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és mi lesz az öregekkel?
Aki a helyi híreket figyeli, észre veszi a 

mindennapos vitákat a korházi ellátás, és az öregek 
gondozása és ápolásával kapcsolatban. Ez nem csak 
itt Ausztráliában probléma. A világ öregedő 
lakosságát érinti legjobban, - ez ma már mindenki 
által elfogadott tény. Sok olyan tényező alkotja ezt, a 
rózsásnak nem mondható helyzetet, ami a világ 
politikusait, társadalomtudományi szakembereit is 
elgondolkoztatja. A föld népességének gyarapodása, a 
hosszabbított emberi élet biztosítása az emberiség 
vívmánya ugyan, de előre látó megoldást kell találni 
az életviszonyok szabályozására mielőtt globális 
viszonyban, bajba kerül az emberiség!

Az életkörülmények és társadalom változását 
láthatjuk magunk körül, és az egyik legnagyobb 
változás a családi rendszerekben az, hogy a 
hagyományos öregellátás, ami a családokban 
rendszerint anyái és nagymamái láttak el, 
megváltozott. Ez hatványozottan érezhető itt a 
magyar családokban, akik itt emigrációban élnek. A 
fiatal mamák ma már más életfonnát folytatnak, mint 
50 évvel ezelőtt. Ma a megélhetés és önállóság tudata 
karrieres állásokba lefoglalja őket, és az idős 
generáció gondozása, a lehetőségekhez mértem 
változnak. Általában a fiatal generáció a helyi 
körülményeknek megfelelően, kisebb-nagyobb 
nehézségek között megélnek, - de mi lesz az 
öregekkel?

Napmind nap halljuk a különböző 
öregotthonok becsukják kapuikat. Az állam nem ad 
elég segítséget, de megszabják a hivatalosan elvárt 
ellátást, amit egy kisebb méretű otthon nem tud 
anyagilag ellátni. A minap beszéltem az egyik 
legnagyobb öregellátó intézmény vezetőjével, ami 
jótékonysági és nem állami intézmény. A megadott 
irányok szerint, még az önkéntes munkások

segítségével, és az állami segítség igénybe vételével is 
csak nagy számú ellátás mellett kifizetődő a 
vállalkozásuk. Érdekes látni, hogy itt Ausztráliában 
legtöbb nemzetiség bevándorló csoportja létesít 
valamilyen formában az idős generációja részére 
gondozó lehetőségeket. Ezek a formák 
nemzetiségenként változnak! Érdekes hallani, hogy 
mi magyarok, akik a nyugdíjas kort elértük sok olyan 
kívánságot szeretnénk, amelyek tipikusan a mi 
nemzetiségünkre jellemzők. Az otthonhoz való 
ragaszkodás, magyaros koszt, magyar beszéd, 
társasági élet és végül a magyar jellegű bentlakásos 
ellátás, stb... mind ezek közé tartozik.

Ahogy írtam már, a Melboume-ben működő 
idős magyar klubok regisztrált tagsága már 1000 főn 
felül van. Ezek szétszórva élnek itt Melboume-ben. 
Ezen felül, már nagyon sok olyan idős van, aki nem 
tud eljutni ezekre a helyekre. Nekik is kell a segítség.

Ez az ország pedig számon tart és segít 
(amennyire lehet) az emigránsokon, csak ezt a 
segítséget meg kell találni és felhasználni idős 
magyarjaink számára! Tehát az elhatározás első 
lépése, megtalálni minden idős magyart itt 
Melboume-ben. Ezt kérdőívek segítségével végezzük 
el, hogy tiszta képet kapjunk arról, hogy hányán és 
hol élnek az idős magyarok és milyen szolgáltatást 
remélnek a jövőben. A törekvésünk szerint legalább 
annyit és olyan segítséget kapjanak, mint a helybeli 
bennszülöttek, vagy még sokkal jobbat.

A gondolat tervet szül, a terv valóságot és 
jövőt biztosít azoknak az idős magyaroknak, akik itt 
ledolgozták becsületesen életéveiket, és felnevelték 
gyermekeiket az itteni világ javára. Mindent el lehet 
érni ebben az országban, - ha becsületesen és 
közösségi szellem jegyében dolgozik valaki, - csak 
akarni kell! Szeverényi László.
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FIGYELEM!
A Duna Televízió által kezdeményezett és 

vezetett adományozási lehetőségek a 
kárvíz károsulta к megsegítésére!

A DUNA TV telefonszolgálat mellett, adományozási 
lehetőségek -  arviz@dunatv.hu e-mail címen -vagy 
A DunaTelevízió Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 
elkülönített számláira közvetlenül utalhat: „Duna Tv 
árvízkárosultakért” Utalás kűlfoldről/devizában : 
IBAN:HU37 1030 0002 2038 3170 4882 0019 
SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB 
A Duna Televízió továbbra is várja az 
adományokat, hogy közös erővel ott segíthetünk 
ahol a legnagyobb szükség van rá!

Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

B Ü K K F Ü R D Ő  Hungarikumokkal?
Kell keresnünk és hirdetnünk a magyar értékeket!

