberben mutatták ki, egy kivételével mindenki 
egy hónapon belül meghalt. De Amerikában és már 
Európában, a Balkánon is találtak betegeket. 
Gyakorlatilag gyógyíthatatlan -  így határozzák meg 
az új bacilust a tüdőgyógyászok egy szakmai 
konferencián. Ez egy olyan új baktérium, amely ellen 
semmilyen ismert gyógyszer nem hatásos. Tavaly 
több mint 2000 új TBC-s beteget regisztráltak 
Magyarországon. Az új baktériumot Magyarországon 
még nem mutatták ki. Egyenlőre nem kell félni, mert 
eddig csak kis számban fordultak elő 
megbetegedések. A betegség cseppfertőzéssel teljed, 
tehát akkor kapható el, ha egy beteg ráköhög vagy 
rátüsszent valakire. A lappangási idő hosszú, 
tünetmentes, de akkor is tovább fertőz. A TBC 
leginkább a tüdőt és a központi idegrendszert támadja 
meg. Évente több mint másfél millióan halnak bele a 
világon. Évente egyszer el kell menni tüdőszűrésre, 
mert akkor idejében kiszűrhető lenne a TBC és az 
egyéb tüdővel kapcsolatos betegségek.

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Ebben a hónapban nem jött hír a magyarországi 
tudósítónktól. Remélem, csak a nagy melegek miatt 
maradt el a hírszolgálat!

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 tartotta évi közgyűlését. (Annual General 
Meeting) A megválasztott tisztségviselők: Elnök: 
Szeverényi László; Al-elnök: Sedon Gizella; Titkár: 
Madai Sándor; Pénztáros: Finta Judit. Public Officer: 
Németh Károly. További jó munkát kívánunk a 
vezetésgnek.

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 Honlapja. A Nunawading 
Klubban Augusztus 1-én volt az első bemutatót az 
eddig elért ismertetőről. Az általános Internet 
ismertetés mellett szó volt az mc2 lehetőségeiről. A 
„tagok” már megoszthatják egymással levél 
formájában a fontos és napi eseményeket. Az 
Interneten már a Klubok és az egyélű Honlapok is 
megjelentek, a kibővítés és tagok gyűjtése a 
következő feladat. Az Idős Klubok honlapjain, ami a 
„Hunagrian Computer Community” néven 
ismeretes, már rajta vannak az összejövetelek 
alkalmával készített képek, kirándulások és azokról 
szoló írások. A Komputer Klub tagjai is besegítenek a 
„connected community” mozgalomba, többen 
megjelennek minden pénteken, hogy az arra 
rászorulóknak segítséget tudjanak nyújtani. 
Megkezdődött újra 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 volt.
Megindult a „Photoshop” tanítás, ami minden 
pénteken d.e.ll órától -d.u. 1 óráig tart. (A Klub 
találkozók előtt ) Az első tanítási-nap már megvolt, 
de aki akar egy késői-indulást, még csatlakozhat a 
kurzushoz.
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. 
Figyelem! Ismertető nap az mc2-vel kapcsolatban 
Október 7-én déli 12 órától -  d.u 5 óráig! Bővebb 
felvilágosítás az októberi Kisújságban!

A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki a 
komputerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni, 
a Vezetőség nevében Szeverényi László.

2 $ave U
BOOKKEEPING & ACCOUNTING 

SERVICES
<cx

©

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

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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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 
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@allhomeloans.com.au

ALL lHome 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

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.
A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

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

E-mail: beriferi@alphaiink.com.au
Hívásra házhoz megyünk Htazási ügyek megtárgyalására.

Felhívás az Á rpád O tthon részéről

Ezúton szeretnénk kérni a Melboume-i magyarságot, 
az egyesületi tagokat és azok hozzátartozóit és 
barátait, hogy hozzájárulásukkal, adományaikkal 
segítsék az idős magyaljaink jövőjét az Árpád 
Otthonban. Az építkezések elkezdődtek az Otthon 
bővítéséhez és egyben az adományok gyűjtése is 
kezdetét vette.

