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ANYÁKNAPJA MÁJUSBAN...
A magyar édesanyák a történelem tükrében.

A magyar édesanyák a mindennapi élet, a 
magyar történelem és a magyar fennmaradás 
csodálatos hősei.

Megszülték és felnevelték generációkon 
át a kor vezetőit, egyszerű kitartó embereit, 
harcosait, hőseit és mártírjait. Hivatásuknak 
mindég eleget téve a haza gyarapodását és 
előmenetelét szolgálták. Sokszor még a férfiak 
mellé állva, védték és harcoltak a magyar 
szabadságért. A történelem nem felejti el Szent 
Erzsébetet, Dobó Katicát, Zrínyi Ilonát és a többi 
névtelen hőst akik áldozatos odaadással mutattak 
példát a magyar nép küzdelmei során. Becsülünk 
és tisztelünk Benneteket.

Mint anyai feladatként kiváló odaadással 
neveltétek generációkon át gyermekeitekbe a 
hazaszeretetet, vallásosságot és az emberi 
jóérzést megkövetelő felebaráti szeretetet. A 
család minden tagját mindig a jóra és türelemre, 
fegyelmezett magatartásra intettétek. Ti vagytok 
a nemzet tovább vivői és megtartói, a 
mindennapi élet hősei. A magyar édesanyák 
kiemelkedő múltjuk miatt magasan állnak az 
összes anyák fölött a világon. Kiemeli őket a mi 
nemzeti érzelmeink megtartásáért folytatott harc.

A magyar anyák nemcsak a hazaszeretet, 
vallás és családjuk ellátásában járnak elől jó 
példával a világban, hanem a magyar népi 
kultúra fenntartásában is. A gyönyörű térítők, 
hímzések, kézimunkák, kerámiai díszítések és a 
népviseletek sok féle vidéki változata, mind a 
magyar anyák érdemét hirdetik. A magyar ételek

a sok száz éven át változó jobb, mint jobb 
recepteket tartalmazó világhíres konyhák, mind a 
magyar anyák rátermettségéről,
találékonyságáról adnak tanúságot. Mind ezeket 
nemzedékről nemzedékre átadva, a mai napig 
fenntartották és továbbadták a soha meg nem 
szűntethető magyar nemzeti hagyományokat.

Minden pályán kiemelkedő
teljesítménnyel megállták és megállják ma is a 
helyüket. Nagyszerű írók, művészek
gazdagították magyar kultúránkat.

Ma, ebben az anyagias világban itt is, de 
legfőképpen otthon Magyarországon nagy 
feladatok várnak a magyar édesanyákra. A 
magyar társadalom vallásosságának és nemzeti 
érzéseinek erkölcsi hanyatlásával, erősen 
anyagias társadalommá vált.

A mai édesanyák feladat az, hogy 
szilárdan ragaszkodjanak a családi eszmék 
megtartásához. Ne válasszák a könnyű
életformát a gyerektelenség alkalmazásával. A 
„család” pusztulása, a nemzet halálát jelenti! 
Gondoljatok vissza az ezer éves magyar múltra. 
Merítsetek erőt egy becsületes magyar generáció 
felnevelésére, - még ha az egész világ ellene 
dolgozik, akkor is - egy boldogabb, emberibb 
életforma megvalósítása érdekében.

Boldog Anyáknapját kíván a Kisújság
Szerkesztősége nevében mindenr
Édesanyának Szeverényi László



Három esztendővel ezelőtt Magyarországon elsőként jelentettük meg a Hungáriáim - Válogatás a 
Kárpát-medence jellegzetesen magyar értékeiből (Somé of the Typically Hungárián Treasures in 
the Carpathian Basin) című könyvet, amelyben több száz hungarikumot mutattunk be, színes kép
illusztrációkkal, magyar és angol nyelven -  ez a könyv ma már nem kapható.

Amit akkori kiadványunkban jeleztünk, mostanra bekövetkezett: a hungarikum szó ma már a köznyelv 
része, e témakörben tucatnyi szervezet, alapítvány, és számos cég, üzleti vállalkozás tevékenykedik. Ezen 
tevékenységek segítésére egyre több hazai és nemzetközi támogatás, forrás áll rendelkezésre.

Különösen fontos a nemzeti értékek, specialitások hangsúlyozása akkor, amikor óriási a versengés a 
hazai és a világpiacon egyaránt. Ebben a versenyben az egyetlen esélyünk: nemzeti értékeink, 
sajátosságaink érvényesítése. Ha a hagyományainkon nyugvó tapasztalatokra építünk s ennek megtar
tását, fejlesztését és piaci térhódítását szorgalmazzuk.

Mint mottónkban megfogalmaztuk: merjünk hát magyarok lenni a hungarikumaink védelmét és 
piacra segítését illetően is!