Manapság óriási a versengés a magyar és a 
világpiacon. Kötelességünk nemzeti értékeink 
sajátosságaink értékesítése.

Bükkfürdőn több hungarikummal is találkoztam. 
A „szubalpin” éghajlatú település a magyar-osztrák 
határ közelében maga is magyar jellegű. 1957-ben 
olaj-fúrás közben 1282 méter mélységből 65-70 
méteres vízoszlop tört fel a felszínre. Az 58Celsius 
fokos közel 14,000 mg/1 ásványi anyagot tartalmazó 
kincs új fejezetet nyitott Bükk életében. A település 
vezetői gyógyfürdő létesítése mellett döntöttek, amit 
öt évvel később meg is nyitottak. A fürdő a 70-es 
években Európa gyógyászati és idegenforgalmi 
központtá nőtte ki magát.

A Bükk-i gyógyfürdő összetétele egyedülálló. 
Magas kalcium, magnézium, alkáli hidrogén
karbonátos és fluor tartalmú összetétele kedvező 
hatással van az emberi szervezetre. Hatásosan 
alkalmazható meszesedés, porckopás, csontritkulás, 
lumbágó krónikus nőgyógyászati, urulógiai 
gyulladások, köszvény, krónikus gyomorhurut, 
fekély, emésztési zavarok esetén.

A fürdő és a gyógy-szolgálat iránt elkötelezett 
szakember, a Bükkfürdői Gyógy-szolgálat vezetője 
Tendli Lajos beavatott a fürdő magas színvonalú, 
sokoldalú szolgáltatások kínálatába. A vendég sokféle 
szolgáltatás közül válogathat. A gyógy szolgálat 
mellett vannak rekreációs programok is, például: 
reggeli száraz és vízi-torna. A vendégek kedvelik a 
nyugtató, kényeztető masszírozásokat. Van frissítő 
masszírozás, emu-olajjal, talpreflex masszírozás,

bőrfeszítő masszírozás szőlőkrémmel, mézes 
masszírozás, víz alatti sugármasszírozás. Regeneráló 
programok is vannak, fülzúgásra, allergiára, 
csontritkulásra. Biztosítva van az orvosi diagnosztika, 
felvilágosítás, és kezelési lehetőségek. Kaphat 
szénsavas kád-fürdőt, súlyfürdőt, érvizsgálatot, 
alvásjavítást, színterápiát, lézeres-mágnese kezelést; - 
minden féle egészségügyi szolgáltatást -  felsorolni is 
nehéz! A fürdőben tökéletes kikapcsolódást a 
számos gyógy-úszó-gyermek-medence segíti. A fürdő 
területén számos vendéglő és büfé áll a vendégek 
rendelkezésére.
A környéken megtalálható a „Büki Apartman Hotel „. 
Értékesítési vezetője: Molnár András-né és 
munkatársai mindent megtesznek azért, hogy a 
vendégek jól érezzék magukat. Magyarországon ez 
volt az első szövetkezeti, üdülőjogot kínáló hotel 
komplexum. Három és öt fos lakásaival, a kisebb 
pénzzel rendelkezők és nagycsaládosok számára is 
elérhető, kedvelt üdülési formát biztosít. A környék 
többi és értékes lehetőségeiről a következő Kisújság 
számában számolunk be.

(folytatás az augusztusi Kisújságban)
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)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
Gus@alihomeloans.com.au

ALLÚíHome Loans
ABN 18 066 912 721 

w w jjJM o ie I® sm n ,au  
Unit 2,52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

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

mailto:arviz@dunatv.hu
mailto:Gus@alihomeloans.com.au
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a  Komputer Klub Assn Hírei!
FIGYELEM! A Komputer Klub elindította a 

Komputer ismeretek és az Internet használatát május 
11-én. Közös megegyezés alapján, 3 két órás 
tanfolyamok lesznek csak. A Knoxi Idős magyarok 
összejövetelei alkalmából is csak 1 és 3 óra között 
lesz tanítás, (ez az ebéd befejezésének időpontját 
veszi figyelembe!) A többi tanfolyam a Computer 
Klub napjain, minden pénteken 1 és 3 óra között 
folytatódnak. Mind két tanfolyamra lehet jelentkezni 
a Club tagjainál -  és a Központi Könyvtárban. Jelen 
pillanatban csak a két új kép van a Broad-band-hez 
kapcsolva, és a jelentkezési sorrendben kerül 
mindenkire sor a tanulásra. A többi gép (8) 
integrálása folyamatban van és remélhetőleg rövid 
időn belül a többi gépen is elindul a tanítási 
lehetőség. Sajnos nem tudok bővebb tájékoztatót 
adni, mint az előző Kisúj ságban volt, ami fent 
olvasható az mind érvényes.

A hivatalos megnyitása a „Broad Band fór 
Seniors” mozgalomnak, ami államilag támogatott 
segítség az idős magyarok számára, a tervek 
szerint Július 11-én lesz 10 órai kezdettel. Utána a 
tanulók és a Komputer Klub tagjai a disznótoros 
ebéden vesznek majd részt, amit a Központ Social 
Klubja rendez minden évben.