Amennyiben módjukban áll adományaikkal segíteni 
az Otthont, legyenek szívesek adomány csekkeket az 
Árpád Elderly Welfare Society Inc. névre kiállítani.

Köszönetünket fejezzük ki azon személyeknek is, 
akik végrendeletük örökségi záradékában találnak 
majd módot az Árpád Otthon támogatására.

Példaképen, az új 18 ágyas magas szintű 
gondozásban részesülő részlegben egy szoba 
berendezése kb. $4000 kerül.

Mindenki, aki ezer dollárt meghaladó támogatásban 
részesíti az Otthont, emléktáblában részesül, amit az 
Árpád Otthon falán fogunk elhelyezni. Mindenki, aki 
4000 dollárt meghaladó támogatásban részesíti 
egyesületünket, szobaajtón elhelyezett emléktáblában 
részesül.

Több család által fölajánlott közös adomány esetén 
mindegyik család neve felkerül az emléktáblára.

További felvilágosításért hívják Krisztinát vagy 
Erzsikét a (03) 9801 0855 telefonszámon.

Meghívó

Apák napi ünnepség és Süteménwásár

2007 szeptember í-én délelőtt n . órakor 
az Árpád Otthon társalgójában

(9. Garrisson Grove, Wantirna)

• Apák napi műsor a Magyar Iskola tanulói előadásával 
kezdődik, melyet a süteményvásár és közös teázás, kávézás 
követ.

• Sütemények adakozásával és megvásárlásával kéijük szives 
segítségét és támogatását.

• Süteményfelajánlás, valamint bővebb felvilágosításért kérjük
hívja Krisztinát az Ottón telefonszámán: 9801-0855

Támogatását és segítségét előre is köszöni az 
Árpád Otthon Vezetősége

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
mailto:beriferi@alphaiink.com.au
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2007
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember 1. 
Egyed napja. 

Szeptember 8. 
Kisasszony napja. 

Szeptember 29. 
Szent Mihály 

főangyal napja. A 
magyar gazdasági év 

őszi fordulója. A 
kalendáriumi 

mondóka ezt írja 
róla: Mihály napján, 

hogyha dördül, jó 
ősz után nagy tél 

gördül. Ha sok 
makkot hozott 

Mihály, elkészítheted 
a szánkát.

OKOS EMBER...
ügy nap azt olvastam, hogy a dohányzás károsan 

hat az egészségre. Leszoktam a dohányzásról.
Egy nap azt olvastam, hogy az ivás károsan hat 

az egészségre. Leszoktam az ivásról.
Egy nap azt olvastam, hogy a szex károsan hat 

az egészségre. Leszoktam az olvasásról.

ELHISZED A JÓSLATOKAT?
- A jóslatokat sohasem szabad félvállról venni! -  
mondja Jucika a barátnőjének! -  Itt van egy jó 
ismerősöm esete. Megjósolták neki, hogy nagyon 
jóképű, tehetős férfivel fog találkozni, aztán 
egymásba szeretnek, majd a férfi feleségül kéri, és 
szép gyerekük fog szülemi.
- És mind meg is történt?
- De meg ám! Kivéve a házasságot!

“Elvis Presley-rajongó vagyok!”

MÉG EGY ANYÓS VICC....
A riporter látogat a börtönbe, és megkérdezi az egyik 
elítélttől:
Maga miért került ide?
Ráléptem az anyósom kezére.
Ugyan, azért nem jár börtön.
Általában nem....de én akkor léptem a kezére, amikor
a nyolcadik emelet erkélyén kapaszkodott....

HIVATALOS ÜGYBEN DOLGOZO...
- Lajos, hát te mit csinálsz itt a tengerparton? -  
Tudtommal hivatalos ügyben hagytad el a hivatalt.
- Természetesen, - nagyon fontos dologról van szó.
- És mi az a fontos dolog?
- Titkárnőt keresek a Vállalatnak!