ARegnum Hungaricum Alapítvány számos szervezettel, céggel együttműködve azt tűzte ki célul, hogy 
az érdekeltekkel összefogva és együttműködve a Kárpát-medencében fellelhető, a magyar jelleg
zetességeket magában hordozó, a hungarikum fogalma alá tartozó termékeket, szolgáltatásokat, szellemi 
örökséget feltérképezze, összegyűjtse, megjelenítse, s Magyarországon és a világ más országaiban 
közkinccsé tegye, népszerűsítse, menedzselje, kiajánlja a hazai és a külföldi közönségnek, vásárlóknak, 
üzletembereknek, befektetőknek.

Ebben a praktikus szerkesztésű könyvben megjelenési lehetőséget adunk minden olyan 
termelőnek, gyártónak, szolgáltatónak, művésznek, feltalálónak, akiknek termékei, szolgáltatásai, 
alkotásai a magyar kulturális örökséghez, a Kárpát-medencei értékvilághoz tartoznak, vagy magyar 
innováció eredményeként jöttek létre. Minél teljesebben szeretnénk bemutatni a Kárpát
medence (Mai Magyarország, Erdély, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, BurgenlandL) hunga- 
ri к и mainak birodalmát, a Regnum Hungaricumot! Mindezek megszervezésére egy széles körű 
hálózatot hozunk létre a Kárpát-medence térségeiben, a régiókban, a városokban, az ott élők 
közreműködésével -  hiszen ők ismerik legjobban a helyi hungarikumokat.
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A Hungarikum Könyv tartalma és megjelenési lehetőségei
A várhatóan több mint kétszáz oldalas, színes, B/5-es formátumú, a cikkek egy része magyar, angol 

nyelven, kem ény borítóval valamint CD-én is—egyaránt megjelenő exkluzív kiadványban bemutatkozik 
a hungarikumok reprezentatív sprektuma.

A könyv tízezer példányban, várhatóan 2011 elején jelenik meg, s országos és határon túli terjesztésre 
kerül. Nem csak Magyarország és a szomszédos országok árusítóhelyeire, idegenforgalmi, szállodai, 
üzleti kirendeltségeibe jut el, hanem kapható lesz az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok, 
Ausztrália és Kanada magyar intézményeiben, közösségeiben, árusítóhelyein is.

A kiadvány I. fejezetében összefoglaló, bemutató írások jelennek meg a Kárpát-medence 
hungarikumnak tekintett értékeiről, sok színes képpel, illusztrációval. А II. részben sorra vesszük a 
különféle területek magyar értékeit, kategóriák szerint, a népművészettől a gasztronómián át a 
gyógyfürdőkig. А III. fejezetben nyílik lehetőség a különböző pr-cikkek, hirdetések, reklámok 
elhelyezésére, fél-, egy oldal, de maximum két könyvoldal terjedelemben. Ez az ismertető, ajánlás 
tartalmazza a termék, a szolgáltatás stb. leírását, a cég- vagy intézménynevet, lógót, tevékenységi kört, 
elérhetőséget, a rövid történetet, érdekességet, s esetleges ajánlatot (irányár, nyitva tartás, szlogen stb). 
А IV. fejezet a hungarikumokhoz kapcsolódó egyéb ajánlatok, a segítő szervezetek, közösségek, 
kiszolgáló intézmények, cégek pl. szállodák, éttermek, vendéglátó egységek, utazási irodák, 
alapítványok, társadalmi szervezetek stb. bemutatkozását tartalmazza. Az V. fejezetben pedig a 
hungarikumokkal kapcsolatos érdekességek, tudnivalók, címlisták, linklisták stb. közreadására kerül sor.

A kiadó a hirdetési anyagot (igény esetén) ingyenesen elkészíti. (Amennyiben kész pr- anyagokat, 
hirdetéseket kívánnak megjelentetni, kérjük azokat JPG, TIF vagy PDF formátumban mellékelni a 
megrendeléshez.)

A Hungarikum Könyvben szereplő, hirdető, támogató szervezetek számára a kiadó ingyenesen 
felkínálja a Panoráma Világklubban való bemutatkozást (Budai Vár, Budapest, Szentháromság tér 6.); 
valam int az American Hungárián Panoráma magazinban és a Kanadai/Amerikai Magyarság hetilapban 
történő kedvezményes bemutatkozási lehetőségeket is.

Tarifaárak:
1. Egy oldal: 160 000 Ft -áfa, mely tartalmazza a cd-én való megjelenést is,

— a megrendelő tiszteletpéldányt kap a kiadványból.
2. Fél oldal: 80 000 Ft+áfa, mely tartalmazza a cd-én való megjelenést is,

-  a megrendelő tiszteletpéldányt kap a kiadványból.
A megrendelés beküldhető interneten vagy postai úton.
E-mail cím: Regnum Hungaricum media.mix@chello.hu
Levelezési cím: Médiamix Kiadó (Regnum Hungaricum), 1581 Budapest, Pf. 100
Bővebb információk: www.pano-rama.hu
Érdeklődni lehet személyesen: a Budapest, Szentháromság tér 6 alatti irodánkban illetve

a 36-209-28-00-88-as telefonszámon.
Jelentkezési határidő: folyamatos, lapzárta: 2010. október 31.