A könyvtár egyre nő és fejlődik. Várja a 
kölcsönzőket. Az Intemet-en is megtekinthetik a 
tartalomjegyzéket. 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, (03) 9879 8203 vagy a 
Központ gondnokságánál. Nagyon megköszönjük az 
olvasóközönség nevében. Sok mesekönyv, ifjúsági 
regény gyűlt össze a Könyvtárban -  az iskolások és a 
cserkészek is találnának érdekes olvasni valót.

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. 

(Július 6 - 20)

Az Erdélyi Szövetség Hírei
Gyűléseinken általában egy időszerű és néhány 

kisebb dologgal foglalkozunk. Júniusi gyűlésünkön 
viszont, rendhagyó módon két nagyon fontos 
dologról tárgyaltunk; árvíz és tagság. Mindkettőben 
határozatot is hoztunk. Abban nagyon könnyen 
megegyeztünk, hogy az árvízkárosultak megsegítésére 
külön -  külön anyagi támogatást nyújtunk.

Az Erdélyi Szövetség köztudattan az elszakított 
területek, elsősorban Erdély rászoruló magyarjainak 
megsegítésére jött létre. Elkötelezettségünk nem 
változott, most viszont segítnünk kell! Az anyaország 
bajban van!

Szövetségünk 500 000 Forintot ajánlott fel a 
Duna TV által kezdeményezett gyűjtéshez. Ezt az 
összeget az idei piknik bevételéből fedezzük és 
egyéni felajánlásainkkal együtt, néhány napon belül 
egyik tagtársunk -  aki különben is Budapestre látogat 
- személyesen adja át a Duna TV Székházában a 
segítségre gyűjtött összeget. Mire ezt az értesítést 
olvassák, az általunk felajánlott összeg már segíteni 
fogja az arra rászorult magyarokat. Az a megajánlás, 
melyet támogatóink árvaházak, ösztöndíjak, illetve 
más meghatározott célra adományoztak, centről -  
centre a kijelölt helyre kerül.

A másik dolog, amit a közgyűlés tárgyként 
megvitatott; a tagság kérdése. E sorok írója még innen 
volt a 35-ik életévén, amikor férjével együtt belépett 
az Erdélyi Szövetségbe. Közel százan voltunk akkor. 
Ha közben a mennyországban is megalakult egy új 
Szövetség, annak már ma sokkal több tagja lenne, 
mint az itteniek; köztük a volt három elnöke a 
Szövetségnek: Adorján Ferenc, Galló Géza és Ady 
János. A Szövetség nagy volt, és nem akarunk kicsik 
lenni! Tisztában vagyunk azzal, hogy erős támogató 
táborunk van. Rendezvényeink sikeresek, de 
taglétszámunk, vagyis regisztrált tagunk, kevés. 
Elkezdünk toborozni. Sem dobunk, sem trombitánk, 
így hát kénytelenek vagyunk személyes kapcsolaton 
keresztül -  főleg azokat, akik eddig is szívvel lélekkel 
támogattak felkérni, hogy csatlakozzanak hozzánk, 
mint regisztrált Szövetség tagok. Eddig közel hetven 
személy fizette be a tagsági díjat. A névre-szóló 
igazolványok július elején elkészülnek, és azokat 
eljutatjuk minden új tagunknak.

Folyamatosan érkeznek hírek Erdélyből. Ott lévő 
elnökünk Bálint Kálmán meglátogatta Berszán 
Lajos plébános urat, akitől részletes tájékoztatást 
kapott az ottani problémákról és elkezdte a nála lévő 
adományok elosztását. Az időjárás ugyan kedvezett, 
de még így is csak négyórás autóút után ért el a
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Mrena Teréz kiállítása a
CATO Gallery-ben.
430 Albert St, East Melbourne 

A képkiállítás Melbourne szívében lévő CATO 
Gallery épületében volt megtekinthető május 29 és 
június 6 között. A Kiállítás „Recollection” cím alatt 
Mréna Teréz hosszú éveken áttartó munkásságát 
hozta az érdeklő -  főként -  magyar látogatók elé. A 
megnyitó beszédet a Victorian Artists Society 
Galleries Account Managere, Mr. Julian Bruere SM, 
tartotta, és beszédében elmondta, hogy Teréz milyen 
lelkes tagjuk már évek óta, és mennyire értékelik 
munkáját. A mostani kiállítás -  amely egy most már a 
sok közül -  36 eredeti képpel gyönyörködtette a 
megjelenteket. Teréz a válaszbeszédében köszöntötte 
a megnyitón megjelenteket és elmondta munkája 
lényeges állomásait és vázolta „művészi életét” amely 
elkíséri a mai napig.

Mréna Teréz ismeretes a Melboume-i magyar 
körökben, támogatója majdnem minden magyar 
egyesületnek, intézménynek. Magyarságszeretete 
meglátszik a kép-témákon is, hiszen több 
magyarvonatkozású képet láthattunk a kiállított képek 
között. Teréz a múlt évben látogatott haza 
Magyarországra, és egy szép leírásban mesélte el 
élményeit visszatérve szülőfalujába,
„Egyházasrádóc”-ra. Ez a „Vas-megye” egyik 
gyönyörű fekvésű falucskája, amely felidézte 
Terézben a régmúltat - a felejthetetlent.