EZ IS MEGOLDÁS.__
Vendégségben a vendég megkérdezi a házigazdát, 
mert feltűnt neki, hogy a vendéglátó anyósa egyetlen 
egy szót sem szólt egész este.
- Te, hát ezt nem értem, az anyósod mindig 
szóbőségben szenvedett, amikor itt voltunk, nem 
enged senkit szóhoz jutni. Mi történt?
- Tudod sikerült a tervem.
- Talán megfenyegetted?
- Á dehogy, eldugtam a fogsorát....ugye jó megoldás 
volt?
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália

2007. SZEPTEMBERI NAPTÁR
Szeptember 2. Vasárnap

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

Szeptember 9. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Szeptember 16. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Katolikus szentmise 
d.u. 3 órakor „Hol volt hol nem volt....” 

a mesék világából előadás, előadás.
Szeptember 23. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e.10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
12:30 órakor Erdélyi Szövetség ebédje

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

FIGYELEM!
Minden hónap első szombatján MUNKA-NAP 

a Magyar Központban!
Szeptember 1-én szeretettel várunk mindenkit, aki a 

Központ karbantartásán szeretne segíteni.

MEGHÍVÓ.

A z Ausztráliái Erdélyi Magyar Szövetség 
hagyományos ebédjét 

szeptember 23-án vasárnap 12 зо -kor 
rendezi

a Magyar Központ Ifjúsági termében
ahol szeretettel várja

Önt

kedves családjával és barátaival együtt

Az erdélyi vendégszeretettel megrendezett ebéd. kiváló 
lehetőséget nyújt réglátott barátok és ismerősök találkozására. 

Gazdag tombola
A  három fogásos ebéd ára egységesen $25

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
Szeptember 30-án déli 12 órakor

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

Jó ebédhez szól a nóta....
A Duna 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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás

Krsztekanits Violetta 9842 4367 
Pelle Lajos 9846 3670 

Szegedi Erika 9801 2043 
Győri Izuka 9801 1926

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!
AZ IFJÚSÁGI ÉS KUTURAL1S SZÖVETKEZE T RENDEZÉSÉBEN 

a Melbournei Magyar Központban 
760 Boronia Rd, Wantirna

2007szeptember 16.-án Vasárnap d.u. 15 órai kezdettel 
BISZÁK JÚLIA tanítványai közreműködésével

Hangszerelés RISZTICS ISTVÁN

a mesék világából
Hol volt, hol nem vo lt-

é n e k  és táncbemutató műsor 

Y gyerekekkel felnőtteknek"

*  ‘ MELYRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!

Kérjük, gyermekeiket öltöztessék jelmezbe.
Legötletesebb, legszebb jelmezt díjttZZUk!

A szünetben: sütemény, kávé és hűsítő ital kapható!

Jegyár: 20 dollár, tanulóknak 10 dollár, gyerekeknek ingyenes. 

Ültetés, jelentkezési sorrendben!!!

Bővebb felvilágosítás, Jegyrendelés a következő személyeknél:
ATY1MÁS ERZSÉBET 9802 7637
VETŐ OLGA 9754 8579
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
A Klub Szeptember 4-én és 18-án tartja 
összejöveteleit a Melbourne-i Magyar 
Központban, 760 Boronia Road Wantima. 
Augusztusi Szemle! (ami megtalálható a Knox Idős 
Magyaiok Internet Web-lapján, a Noticeboard alatt) 
Augusztus 21-én ünnepeljük Szent István* első 
királyunk emlékét. Rövid műsorral készülünk erre a 
napra, ünnepi szónokunk Pethő Gábor plébános úr 
lesz. A műsorról nem írok többet, remélem mindenki 
ott lesz, és részt vesz a megemlékezésben.
A gazdasági évet mi is lezártuk és készülünk az Évi

Tóth Tériké és Soós Bella képviselték a klubbot, ahol 
a helyi tanács a jótékonyság fontosságáról beszélt és 
felhívta a megjelentek figyelmét az arra rászorultakra. 
Ezek közé tartoznak a betegek, idősek, elhagyatottak, 
stb...