M EGRENDELÉS

A lu líro tt..............................................................................................................................
kérem a H u n g arik u m  Könyv című kiadványban hirdetésünk megjelentetését

oldal terjedelemben ........................................................  +áfa összegben.
Fizetési mód: átutalás készpénz (a megfelelő rész aláhúzandó)

a megrendelő aláírása

mailto:media.mix@chello.hu
http://www.pano-rama.hu
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a  Központi Komputer Klub Assn Hírei!

FIGYELEM! Ahogy azt Az áprilisi Újságban 
ígértem, a Komputer Klub elindítja a kezdőknek a 
Komputer ismeretek és az Internet használatát! Két 
különböző lehetőséggel. Az egyik a 2 x 3 órás 
tanfolyam, amelyek a Knoxi Idős magyarok 
összejövetelei alkalmából tartjuk. Ezek a tanfolyamok 
ez év Május 11-én kezdődnek, déli 12 és 3 óra között. 
A másik tanfolyam menete: 3 x 2  órás tanfolyam, 
melyek a Computer Klub napjain, minden pénteken 1 
és 3 óra között. Ezek a tanfolyamok Május 14-én 
kezdődnek. Mind két tanfolyamra lehet jelentkezni a 
Club tagjainál -  és a Központi Könyvtárban.

E mellett a szolgáltatás mellett, a My Connected 
Community-nek újabb magyar csoportja közé 
sorolhatjuk az MHTV-t -  a csoport most értékeli ki az 
mc2 használatával kapcsolatos előnyöket. Nemsokára 
a saját honlapjukon ismertetik a TV működését.

A könyvtár egyre nő és fejlődik. A vártaknál 
sokkal gyorsabban és szélesebb körben működik. A 
listázott könyvek a helyi tartalomjegyzékbe 
megtekinthetők -  és az mc2 tagok az Internet-en is 
megtekinthetik a tartalomjegyzéket. Köszönet jár 
minden tag segítségéért és értékes munkájukért.

A Computer Klub minden pénteken 
találkozik a Központban. 1-től 3-ig. A könyvtár is 
nyitva van! Mindenkit szeretettel várunk!

Figyelem! Könyvtárosokat keresünk! Aki tudna 
Szombatonként és/vagy Vasárnaponként könyvtári 
ügyeletet elvállalni, kérjük, jelentkezzenek Kisújság 
telefonszámán, vagy a Központ gondnokságánál. 
Nagyon megköszönjük az olvasóközönség nevében.

A Melbourne-i Magyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Jelenlegi könyvtári órák:
Pénteken 1-3 óráig délután és minden második 

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok 
találkoznak a Központban, de. 10 -  du 3-ig. 

(Május 11 - 25)

Egy pár dolog, amit ió tudni a magvar 
nyelvről.....

Cúth János: „A magyarságtudat kézikönyve” 1999. 
folytatása az áprilisi Kisújságban írt ismertetésnek:

Tudod-e, hogy ma tudományos kutatásokat 
végeznek az ősnyelv kérdésében? Mi magyarok már 
200 éve foglalkozunk ezzel, olyan kutatók, 
nyelvészek, történészek, mint az 1812-ben elhunyt 
Keresztesi Józseftől, Körösi Csorna Sándoron, 
Táncsics Mihályon, Varga Zsigmondon keresztül az 
1973-ban elhunyt Pass Lászlóig. Ma Baráth Tibor is 
„A magyar népek őstörténete” című munkájában, 
vagy Kemény Ferenc nyelvész (Oslo), aki negyven 
nyelvet ért és tizenötöt beszél, azt állítja, hogy a 
legősibb eurázsiai nyelv a magyar...

Tudod-e, hogy magyar családnevek, földrajzi 
nevek ezerszám fordulnak elő a világ különböző 
helyein? A Hawaai-i szigeteken élő Dr. Vámos-Tóth 
Bátornak és munkatársai gyűjtésének köszönhetően az 
azonosított magyar szavak gyűjteménye egy új 
tudományágat képvisel, amelyet TAMANA névvel 
jelölnek.
Eszerint mintegy hatezer eredeti magyar név és 
névszerkezet fordul elő szerte az egész világon. Csak 
egy példa: "M„gyar családnevünk, helységnév 
Indiában, egy dombvonulat elnevezése Irakban és 
Libanonban, továbbá hét földrajzi helyet jelöl Máltán, 
települést Tuniszban, Burkina Fasorban, a Fülöp 
szigeteken, egy város neve Indiában, településnév a 
Kaukázusban és az udmurtoknál, ezen utóbbiaknál 
éppenséggel az „Almás”, „Káldi”, „Kocsis”, és 
„Vajas” települések szomszédságában.
Való tény, hogy bizonyos szavak azonos módon 
előfordulnak különböző nyelvekben, de itt nem erről 
van szó csupán, hanem a feltűnően nagy számú 
előfordulásban.