A „Recollection” képei, számozva 1-től 36-ig 
katalóguson ismertette a képek tárgyát és árát, 
azoknak, akik saját gyűjteményeiket szándékozták 
gyarapítani. Az ismertető lapon rajta volt Teréz 
telefon és e-mail címe elérhetőség végett -  további 
kérdésekre választ és információt kaphat telefonon, 
Tel. (03) 9571 1792; vagy elektronikus levélben - 
e-mail; teresamrena@gmai 1. eom.

A megnyitót bőséges és finom csemegéző 
zárta be -  régi magyar szokás szerint.

Ezek után, - várjuk a következő kiállítást! Szerk.
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Döbbenetes és eltitkolt!
Az USA, az Európai Unió valamennyi állama, 
Ausztrália, Új Zéland, Kanada államtitokká 
nyilvánította és hírzárlatot rendelt el a témában, a 
forrás Norvégia, az ott menedékjogot kapott brit 
tengeralattjáró kapitány zártkörű sajtótájékoztatója 
alapján:

A VILÁGVÉGE TUDOMÁNYOS 
MAGYARÁZATA

Hogyan lesz a globális felmelegedésből új 
jégkorszak?
1. Kanadában évtizedek óta vizsgálják mély 
furatokkal a földtörténeti korokat és jól 
megállapíthatóan kiderült, hogy szinte pontos 
periodicitással ismétlődnek a hozzávetőlegesen a tíz
tízezer évig tartó jégkorszakok ill. Jégmentes 
időszakok. Ezt abból állapították meg, hogy egy-egy 
kb. tízezer évet felölelő rétegben találtak 
pollenszemeket, majd a következőben nem, a 
rákövetkezőben újra, majd megint nem, így tovább, 
majdnem teljesen szabályos hosszúságú 
szakaszokban. Azt is megállapították, hogy minden 
valószínűség szerint jelenleg egy tízezer éves 
globálisan jégmentes időszak végén járunk.

2. A globális felmelegedés tény, de akkor is éppen 
úgy bekövetkezne, ha ember egyáltalán nem élne a 
földön és ipari tevékenységével nem szennyezné a 
bolygót. Ezt a folyamatot az emberiség bűnének 
feltüntetni és ezzel lelkiismeret fúrdalást, kelteni 
pusztán félrevezetés a valóságos fatális okok 
eltitkolása céljából. Az emberiség tevékenysége 
ebben pusztán annyi, mintha odamennél egy égő 
felhőkarcolóhoz és a magad részéről, még rádobnál 
egy lapát szenet. Számit, számít, de gyakorlatilag 
semmit.

3. A globális felmelegedés oka geológiai természetű, 
egy bizonyos hosszúságú periódus alatt elfogy az 
aktív talajréteg ásványi anyag tartalma, ami a fák és 
mindenféle növényzet életéhez nélkülözhetetlen. Ez 
nemcsak az erdők jól látható pusztulásában 
jelentkezik, hanem 1-1 fa összes levélszámának, 
ágsűrűségének szignifikális csökkenésében is 
észlelhető, de még a fűfélék levéldúsulásának 
elmaradásában is jól nyomon követhető. Ez a 
világszerte fokozódó zöldfelület csökkenés évről-évre 
több ezer tonna széndioxid megkötésének 
elmaradásával jár és valójában ez a megállíthatatlanul 
növekvő széndioxid réteg, okozza az üvegházhatást.

4. A felmelegedés jelenleg már egyharmadával 
csökkentette az Északi Sark permanens jégtakaróját, 
de a nagyobb baj a Déli Sarkon van. Ott már több 
„kisebb”, csak néhány négyzetkilométeres jégtábla 
darab szakadt az óceánba. Azonban van egy 
egybefüggő, vízben lévő részével együtt hatezer 
méter vastag, háromszáz kilométer széles, magas jég
fennsík, amin mát itt-ott megjelentek és szaporodnak 
a vízzel teli „kutak”, melyek megjósolhatóan jelzik 
ennek a hatalmas tömbnek az olvadását és a bármikor 
bekövetkezhető tengerbe szakadását. Ha ez 
bekövetkezik, mindössze három nap alatt olyan 
globális cunamit okoz, ami annyiban is különbözik 
majd a szokásos cunamitól, hogy a pusztítása után ez 
a plusz vízmennyiség nem húzódik vissza, mint a 
földrengéses cunamiknál, mert nem lesz hova, vagyis 
a víz pusztítása után is a pusztítás helyén marad. Ha 
ez az említett hatalmas jégterület már az óceánban 
utazva a vízkiszorításon túl ráadásul el is olvad, a 
világtengerek szintjét, beleértve a beltengereket is, 
mint a Földközi vagy az Adria, olyannyira emeli meg, 
hogy a tengerpartok legalább 5-7 kilométerrel 
kerülnek mindenhol beljebb, eltüntetve szigetek ezreit 
és olyan városokat, mint Brighton, Plymouth, 
Liverpool, Miami, Sydney, stb..stb...