„Ezüst haját simogatom, megcsókolom százszor, 
Körülötte nyíló virág, arany napfény táncol. 
Hosszan, mélyen belenézek, szelíd két szemébe, 
Aztán némán ráborulok áldott két kezére.” 

(Szelecky Zita ének számából)

F I G Y E L E M  !
A Knox-i Idős Magyarok Klubja Szeptember 18-án, 

d.e. 11 órakor tartja 
ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT 

A Melboume-i Magyar Központ nagytermében 
760 Boronia Road Wantima 3152.

Kéijük a tagok megjelenését.
Megbízott: Isabella Soós, Committee Tag.

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. A szeptemberi összejövetelek 12-én és 26-án 
lesznek.
Lassan itt a tavasz. A Magyarhonba haza-látogató 
„fecskéink” is lassan visszatérnek, és várjuk a sok 
beszámolót. A jóisten segítse vissza ide őket, 
családjuk, bar átaik és a Klubtagok örömére. 
Augusztusi beszámoló: 1-én, elnökünk, Szántó Erika 
a szokásos bejelentések mellett megköszönte a 
tagságnak az összegyűjtött adományt, amit az Árpád 
Otthon javára adakozott a tagság. $ 542.00 adott át 
Erika az Otthon vezetőségének, a Nunawading-i Idős 
Magyarok Klubja nevében.
- Továbbá közölte, hogy Sylvia Wright Davis, a State 
Trustees nevében majd újabb ismertetést tart a 
végrendeleteket érintő „attomey” megválasztása 
fontosságáról.
A „My Connected Community” bemutatása 
következett, amit Szeverényi László, vetítéssel 
egybekötött beszámolója az Internet használatának 
fontossága jelképezett. A Nunawadingi Idős Magyar 
Klubnak már létező Honlapján bemutatta a 
lehetőségeket, a Melboumeben élő magyarság 
komputeres összekapcsolásának lehetőségeit. Ezt 
lehetőséget értékelni kell, - az állam segítségét -  
hiszen ez a jövő, és aki ezt nem látja be, az lemarad 
az itteni élettől. A létszükséglet mellett még 
mindenféle ismertetőt és szórakozást is nyújt 
azoknak, akik veszik a fáradságot a kezelés 
elsajátításához.
Augusztus 15-én megemlékeztünk első királyunkról, 
Szent Istvánról. A megemlékezés célja a múlt
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felidézése volt. Gyermekkorunkban szüléink 
szívünkben vésték e nap ünnepi értékét. A magyar 
történekem kiemelkedő pontja volt ez, és ezer éves 
múltunkat nem feledve -  megemlékezésünk tovább 
élteti a magyar szellemet az utódainkban.
Nagy József megemlékezett a Klub fennállásának 18- 
ik évfordulójáról. Valamikor régen, egy tanfolyam 
indult a Vicoria-i State Library-ban aminek a célja a 
Klubok működésének megörökítése volt. Elnökünk 
akkoriban szorgalmazta, a tanfolyamon való 
részvételt, ami meg is történt. Most, hogy közeledünk 
a 20-ik évfordulóhoz, fel kellene újítani a gondolatot, 
és a szervezésre vállalkozókat -  köztük a mostani 
vezetőséget - szívesen vennénk!
Fonyódi Márta a Klub születés-napjára készített 
tortáját kisorsoltuk, a bevétel a Klub javára fordítjuk. 
Burai Gyula, a Teakwondo nagymestere mutatott be 
néhány „fogást” a tagoknak. Ezek a fogások, nem 
tesznek bennünket mesterekké, de hatásosak lehetnek 
a minden reggel -  arthritis ellen küszködőknek. 
Magam is kipróbáltan tanácsait, és igaz, mi öregeknek 
meg kell mozgatnunk fáradt csontjainkat, könnyebben 
bírjuk az „öregedést”. Köszönet Gyulának, hozzánk 
intézett jó tanácsaiért, és remélhetőleg sokan 
elfogadják és betartják azokat. A szokásos 
összejövetelekre szertettel várunk minden jóakaratú 
magyartestvéreinket a vezetőség nevében; Nagy Jocó. 
Még el nem felejtem: Szeptember 12-én Apák- 
napi ebéd a FOOD STAR -  étkezőben, 12 órai 
kezdettel.
Most pedig a Júliusi kirándulás: (ami az 
Augusztusi Újságból kimaradt)
Július 25-én négy napos kirándulásra ment a Klub. 
Röviden elmondok néhány eseményt, hol jártunk, így 
az olvasóink tudomást vehetnek arról, hogy m ilyen 
ragyogó élményben volt részünk.
Többek között voltunk egy „farm”-on ahol különböző 
gyümölcsöt is termeltek. Mandula, dió és olajbogyó 
termelésük volt kitűnő. Megvendégeltek bennünket 
tízóraival, közben láthattuk a helyi termékeiket, 
bemutatták, hogyan préselik az olajat.
Swan Hill-ben meglátogattuk a „Pioneer Settlement” 
Múzeumot, amely nagyon emlékeztetett a 
Magyarországi Opusztaszerre. Hajókirándulásra 
mentünk a Murray folyón, majd utána meglátogattuk 
a „Wedderbum” nevű kis falut. Ennek a falunak csak 
800 lakosa van, de annál több látványt tár a látogató 
elé. Volt egy aranyos turista-vezetőnk, aki mindenről 
tájékoztatott bennünket. Hogyan „keresik” az aranyat,
- mert eredetileg itt is aranyat bányásztak -  és azt is