Tudod-e, hogy nyelvünk ősiségét egy angol 
nyelvész és irodalmár, Sir John Bowring, aki sok 
nyelv mellett magyarul is beszélt, így jellemezte az 
1830-ban megjelent „Poetry os Magyar” című verses 
kötetének előszavában: „A magyar nyelv messze 
magasan áll, magában. Egészen sajátos módon 
fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre 
nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még 
nem is létezett. Önmagában, következetesen és 
szilárdan fejlődött nyelv, amelyben a logika van, sőt 
matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és 
alakíthatóságával.
E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség 
legrégibb és legfényesebb emléke... A magyar nyelv 
eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! 
Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első 
tételét...”?

w / y  folytatása a júniusi Kisújságban
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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 (Acctg). Cert IV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certifled Mortgage Consultant

0429 106 596
Gus@allhomeloans.com.au

ALLOüome Loans
ABN 18 066 912 721 

www.allhomeloans.com.au 
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

Phone; (03) 9852 4444, Fax; (03) 9852 4477

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGÁRIÁN SCOUT A SSOCIATION IN  KXTERIS • ASOC1AC1ÓN SCOUT 

H LN G A RA  EN EL EXTERIŐR • UNGARISCHER 
A U S L A N D S  P E A D H N D E R B U N D

IV. K erület, AUSZTRÁLIA

54 sz . H u n o r és  M a g y a r C se rk é sz c sa p a t; 63 sz l  T o rm a y  Cecil 
L eánycse rkészcsapa t; 52 sz . H o lló s  M átyás C serk é szcsa p at

M E G H Í V Ó
A melboume-i Magyar Cserkészek szeretettel hívnak 

minden édesanyát, nagymamát, nevelőanyát, 
dédnagymamát, jó barátot és minden támogatót a 

hagyományos

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE
amelyet 2009. május 8.-án szombaton 

d.u. 2 órai kezdettel tartunk 
a Magyar Központ Ifjúsági Termében

(760 Boronia Rd Wantima)

Rövid műsor, finom ebéd és gazdag tombola.
További Információ: Tóth Zsuzsa 9459 7757; Kovács Robi 9723 3589; 

Czudar Zsuzsa 9759 6458 ; Email: l a u. о nw : }>■. л ;
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Hivatalos jelentés szerint a MACI ÖRS sikeresen 
megindult, hét jelentkező volt, nekifutásra.

FIGYELEM! FIGYELEM!
Az idei Anna-bálunkat úgy szeretnénk 
ünnepélyesebbé tenni, hogy nem a fiatal lányokat, 
hanem mamákat és felnőtteket kérjük fel első 
bálozóknak, elsősorban azokat, akiknek nem volt 
alkalmuk eddig egy ilyen bálon szerepelni. Lényeges, 
hogy a szívük legyen fiatal és akkor még mindig át 
tudják élni az első bálozó izgalmait: a készülődést, a 
próbákat és végül a hatásos bemutatást. El lehet 
képzelni, milyen szép lesz majd, ahogy apárok színes 
díszm,agyarban bevonulnak....

Ez tulajdonképpen nem egy új gondolat, 1983- 
ban a Korvina Anyák napi Bálján közel 25 pár vonult 
be , mint első bálozó, akiktől a háború, és a 
menekülés , kivándorlás vihara megvonta ezt az 
élményt. Felejthetetlen volt számunkra a bál, mert 
valóban úgy éreztük, hogy ez a mulasztás pótolva lett. 
Ne gondolkozzatok sokat, hanem jelentkezzetek 
máris Szilágyi Pirinél (telefon: 9752-1481 vagy 
0438-454-704). A Bál Július 24-én lesz és a próbák 
hamarosan kezdődnek! Ez is hozzátartozik az 
előkészületekhez és kellemes kikapcsolódás a 
mindennapi életből. Szeretettel várunk

és kívánunk....Jó munkát! Kovássy Máriáimé esést.
IV. Kér. Pk.

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY
Lic.No.32245

v  Ha az utazási célja Magyarország 
A  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. 
Mobüe: 0418 108 730 

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
http ://www. cs-magnacartatravel.eoin.au 

vagy írj Email-t: clara@maaiacartatravel.com.au

mailto:Gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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Az Erdélyi Szövetség Hírei
Szövetségünk Április 14-én új

vezetőséget választott, miután
lapszabályunk szerint az előző vezetőség lemondott. 
Közös kérésünkre legrégebbi tagunk, Fazekas 
Sándor vezette le a választásunkat.
Az új vezetőségben Bálint Kálmán elnök, 
személyében ez alkalommal ismét Erdély szülöttje 
lett az elnök, aki a Székelyföldet átölelő személyes 
kapcsolatain keresztül tisztában van az ott élő 
emberek helyzetével. Pénztáros lett Győry Izuka. 
Hosszú évek óta szakértelemmel végzi munkáját. 
Ilyen kiváló pénztárosa a Szövetségnek még nem volt. 
Újra választása nem volt véletlen. Jegyző: Koczek 
János. Pontos, kitűnő adminisztrátor. Titkár és a 
Magyar Hősi Emlékmű Kurátora: Krsztekanits 
Sándor. Sajtófelelős: Krsztekanits Violetta, 
(újraválasztva) Pénztár ellenőrzők: Dér József és 
Bálint Rozália. Mindketten választmányi tagok. 
További választmányi tagok: Világos István, Világos 
Eszter, Pelle Lajos és Fazakas Sándor.