5. Azonban nem is ez lesz a fő baj, hanem a 
végeredmény, vagyis az eljegesedés. Ugyanis a 
jégolvadásokból az óceánokba kerülő víz édesvíz. A 
mai időjárási és klimatikus viszonyokat nem a légköri 
események, hanem az azokat is determináló globális 
tengeráramlatok határozzák meg. Ha ezek nem 
lennének, akkor csak az Egyenlítő környékén leim 
többé-kevésbé elviselhető átlaghőmérséklet. Azonban 
a jelenlegi tengeráramlatokhoz, fizikai okokból 
elengedhetetlen a tengervíz jelenlegi sótartalma. Só 
nélkül lelassulás, majd leállás várható. Nézzük 
például a Golf áramlatot, amelyet tulajdonképpen egy 
nagy meleg folyónak is felfoghatunk, ami az Atlanti 
Óceán felszínén folyik. Ezt a sótartalom különbség 
teszi lehetővé. Mint közismert, ez az áramlat, ami az 
Egyenlítő felől indul, határozza meg döntően Európa 
éghajlatát. Útja során amint az Északi Tengerbe ér, 
szintén sótartalom változás miatt a felszínről hirtelen 
a mélybe fordul és az alsó régiókban elindul 
visszafelé.

folytatása az augusztusi Kisúj Ságban

j FIZESSEN ELŐ LATUNKRA |



6. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Nem messze Melboume-től a városka híres az 
„arany-láz” koráról. Sok emlék él az ideérkezett 
emberek életéről és hagyományairól. A magyar 
származású Leviny Ernő 1853-ban érkezett ide és 
családjával, létre hozta a gyönyörű, 1.2 hecctár 
területen fekvő kertes „csodavilágot”. Ő maga 
ékszerész volt, felesége és hat leány gyermeke mind 
tehetséges művészi képességgel rendelkeztek, ami 
látható a ház berendezésein és emléktárgyain is.

Egész 1981-ig tulajdonukban volt BUDA, és 
most, mint egy történelmileg értékes helyi 
hagyomány van fenntartva az érdeklődők számára.

BUDA területén több jellegzetes érdekességgel 
találkozik a látogató. Először is a ház, a Leviny család 
történetéről és életéről ad felvilágosítást eredeti 
képekben, leírásokban. A házban még a kiállított 
kézimunka tárgyak is láthatók. Közöttük sok 
magyaros motívumos kézimunkák. A kert, különösen 
tavasszal gyönyörű. Sétányokkal, lugasokkal, és saját 
„nursery”-je is van. Lehet emléktárgyakat is vásárolni 
az eredeti Leviny család által tervezett és készített 
műtárgyakból. A „kerti szoba” 65 ember befogadó 
képességgel, konyhával és BYO engedéllyel várja a 
különböző összejövetelekre bérelt látogatókat. Ez a 
hely a magyar hagyományok egyike itt Ausztráliában. 
Minél többen látogassák meg ezt a helyet, ha tehetik!

Akiknek már megvan az oklevelük
Gratulálunk az első két „tanulónak”, akik 

elsajátították a Broad Band fór Seniors által 
összeállított tananyagot, és oklevelet kaptak. Nevük: 
Tárnoki János és Harcos Valéria.

A BBS program egy átfogó képet ad a 
komputerek felépítéséről, használatáról, - valamint az 
Internet kezeléséről és az elektronikus levelezés 
alapjairól. Még azoknak is jó végig menni a kurzuson, 
akik már dolgoznak komputerekkel, hogy részletes 
felvilágosítást kapjanak olyan dolgokról, amelyek 
talán elkerülték figyelmüket.

Július 11-én 10 órakor a hivatalos megnyitó.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

NAGY A FORGALOM.....
Nagy a forgalom a mennyországban. Egyre több 
asszony vár bebocsátásra. Végre megjelenik Szent 
Péter és kihirdeti: - azok, akik megcsalták a férjüket, 
nem jöhetnek be! Erre mindegyik sarkon fordul, és 
megindulnak a purgatórium irányába. Csupán 
egyetlen asszony maradt ott. Szent Péter ránéz, majd 
így kiált a távozók után:

Hé asszonyok! Vigyék magukkal ezt a süketet is!

RENDŐR VICC....
A rendőr viszi beíratni a fiát az iskolába....

Kérdezik a fiút: hogy hívnak?....
Kovács Gültem -  volt a válsz. Furcsa név?????
- Tetszik tudni, amikor születtem, jó anyám csak 
annyit tudott mondani, hogy „legyengültem”.
Erre apám beleegyezett: - legyen!

ITT EGY MÁSIK...
A postás gyászjelentést visz a rendőrnek.
- Szomorú hírt hozok, - meghalt valaki!?....
A rendőr átveszi a jelentést, és szomorúan mondja:
- Úristen, a bátyám halt meg, megismerem az írását!