hogy hogyan „főzik” a Eucalyptus olajat, (a szó szoros 
értelmében!)
„Barham”-ban szálltunk meg, kényelmes Motor-Inn- 
ben. Minden este finom vacsorával fejeztük be a 
napot. Nagyon meglepett engem, hogy milyen eleven 
élet van ebben a kis vidéki városkában: zene -  tánc, 
(Bam-dance) kugli (10 pin bowling) minden este a 
helyiek és a látogatóknak egyaránt.
Rendkívül jól sikerült ez a kirándulás, még az 
időjárás is kedvezett nekünk. (Megrendeltük!! A 
jókedvben nem volt hiány, és az összetartozás 
szelleme, a segítőkész társaság közelebb került 
egymáshoz.
Ezért szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy a 
közös kirándulásokra jöjjenek minél többen. Sok szép 
érdekessége van ennek az országnak, amit érdemes 
megnézni. A jó társaság és jó hangulat csak segít 
minket, „örök ifjakat”. Ez úton köszönet a 
szervezőknek és mindenkinek, aki részvett és segített 
a jókedv megteremtéséhez, a kirándulás sikeréhez.

Szántó Erika.

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.
A Klub az Apák-napját Szeptember 5-én ünnepli egy 
helyi étteremben majd utána, visszatér a Klub, 
helyiségébe, ahol a Papák, Nagypapák és a Déd- 
öregek ajándékot is kapnak!
Szeptember 27-én a Klub részt vesz a Yarraville 
Fesztiválon, ahol magyaros kiállítással, ételekkel 
járulnak hozzá a fesztivál sikeréhez, a magyar 
hagyományokat hirdetve. Ha valaki teheti látogassa 
meg a fesztivált. További érdeklődés Boros veronika 
telefonszámán; (03) 9689 0176.
A Klub összejöveteleire 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 (Szeptember 1-én) tartja, a 
megbeszélt helyen! Minden bajtárs megjelenését 
kérjük. További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 
9499 6427 telefonszámán.
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Geelong-ban is vannak magyarok!
Nagyon kellemes meglepetésben volt részem.