Irányelvünk nem változott. Az Erdélyi Szövetség 
nem politikai szervezet. Hiszünk a 
szólásszabadságban, annak gyakorlásában, az egyén 
vallási és politikai meggyőződésének tiszteletben 
tartása mellett. Célunk az Erdélyben élő kisebbségi 
sorba sodort magyar testvéreink anyagi és erkölcsi 
támogatása, sajátos népi hagyományainak, 
kultúrájának és a magyamyelvi közoktatásnak 
megőrzése. Továbbá, összetartásunk tudatának 
fokozása és az összmagyarsággal való kapcsolat 
erősítése.

Ahhoz, hogy zökkenőmentesen folytatni tudjuk 
tevékenységünket, szükségünk van az eddigi 
támogatóink erkölcsi és anyagi segítségére. 
Jelszavunk a régi: Segíts, hogy segíthessünk.

Krsztekanits Violetta 
sajtófelelős.

Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk!

MS Photography & Imaging

ж Ь  Wedding
Ш  Portrait

Cd archive 
Digital Restoration

Email: msanyi@bigpond.com 

(03)  9762-0801

( Member o f Hungárián Computer Community )

Ha szüksége van egy tapasztalat 
ügyvédre, kérje bizalommal a segítségem

Dr. Kapantzián A rtúr 
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon 
egyaránt bejegyzett ügyvéd

Időpont egyeztetését szíveskedjenek
figyelembe venni és hívni a 

(03) 9763 6399 telefonszámot

Anthony Raso & Associates 
1 Darryl Street, Scorsby 3179. Victoria.

Méltányos ügyvédi díjszabások.

MEGHÍVÓ!!

KÉK DUNA D.M.SZ "HAL VACSORA" ESTRE. 
PÉNTEK MÁJUS 14,ESTE 7 ÓRAI KEZDETTEL 

185.CHAPEL RD.KEYSBOROUGH.3173.

VACSORA:- FINOM HALÁSZLÉ,RÁNTOTT HAL, 
MAJD KÉSŐBB RAKOTT PALACSINTA.

A JÓ HANGULATRÓL PITYU ÉS ÁGI 
GONDOSKODIK.

B.Y.O - SZESZES ITAL,ÜDÍTŐ, KÁVÉ,SÜTEMÉNY A 
BÁRBAN KAPHATÓ.

A VEZETŐSÉG MINDENKIT SZERETETTEL VÁR 
EZZEN A KÜLÖNLEGES ESTÉN.

BELÉPŐ VACSORÁVAL EGYÜTT:- $25:00.

JEGY RENDELÉS:-

VERA ZDIMIROVIC:- 9 7 6 3  1214.
RISTIC MATILDA:- 9 7 5 8  7715.

PERSONALISED CEREMONIES 
FÓR ALL OCCASIONS 

ENGLISH AND HUNGÁRIÁN

CIVIL SELEBRANT

Les Stevens

Tel: (03) 9879 8204
Email: lstevens@netlink.com.au
Mobile: 040 838 6950

mailto:msanyi@bigpond.com
mailto:lstevens@netlink.com.au
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A megjelenteket Juhász Géza üdvözölte, és ismertette az est menetét, - 
a zenekar szórakoztatta a vendégeket, amíg elfogyasztották az ízes vacsorát. 
Utána a műsor következett, amelyben BONCIDAI, KALOTASZEGI és 
MEZOSÉGI táncokkal szórakoztatták a közönséget. A végén a VOLT 
TAGOKKAL együtt a TISZAHÁTI CSÁRDÁST táncolták a 
GYÖNGYÖSBOKRÉTA jelen és volt táncosai. Nagy sikert aratott a sikeres 
összeállítása a születésnapi műsornak!
Az „ Emlékezés a húsz évre” beszámolót Juhász Etelka mondta, - méltatta, 
hogy a Néptáncegyüttes -„túl van már a gyermekéveken -  bizony, felnőtt 
kort ért el”. „Isten éltessen Gyöngyösbokréta!”

Etelka beszédében megemlékezett a kezdeti nehézségekről, és megköszönte mindazoknak, akik segítették, tanították 
a gyerekeket a népitáncokra. A csoport megindítója Sárkány Ibolya, majd a Svak Sanyi különös köszönetét 
kaptak, aki nyolc éven át, öccsével, Lacival tanították és foglalkoztak a táncosokkal. Most Bico János, szeretett 
táncosunk és segítőnk irányítja a csoportot. Etelka büszkén mondta el, hogy a Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 20 
évvel ezelőtt 33 gyermekkel indult, és azóta több mint 130 fiatal vett részt a csoportban. Jöttek, mentek, felnőttek -  
várta őket a főiskola, a hivatás, a munka és a család! Többen házasságot kötöttek, gyermekek születtek, boldog 
fiatalok. Közöttünk is vannak néhányan. Üdvözöljük őket nagy szeretettel. Említésre méltó, hogy a leghosszabb időt 
a tánccsoportban töltötték Mártonhelyiné, Bakos Erika és a vele egy időben kezdett alig 4 évesen Juhász Angéla. 
A Gyöngyösbokréta eredményes működését tükrözi, ahogy Etelka elmondat -  kb. 50 sikeres rendezvény volt a 20 
év alatt, több volt ezek között, amelyeket jótékony célra szervezték. Táncházak, piknikek, családi estek és Gála- 
bálak szervezői voltunk. Megjelentünk az Ausztráliai -  Új Zélandi magyar találkozókon. Néptánc tanítót hozatunk 
ki -  több alkalommal közkedvelt művészekkel, énekesekkel koncertet és álakat rendeztünk. Minden olyan 
megmozduláson, ahol a magyar érdekeket kellett képviselni a Gyöngyösbokréta ott volt. Nagy tapsot kapott Etelka 
a beszámolóért.