7. oldal

2010
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

FEMINIZMUS VÁLTOZATAI....
Nemzetközi feminista kongresszus. Felszólal egy 

francia hölgy: - Múltkor mondta nekem az én 
Jeanom, hogy éhes, kellene vacsora. Erre én 
válaszoltam neki: menj le a boltba, vegyél ennivalót, 
főzd meg, lesz vacsora. Első nap nem láttam semmit. 
Második nap nem láttam semmit. Harmadik nap 
láttam, hogy lemegy a boltba, hozza a hozzávalót, 
megfőzte és volt vacsora. Felszólal egy angol nő: 
Múltkor mondta nekem a férjem, hogy nincs tiszta 
fehér inge. Erre válaszoltam neki: Te John, menj le a 
boltba, vegyél mosóport, mosd ki az inget, vasald ki, 
lesz fehér inged. Első nap nem láttam semmit. 
Második nap nem láttam semmit. Harmadik nap, úgy 
volt, ahogy mondtam -  és volt tiszta inge. Felszólal 
Mari néni Erdélyből: Múltkor mondja nekem a 
férjem: Te asszony, olyan rendetlenség van a 
lakásban. Én meg válaszoltam neki: Ott a porszívó, 
tudod, hagy kell használni, moss fel, törölgess le, és 
már nem lesz rendetlenség. Első nap nem láttam 
semmit. Második nap nem láttam semmit. Harmadik 
nap a bal szememre már egy kicsit láttam....

MIKOR KEZDŐDIK AZ ÉLET?.....
Egy katolikus pap, egy tudós és egy rabbi azon 
vitatkoznak, hogy mikor kezdődik az élet. 
Természetesen a fogantatáskor- mondja a pap.
A tudós közbeszól: - ugyan már, szerintem a 
születéskor. Mire a rabbi: fogalmatok sincs az 
egészről! -  Az élet akkor kezdődik, amikor a 
gyerekek elköltöznek otthonról, és magukkal visznek 
minden kedvenc házi állataikat.
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Trianon 90.-ik évfordulója, megemlékezések

Részlet Jobbágy Sándor méltatásából;
„Nem kell beszélni róla, de mindig, mindig 
gondoljunk reá”, írta Juhász Gyula, Trianon című 
versében. A műalkotás mondanivalója nem más, mint 
az emlékezet megőrzésének fontossága.
Mint ismeretes, Magyarok Világszövetségének 
Ausztrália-i csoportja minden évben a nemzeti 
tragédia napján emlékezik meg az európai történelem 
egyik szégyenfoltjáról, a magyar nemzet 
szétdarabolásáról.

Este 7 órára harangzúgás hívta közös 
emlékezésre a Melboume-i magyarságot, majd a 
Magyar Himnusz eléneklése után megkezdődött a 
gyertyagyújtás. A fiatalságot képviselve, az MVSZ 
központi gyertyáját Jobbágy Adél és Anton Jeffrey 
gyújtotta meg. A megjelentek ebből vették a lángot, 
majd gyertyáikat, a szívet szorongató énekek 
dallamára a hősi emlékműre helyezték. Egy-egy 
pislogó láng száz, meg száz az anyaországtól 
elszakított lelket szimbolizált.

Beszédében Jobbágy Sándor, az MVSZ Ausztráliai 
Országos Tanácsának elnöke kifejtette, hogy az idei 
országhatárokon és kontinenseken átívelő 
harangzúgás már nem a 90 éves nemzeti tragédia 
hangja, hanem az Egységes Magyar Nemzeti új 
korszakának hírnöke.” Közreműködtek a 
megemlékezésen, Fiiszár Nelly, Nagy Gábor és Antal 
Péter, valamint Pető Gábor atya.
A beszédekkel, szavalatokkal, imával és a gyülekezet 
megáldásával összeállított műsort az Erdélyi Himnusz 
eléneklésével ért véget.
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„A Kopjafa, fejfa, emlékoszlop készítés mélyen 
beleágyazik népi-nemzeti hagyományaink 
szokásrendszerébe, hiszen a rovásírás is kezdetben 
fába volt vésve, róva, miként neve is jelzi azt. Ez ma 
magyarságtudatunk élő, eleven, látványos kifejező 
eszköze. A Trianoni Nemzeti Tragédia után a 
megkínzottak és elhunytak sokasága tiszteletére 
emlékoszloppá nőttek s ez lett egyik legfőbb 
tiszteletadó ereklye a sokat szenvedők részére. 
Manapság nagyon széles körben elterjedt lelki 
feloldás a gyászoló hozzátartozók számára, egész 
Kárpát-medence, sőt azon jóval túli részeken is. Ezen 
az emlékoszlopon a legjellegzetesebb díszletek, 
motívumok vagy képrendszerek, ősképek vannak.