Már nagyon régen készülődök meglátogatni a „CORIO SOCER CLUB”-ot -  többször hívtak, csak a 
távolságok és az elfoglaltságok késleltették megjelenésemet. A szívélyes fogadtatás után -  részese voltam 
egy nagyon kellemes estének, - jó volt látni a jókedvű -  mulató — társaságot. Paska Béla és segítő- társa 
olyan hangulatot teremtett, hogy a ház oldalát majd hogy nem kirúgták a népekig 
Jó volt hallani Pista-bácsi (Luczo István) elbeszélését, mint a Klub elnöke 
elmondta, hogy a Klub úgy indult, mint „Northern Suburbs” 1977-ben.
Azóta működik, és nem kis eredménnyel, amit a sok kitüntetés is bizonyít.
Elmondta, hogy a „Hume Reserve” ahol találkoznak a Klub tulajdona, és 9 
korcsoportban állítanak ki football-csapatot. Gyerekektől -felnőttekig. A 
Vezetőség eredményes munkáját lehet látni a helyen és a megjelenteken, 
akik szívvel lélekkel gyűlnek össze minden héten. Pista-bácsi elmondta, 
hogy a szezon végéig (ami Márciusban lesz) nem igen tudnak más magyar 
Klubokat látogatni, de azután a környékbeli magyar helyeken mindenhol 
megjelennek! Sok sikert, és további jó eredményeket kívánunk a Corio 
Soccer Clubnak a jövőben, és ha időm engedi ismét elő fogok fordulni 
köreikben! Szeverényi László.
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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.

Mint szokásos minden szerdán összejöttünk e 
hónapban is, egy kellemes társalgásra és magyaros 
ebédre. A tagok játszottak különböző kártya
játékokat, mások biliárdoztak, beszélgettek. Ebéd 
után pedig megvolt az elmaradhatatlan BINGÓ.

Sajnálatos dolog, de az öregedő tagság között 
sok a beteg, gyengélkedő. E hónapban már három 
szeretett tagunktól kellett búcsúznunk örökre. Isten 
kegyelméből nyugodjanak, békében. Őszinte 
részvétünk a családnak és szeretteinek. Nekünk 
hiányozni fog mosolygó arcuk!

Több tagunk meglátogatott más magyar klubbot 
is, amit rendszeresen meg tesznek összetartás 
érdekében. Szerintem ez egy nagyon méltányos 
dolog, mert nemcsak találunk máshol is barátokat, de 
a másik klubok működésében segítünk ezzel. 
Szerintem ez egy ragyogó felfogás.

Csütörtökön, augusztus 17-én egy autóbuszra 
való reménykedő tagság meglátogatta a Crown 
Casinót . A finom ebéd után persze nagyba ment a 
Pokizás. A főnyeremény megnyerése csak álom 
maradt, de a jó társaságban, jó hangulatban 
kellemesen telt el az idő.

Szerdán, Augusztus 22-én megemlékeztünk 
Szent István országalapító királyunkról. Énekkarunk 
és a szavalatok a hagyományos régidőkre 
emlékeztették a megjelenteket.

Vasárnap 26-án pedig megtartottuk a szokásos 
zenés ebédünket, és a kellemes hangulatot megtetézve 
sokat táncoltunk a Máté Ági és Risztics Pityu nótáira.

Klubunk szeptember 12-én d.e. 11 órakor 
tartja Évi Közgyűlését. Kérjük a tagságot, hogy 
szíveskedjenek megjelenni ezen a fontos napon. 
Amennyiben segíteni szeretne klubunk munkájában, 
és be szeretne jutni a Vezetőségbe, jelentkezési 
nyomtatványt kaphat a Klub titkárától, Sedon 
Gizellától.