A beszámolót és a táncokat torta behozatal követte -  ahol minden mostam és régi táncos megjelent, a két 
vezetőjükkel Juhász Etelka és Gézával. Sok sikert kívánunk a Gyöngyösbokréta néptánccsoportnak a jövő 1 0 - 2 0  
vagy 100 évben, ahogy ezt Géza bejelentette.
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VAN IGAZSÁG BENNE ?!.

2010 
MÁJUS
Jeles napok, és 

szokások; 
Május2. Anyák-napja 

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

szentek) A szentek 
legendája és az 

időjárással kapcsolatos 
megfigyelések között 

nincsen összefüggés, a 
néphagyomány 

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

megharagszik, fagyot 
ráz. Május 25. 

Szent Orbán vértanú 
ünnepe.

IGAZAT MONDOTT....
Egy lengyel ember beszélget magyar barátjával. 
Panaszkodik, hogy milyen nehéz a magyar nyelv.
Az igaz -  feleli a magyar! -  Tudod mi annyira 
szeretjük az anyanyelvűnket, hogy kizárólag magunk 
között beszéljük, és magunknak akarjuk megtartani!

Nincs a világon olyan TV, amelyik pótolni tudja azt, 
hogy valakihez a saját anyanyelvén, élőben beszélne!

Jó kérdés! Miért hagyja el a hazáját az, akinek nem 
szükséges?

Csak, mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te 
szeretnéd, az még nem jelenti azt, hogy nem szeret 
téged szíve minden szeretetével.

Az élet alapvetően jó, csak ezt nekünk elfelejtették 
megmondani!

Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit 
hallasz, - zseni vagy, ha tudod melyik felét!

Az élet attól szép, hogy bármi megtörténhet, és attól 
rossz, hogy meg is történik.

Azért Éva lett utoljára teremtve, mert csak így lehetett 
elkerülni, hogy bele ne szóljon a teremtésbe.

A kopaszság a legjobb ellenszer az őszülés ellen!

MOST EGY MÓRICKA VICC...
Mórickának meg kell fogadnia, hogy a nyaralás alatt 
engedelmesen viselkedik, és zokszó nélkül teljesíti 
szülei kéréseit.
Az üdülőben aztán az első reggelinél Móricka feltöri 
a lágy tojást, aztán így szól: - Anyu ez a tojás.... -  
Móricka mit ígértél? -  Móricka megszeppen, elhallgat 
és engedelmesen enni kezd. Egy idő után félénken 
megszólal: - A csőrét is muszáj?

MOST EGY PÁR ÉRDEKESSÉG....
Egy turista bemegy az USA egyik Indián területén 
lévő ivójába. Rendel egy italt, rágyújt, és el kezd 
pöfékelni. Mikor a harmadik füstkarikát fújja ki, oda 
megy hozzá egy indián: - idefigyelj te „pale-face” -  
ha tovább szidod az anyámat, véged van!

Mária és József állnak Bethlehemben a jászol előtt.- 
De gyönyörű gyermekünk született József. Szerinted, 
mi legyen a neve? -  Szerintem nevezzük Eleknek. -  
Jézus!!!! -  Hát éppenséggel ez sem hangzik rosszul.
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália
2010. MÁJUSI NAPTÁR.

MEGHÍVÓ

Május 2. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e.l 1 órakor Református Istentisztelet 

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

Május 16. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Május 23. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

Május 30. Vasárnap
d.e.9:00 órakor Katolikus szentmise, utána 
d.e. 11:30 órakor Regnum ebéd!

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 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2010. Május 23-án
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

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.

A Regnum Szövetkezet vezetősége szét etette!
hívja és varia honfitársait 

2010 május 30 -an vasárnap d e  11  30-kor 
a Magyar Központ Nagytermében rendezett

(760 Borona Road Vtöntima 3152}

9 órakor szentmise
Magyaros Konyha - Gazdag Tombola

ebédet* egységesen S 20.00

Kérjük, hogy « M 4 r*n d *tiM t legkésőbb szíveskedjék bejelentem  

m ájus 20 -éger alábbi lélefonw ám on Kulcsár Erzsébet »874 6373.