Három fő része van: fej, törzs és a láb, - átvitt 
értelemben -  szellemi, lelki és fizikai részegység. A 
legfelső a láng formáját idézi elénk, a tűz körüli 
összetartozás jelképe, a tiszta erő, a megtisztulás az 
ész az elme a gondolkodás tisztasága, a szellemi erő, 
a nép a nemzet szelleme ebben az esetben. A gallér 
rész a tűzhely. A három nyakrész jelenti a szilárd, 
kemény nyakasságot, a tagadást, a háromszori „nem” 
a tria (három) non (nem) -et. Tehát végső fokon soha 
nem egyezik bele Magyarország szétdarabolásában. 
Magasabb értelmezésben a szentháromságot is jelenti, 
amely táplálja és óvja a tüzet, hogy soha ki ne 
aludjon. A tulipán az anyaság, a nemzőerő, a 
befogadó-erő, a kehely, ebben az esetben, a Földanya 
nemző és megtartó ereje. A nap szimbóluma a nap 
fait idézi meg, a férfiasságot, a tett erejét, a fényt, 
mely megtölti a kelyhet energiával, folyadékkal, 
életerővel. A kereszt, az úgynevezett Székely-kereszt, 
kifejezi a hazaszeretetet és a hovatartozást az 
egyénnek vagy népnek, akár nemzetnek, s egyben azt 
a keresztet is, ami t életében, sorsában hordoznia kell. 
A kilenc lépcsőfok összesen 90 évet fejez k i , e nép és 
nemzet ennyi nehéz évtizeden ment át szenvedései 
során a Trianoni Tragédia kezdetétől fogva. Alatta a 
következő kép a földünket ábrázolja és a korszakot 
melyben élünk. A legutolsó, récékkel ellátott részt 
„Eresznek” nevezzük, ez megóvja az írást a felesleges 
vízlefolyástól. A láb rész pedig az alapot képezi, a 
fundamentumot, amelyen a Kopjafa áll.

Legyen áldott minden hű magyar hazafi, aki a 
hazáért élt, szenvedett, akár meghalt!”

Orbán István és Piroska
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2010. JÚLIUSI NAPTÁR.________
Július 4. Vasárnap

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

Július 11. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Július 18. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Július 24. Szombat
7 órai kezdettel Anna Bál 

Július 25. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat 
63 sz. Toraiay Cecil Leány Cserkészcsapat 
52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat

Szeretettel és tisztelettel meghív mindenkit a 
2010 július 24.-én szombaton este 7 órai kezdettel 

tartandó

Anna Bál -ra
a Magyar Központ Nagytermébe 

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5)

Cserkészszülők és cserkészbarátok 
Táncbemutatója 20:30 órakor

Zenével az Új Hullám zenekar szórakoztat

• Belépődíj $20
• Nyugdijasoknak/Fiataloknak $15
• 12 éven aluliaknak ingyenes

MEGHÍVÓ
A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 

(Hungárián Social Club Co-op.)
(760 Boronia Rd., Wantirna) 

igazgatói
szeretettel hívják részvényeseiket és minden 

kedves honfitársat és ismerőseit 
a már évek óta közkedvelt

Disznótoros ebédjére

n m ely 2010. jú liu s  11 .én, vasárnap tiéli 12.20 órakor  
kerü l megrendezésre a Klub helyiségeiben. 

Kedves vetulégeinkel fin o m  háziing készített kóstolóval 
és egy pohár fo rra lt borral fogadjuk.

Kérjük H onfitársainkat, a k ik  k lubunk j'ennlarlását 
és további m űködését pártfogolják, 

jö jjenek el ezen évi ebédünkre.

A jó hangulatról a SZÉKELY zenekar gondoskodik.
Belépő -  kóstolóval és ebéddel ugyiilt -  25 dollár

Az érdeklődésre való tekintettel mielőbbi asztalfoglalás 
ajánlatos az alábbi telefonszámokon:

(03) 9802 1928 (Kazi Annamária),vagy 9560 1270 Szabó Edit.

Finom vacsora, sütemények és italok. Szokásos 
jó hangulat, gazdag tombola.

Asztalfoglalás: Tóth Zsuzsa - 9459 7757 
Bakos Anikó - 9707 4265

Kérjük legyen a vendégünk Estélyi ruha ajánlatos

Ha szüksége van egy tapasztalat 
ügyvédre, kérje bizalommal a segítségem 

Dr, Kapantzián Artúr 
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

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,
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Cserkész hírek

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGÁRIÁN SCOUTS ASSOCIATION 

IV. KERÜLET-AUSTRAUA-4™ REGION

Levelezési Cim-Postal Address: 
253 Olinda Monbulk Road, 

MONBULK 3793 
TEL: 03-9756-7572 

e-mail: Kov.Mar@bigpond.net.au

Lázas izgalommal készülünk a Központi Jubileumi táborra. Bizony amikor elkezdődött a 
szervezkedés, nem is álmodtuk, hogy Melboumeböl több mint húszán repülnek el Amerikába. 
Valóban, eredetileg csak egy álom volt, de a cserkészek, cserkészszülők és barátok 
lelkesedése, kitartó nehéz munkája lehetővé tette az anyagi bázis megteremtését és egy 
felejthetetlen élményt a fiataloknak. Sajnos így is van aki nem tud elmenni, érettségi és egyetemi 
vizsgák miatt, egyre bíztatjuk őket, hogy ha nem is 1 0 0  éves évforduló, de lesz még más alkalom 
amikor ők is részesülhetnek hasonló élményben.
Az Anna bál sikerére is nagyon számítunk, nem csak anyagi hanem erkölcsi szempontból is. Bár 
idén nem lesznek első-bálozók, az ünnepi keretet megadja majd a cserkészszülők és 
cserkészbarátok táncbemutatója, melyre hetek óta készülnek. Szilágyi Piri és Tibi ismét vállalták a 
betanítást, így biztos hogy nagyszerű látvány lesz mindnyájunknak.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy az óvódás Maci őrs, nemcsak beindult, hanem kitűnően működik 
Most már több mint tizen vannak és minden összejövetelre újabb jelentkezők érkeznek. Ugrai 
Kati és Tóth Mónika lelkesen és hozzáértéssel, most már követik a KMCsSz által összeállított és 
kiadott Óvodai Program-ot.. így a Maci őrs nem csak egy játszócsoport hanem egy jó előkészítő 
a későbbi komoly cserkészethez. Kívánunk nekik további sikert és 
Jó munkát!