Most a szokásos vasárnapi ebéd hirdetése 
következik: Szeptember 23-án, szeretettel várunk 
mindenkit, töltsenek egy hangulatos vasárnapot 
velünk! Üdvözlöm az Újság olvasóit,

Üdvözlettel; Árpi.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

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 Refr. 80 E/12)
A Nyugdíjas Klubunk 12 napos Gold Coast-i 
túrája.
Július 17-én elérkezett a várva várt nap. A kitűnő 
Doncaster vállalat kényelmes autóbusza, elindul 
velünk a nagy útra. Utunk filmvetítéssel, „orvosság” 
ivászattal, süteményözön fogyasztással folytatódik, 
melyet néha egy-egy halk horkantás szakít félbe. 
Rövid pihenők után, Narranderá-ban, a Hipik 
házaspár a túra vezetői, ebéddel lepik meg a 
társaságot, otthonra emlékeztető kolbász, tepertő, 
zsíros-kenyér, sütemények, üdítő italok, és szeszben 
áztatott szárított gyümölcs volt az étlapon. Az utunk 
vidáman ment tovább, - NSW-be érkezve, a 
Gilgandra-i szállodába, meleg szobákban és finom 
vacsorával zárta a napot.
Másnap reggel, bőséges reggeli után buszunk a Gold 
Cost irányába haladt tovább. A kopár tájakat már 
hegyvidék, zöld mezők, napraforgó és 
cirokültetvények váltották fel. Az emberek 
izgalommal várták, hogy célpontunkhoz éljünk, 
amely látható volt a hegyekkel és erdőkkel övezett 
útról.
A Centerpoint szálloda minden jóval, kényelmes 
szobákkal, pazar kilátással, uszodával, „Spá-val” 
teniszpályával várta az utazókat. Ez lett a központ! 
Reggelente, a túrák előtt a frissebbek nagy sétákat 
tehettek, a bátrabbak pedig „megmoshatták lábaikat” 
a Csendes Óceánban, mely nevét meghazudtolóan 
hatalmas hullámokat mosott a partra.
A következő kirándulás a South Stradbroke szigetre 
vitt hajóval, mely szórakoztató zenével és B.B.Q. 
ebéddel, kikötés után pedig szép homokos partokkal, 
pálmafákkal és „hangversenyteremmel” várta a 
„zongoraművészeket” -  és a Pokizókat!
A következő napra tervezett túrát -  vezetőnk 
javaslatára -  felcseréltük Brisbane-re. Először a hegy 
tetején lévő kilátóból néztük meg a várost, majd a 
busz a városról elnevezett folyó partján, az Expo 
kiállítás terén tette le az utasokat. Innen ki ki kedve 
szerint töltötte el idejét. Volt, aki a parkokban 
sétálgatott, volt, aki a helyi közlekedés hajóján, két 
órán keresztül nézegette a Queensland főváros 
szebbnél szebb részeit.
Vasárnap a népszerű „Carrara Market”-ra mentek az 
érdeklődők, aki nem, az városnézéssel töltötte idejét a 
gyönyörű Surfers Paradise-on.
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A következő túra a kedves kis Montville faluba 
vezetett, ahol üzletek, parkok, kávézók és svájci 
órásbolt voltak az érdekességek között. Érkezésünket 
hűvös eső követte, de azért leszállt mindenki a 
buszról. Kis idő múlva kisütött a nap -  mondván, 
hogy a jó Isten észre vette, hogy megjöttek a magyar 
nyugdíjasok, és nekik ki jár egy kis szép napsütés. - 
Amikor elhagytuk a falut az eső újra eleredt, amit a 
meleg buszból néztünk és sajnáltuk az elázottakat. 
Bayron Bay volt a következő megálló, tudvalevő, 
hogy ez a hely a hippik kedvelt gyülekező helye. A 
busz magabiztosan kapaszkodott fel a földrész 
legkeletibb kilátójához. Lélegzetünket visszatartva 
segíttettünk (néha egy egy jaj szóval) a buszvezető 
nehéz munkáján. A kilátóból az elterülő tengerben 
látni lehetett delfincsoportokat, sőt még bálnát is! 
(Akinek jó szeme volt!) Finom ebéd után visszament 
a társaság a szállodába.
Pihenőnap következett. Ezen a napon -  mint szokásos 
-  volt aki pihent, volt aki ajándékokat, emlék
tárgyakat vásárolt. Délben, búcsú B.B.Q. következett. 
Vezetőnk ismét finom süteményekkel, italokkal lepte 
meg a kirándulókat, de még az ottani megjelent 
vendégeket is. (Mindenki mind a tíz úját fényesre 
nyalta ebéd után!)
A gyönyörű utunkat a „Sea World” meglátogatásával 
„koronáztuk” meg. A látványos akváriumokban 
láthattuk a tenger csodálatos állatvilágát, növényeit. A 
bemutatók látványosságát lélegzet visszafojtva 
figyeltük. A delfinek, fókák mókás játéka tündéri 
volt. Jegesmedve, cápák „társasága” mind újdonság 
volt sokunknak. Felülhettünk az óriáskerékre, és több 
szórakoztató játékokba is részvettünk. -  nem 
szégyellve, hogy újra gyerekek lettünk!
Este az „utolsó” séták következtek, a szép épültek 
között és a gyönyörű tengerparton. Sokan fogadalmat 
tettek, hogy ide vissza kell jönni!
A visszaút hazafelé éppen olyan jókedvben telt el, 
mint amikor elindultunk.
Köszönjük a Hipik házaspárnak ezt a kitűnő 
kirándulást, a szerető gondviselést és a sok fáradozást, 
amit a tagság és az együttérzés érdekében tettek.