A nép tiszta bévátefej e  Szent István 

Ökumenikus Templom fenntartására fenMjuk

TRIANON TARSASAG 
Viktóriái tagozata

2010 junius 6-án vasárnap du. 2 órakor
koszorúzást tart a hősi Emlékműnél, 

valamint a 90-ik évfordulóra Orbán István által 
tervezett és faragott Kopjafa avatása.

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény 
A SZÍNVONALAS MŰSOR KEZDETE d.u. 3-óra

a Magyar Központ Ifjúsági Termében 
(760 Boronia Rd. Wantirna 3152)

EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA
90 éve történt Magyarország tragikus feldarabolása

Nemzeti dalainkat előadja: 
Zenemühely együttes

Mindenkit szeretettel hiv és vár a rendezőség 
Belépődíj 5 dollár, gyermekeknek ingyenes 

Érdeklődni lehet: Szegedi Mihály (03) 9807 2043

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK
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Petőfi Sándor eltűnt,
de nem halt meg Segesvárnál....
folytatása a márciusi Kisújságban írt méltatásnak;

Mi előtt ez a vers napvilágot látott -  pár 
hónappal az előtt találkozott először a költő Szendrey 
Júliával -  leendő feleségével, - „már az első 
találkozás szerelemre lobbantja a költőt” -  írja Pándi. 
De a híres verse akkor íródott, amikor Petőfinek még 
nem volt felesége -  és kisfia. Sőt -  1947 januárját a 
„Szabadság, szerelem” versével kezdi!

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért feláldozom 
Az életet,
Szabadságért föláldozom 
Szerelmemet.

Egy nagyot lépve előre -  ha olvassuk a költő utolsó 
veseit, amit a Szabadság harc alatt írt -  láthatjuk, 
hogy Petőfi egyénisége megváltozott -  és például már 
a „Szörnyű idő...” című versében (1849. Július) utal 
arra, hogy vajon lesz e aki megmarad elbeszélni a 
történteket, szerintem tudva azt, hogy saját családja 
van, - felesége és kisfia Zoltán, és természetesen a 
jövőben feladata lesz velük szemben. Tudja és érzi a 
veszélyt, de tovább buzdítja a harcra kész 
magyarokat.
Szörnyű idő;

Szörnyű idő, szörnyű idő!
S a szörnyűség mindegyre nő.
Talán az ég 
Megesüvék,
Hogy a magyart kiirtja.
Minden tagunktól vérezünk,
Hogy is ne? Villog ellenünk 
A fél világnak kardja.

És ott elől a háború
Csak a kisebb baj; szomorúbb,
Mi hátul áll,
A döghalál.
Be kijutot a részed 
Isten csapásiból, о hon,
Folyvást arat határidőn 
Két kézzel az enyészet.

Egy szálig elveszünk-e mi?
Vagy fog maradni valaki,
Leírni e 
Vad fekete

Időket a világnak?
S ha lesz ember, ki megmarad,
El tudja e gyászdolgokat 
Beszélni, mint valának?

S ha elbeszéli úgy, amint 
Megértük mi ezeket mi mind:
Akad-e majd,
Ki ennyi bajt 
Higgyen, hogy ez történt?
És e beszédet nem veszi 
Egy őrült, rémülésteli,
Zavart ész meséjének?

Mezőberéyn, 1849. Július 6-17.

Itt kell megemlítenem a 1849 júniusában írt versét -  
„Föl a szent háborúra!” amiben a költő írja:

„Ne féljetek, gyermekeink, ne 
Féljetek,
Nem szúr által dárdájával 
A vad kozák titeket; „

Több mint valószínű ez adhatta a gondolatot Illés 
Gyulának -  és írta meg a valószínű halálát a költőnek. 
Erre a részre majd még visszatérek a későbbiek 
folyamán.

Mielőtt a Segesvári ütközethez érnénk -  dátum 
szerint 1849. július.31 -  szeretnék visszamenni, és 
tisztán látni -  avagy kérdőre tenni egy-két olyan 
tényezőt, ami nagyban befolyásolhatta Petőfi ottlétét 
és további életét.
A „Történelmi Világatlasz” (Cartographia kiadás, 
1998) 125. lapján látható a Szabadságharc különböző 
ütközetei -  hadtestek mozgásai és az ütközetek 
helyei. А II. számú térkép, ugyan azon a lapon, 
mutatja az erdélyi hadműveletek idejét, a seregek 
mozgását - Bem tábornok vezetése alatt. Az 
elmondottak szerint Bem feladata az lett volna, hogy 
feltartóztassa a déli orosz csapatokat, hogy nem 
tudjanak az északival egyesülni. Ez már akkor a 
szabadságharc olyan fázisában történt, amikor tudta a 
magyar karhatalom, hogy a túlerővel nehezen fog 
tudni, megbirkózni. Több mint valószínű Bem tudta, 
hogy a feltartóztatás nem egy „győzelemi csata” lesz, 
hanem időnyerés, - és azt is tudhatta, hogy sok a 
seregében életét fogja áldozni ebben a műveletben. Ez 
adja nekem a gondolatot, hogy Bemnek volt egy 
visszavonulási terve is -  hiszen ő még másik két 
ütközetben szerepel Segesvár után. Lásd. Bona 
Gábor; „Tábornokok és törzstisztek a 
szabadságharcban 1848-49”; 104 lapon.

folytatás a júniusi Kisújságban
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A Fitzry-i Református Gyülekezet Húsvétia
2010. Április 4.