Solti Katalin.(az egyike a kirándulóknak.)
Az összejövetelre mindenkit szeretette,! várunk i

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

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

Új vezetősége van a St.Albans-i Idős Magyarok 
Klubjának: Elnök: Miller György, Al-elnök: Miller 
Katalin; Titkár: Patcsi Júlia; Pénztáros: Patcsi János,

A Vezetőségnek, és segítőinek sok sikert 
kívánunk a jövő évre.A Klub Augusztus 26-án 
megemlékezett Szent Istvánról, első királyunkról.

A Klub összejöveteleire 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.

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...)______

Gratulálunk a Magyar Iskola Trivia estjén 
lebonyolított sakk-feladvány gyűzteseinek 

A tíz induló közül, első helyezet lett Bagó Eddie, A 
TITANIC Étterem 2 személyre szóló vacsora 

nyertese. Második helyezet Kovássy István és 
Ferencz József; Harmadik helyezet; Csematony 
László és Reiner Károly, (azonos pontszámmal) 

Simon Endre jelentése, (Budapest Sakk Klub) 
HAJRÁ MAGYAROK!

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 
Melbourne-i 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 
F I G Y E L E M !

2007. Augusztus 20 és Október 9 között 
Konzulátus zárva lesz.

Sürgős ügyben hívja Sydney Főkonzulátusát 
________ (02) 9328 7859 telefonszámon.

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében 
í 760 Boronia Road Wantima

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: maxiaszabo@optusnet. com. au

I___________ '
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.

Melbourne! Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.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 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!
Az Október 7-re hirdetett 
mc2 ismertető nap a 
Központi Komputer Klub 
rendezésében, egybe esik 
Ausztráliai Kisújság 10 
jelenlegi működésével. Ezt a napot 
fogjuk felhasználni a tíz év kiértékelésére, és a 
jövőben való szerepét mérlegeljük a magyar közösség 
számára. Kérjük az előfizetőket, és minden magyart, 
aki olvassa és értékeli a Kisújságot, látogasson meg 
bennünket. Mindenkit szeretettel várunk és értékelni 
fogjuk meglátásaikat, javaslataikat. További 
felvilágosítást a Kisújság szerkesztőségi telefonján.

a u s z t r á l ia i  k is ú js á g
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 
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.

http://www.3ZZZ.com.au