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ bán
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152. 
Találkoznak: 2010. Május 11-én, és 25-én

Áprilisban két klubnapot tartottunk, az első 13- 
án volt. Húsvétot ünnepeltünk. Elnökünk, Tériké apró 
húsvéti csokoládétojással kedveskedett tagjainknak. 
Voltak kedves férfitagjaink is, akik még a szokásos 
húsvéti locsolkodást sem felejtették el. A sok 
jókívánságnak sem volt vége se hossza. -  a sok színes 
tojást nem győztük összegyűjteni, - és haza vinni. A 
tombola nyertesek nagy kosárral kapták a húsvéti 
ajándékcsomagot. Zsolt és Erik különleges ebédet 
készítettek -  borsos tokány volt a menü -  rizzsel és 
borsóval. Golden-delicious almával zárult a finom 
ebéd.
Házy Irénke és Horváth Erzsiké, vezetőségi 
tagjainknak mielőbbi felgyógyulást kívánunk, 
reméljük látni fogjuk őket a következő



14. o ld a l AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI. 2010. Március 28.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
Május 5-én és 19-én lesz összejövetel!

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.
EGY JÓL SIKERÜLT (ELSŐ EZ ÉVBEN) 
VASÁRNAPI ZENÉS ÖSZZEJÖVETEL -
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BRIMBANK-I IST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Aibans) Mindenkit szeretettel várunk.

..TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. Melway: 42 E 3.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2010-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 PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak, - d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2010-évben, mint mindig ezelőtt, minden 
hónap első szombatján 2 órai kezdettel (Május 1- 
én) tartja gyűléseit, a megbeszélt helyen! Minden 
bajtárs megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel válj a a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében 
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
vagy

a Bocskai épületben
121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068

péntek este 6.30-tól 8.30-ig.
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 

foglalkozunk.
További információt ad: Szabó Marika 
Tel.: (03) 9870 8768 Mob.: 0409 434 417 

_____ Email: mariaszabo@optusnet.com.au_____

PIROS CSIZMA Assn.
Összejövetelek minden hónap első szombatján, 
(Május 1-én) Este 7 órai kezdettel az lan Wilson 
Community Centre épületében.
Cím: 1 Halton Rd. Noble Park 3174. (Melv.Ref. 
Map 80/J10) Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

ÉRTESÍTÉS!
Megkezdődött a „VARROCSKA” kézimunkakor!

aki szeret kötni, varrni, horgolni, foltozni stb.. 
szívesen látjuk KÉK-DUNA & DMSz otthonában 
cím: 185 Chapel Road KEYSBOROUGH 3173. 

További felvilágosítást kaphat 
Rozália Varga -  9795-5815 és 

Kató Kaltenecker - 9705-1638 telefonszámokon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA \

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 

V1CTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

Corner of Princess Highway and James Street 
DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
Beiratkozási lehetőség az internetről: 

southeast@vsl.vic.edu.au 
vagy részletes információt és beiratkozó kérvény

lapot kérhet a VSL Area Manager-től: 
Angela Natoli Tel: 9791 9289 

Kedd -  Csütörtök és Pénteken, vagy 
email: natoli. angela. a@edumail.vic. gov. au 

vagy - esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 -  
Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 

telefonszámokon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
mailto:a@edumail.vic


16. oldal a u s z t r á l ia i  k is u js a g

Magyar Köztársaság
Melbourne-i Konzulátusa I----------------- ---------------------------------------- ><

Világos István tb. konzul vezetésével |
Fogadási órák: |

kedden és szerdán de. 1 0  - 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 |
E-mail: himconsmelb@telstra.com |>

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.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra,
10.45 - tói Istentisztelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ijjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon. 

Vagy emailon: beriferi@,bigpond.com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net
Email: MHTV@TPG.com.au____________________

MAGYAR RADIO 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 hétfon 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!
Nagyon megható volt a 
Szt.Patric székesegyházban1
megrendezett szentmise a lengyel 
kormány halottaiért. A székesegyház 
teljesen tele volt a gyászoló 
emberekkel. A legyelek népi viseletekben, idősektől a 
fiatalokig hagyományos és új szervezetek képviselői 
egy egységes képet alkottak. Jó volt látni a magyar 
zászlót a hívők között -  és a sok elismerő megjegyzést 
hallani a szolidaritás jelképét képviselve.
Hagyományosan mi magyarok és a lengyelek mindig 
nagyon jó barátságban éltünk egymás mellet, mint 
szomszédok. Köszönet Pelle Lajosnak aki
megszervezte a magyar képviselet ottlétét

a u s z t r á l i a i  k i s u j s a g
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

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

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

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:himconsmelb@telstra.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
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