Kovássy Marianne cscst.
MEGHÍVÓ.

Kaptam, írom......
Az idei ANNA - BÁLunk július 24-én lesz, közvetlen 
az amerikai út előtt, és ez a legnagyobb évi 
rendezvényünk. Legyen szíves támogatni!
Szeretettel meghívjuk erre a hagyományos bálunkra. 
Az idén „felnőtt első-bálozók” lesznek, azonban nem 
úgy fogjuk nevezni őket, hogy „első-bálozók” , meg, 
hogy „felnőtt”, hiszen az valahogy nem jól hangzik, 
hanem „Cserkész-szülő és Cserkész-barátok Tánc- 
bemutatója”.
Ez egy nagy lehetőség azoknak, akik nem voltak első-
bálozók fiatalabb korukban. Meglepetés lesz.....
Hat pár szorgalmasan gyakorolja a táncot, és hiszem 
azt, hogy egy felejthetetlen est lesz mindenki számára.

Jó munkát. Kovács Róbert. CS Ft Elnöke.

Az idős magyarokat gondozó szervezet

ÁRPÁD OTTHON
Cim:9 Garrisson Grove Wantima.

Szeretettel meghívja
Július 17.én szombaton d.u.án 2 órakor tartandó

Szokásos

Zenés K ávéházi ha ngu la tos  dé lu tán já ra
Finom torták és sütemények vásárolhatók,

Helyi fogyasztásra és elvitelre.
Habos kávé, tea különlegességek,csokoládék.

Kérjük sütemények megajánlásával és megjelenésével 

Támogassa idős lakóinkat.

Ma Ön támogatja az Árpád Otthont,holnap pedig

Az Árpád Otthon támogatja Önt.

mailto:Kov.Mar@bigpond.net.au
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Petőfi Sándor eltűnt,
de nem halt meg Segesvárnál....
folytatása a júniusi Kisújságban írt méltatásnak;

A következő részlet Jókai Mór írásaiból merítve 
érdemes figyelembe venni! Jókai Mór összes művei. 
Nemzeti kiadás. XCVI. Kötet. „Életemből” I. Igaz 
történetek, örök emlékek, humor, útleírás. Budapest, 
Révai testvérek kiadása 1898. 218 oldal: A Petőfi- 
megjelenésének rejtélyének megoldása címmel. 
Ebben ír arról, hogy Szendrey kétszáz aranyat adott a 
lányának, hogy keresse meg Petőfit. „Az utánjárásnak 
az lett az eredménye, hogy Petőfiné bizonyossá lett 
afelől, hogy Sándor elesett, s visszatérve már új férjét 
mutatta be atyának, Árpádot, kit Szendrey 
megkedvelt, s az új házasságba belenyugodott.”
Sok el nem mondott tény lehet e mögött a leírás 
mögött, amely Petőfi egy régi barátjától, Bathó 
Ferenctől ered.
Petőfi halálát Szendrey Júlia új házasság tette 
elfogadhatónak! Ez én szerintem megfontolt 
események eredménye volt. Kérdés először is, hogy 
miért adott Szendrey kétszáz aranyat a lányának 
Petőfi keresésére? -  Talán sokkal többet ígért a 
Császárság azért, ha előkerítik a költőt?! Igen, Júlia 
elmehetett Segesvárra és megtalálta Petőfit. 
Elmondhatta neki, hogy a szabadságharc elbukott, a 
megtorlás elkezdődött — a szent szabadság a 
magyaroknak meghiusodott. El lehet képzelni, hogy a 
költő magába roskadva hallgatta a híreket. Azt is 
tudtára adat Júlia, hogy Petőfit is keresik és tudja 
nagyon jól, hogy ő általa és fia által fogják 
megtalálni, ha haza térne - ami börtönnel vagy még 
talán kivégzéssel végződne. Ahogy ismerjük Júliát 
leírásokból, nagyon tárgyilagos és önfeláldozó 
teremtés lehetett. Elbúcsúztak egymástól, hogy soha 
többet nem találkoznak, és ezen túl nem ismerik 
egymást. így lett Júlia szerelmi hőse ennek a komák -  
aki élettársa biztonságáért feláldozta egymás iránti 
szerelmüket. Arról nincs írás, de több mint valószínű 
ott hagyta az aranyakat azoknál, akik ápolták Petőfit. 
Szendrey Júlia új házasság volt az elfogadható 
bizonyíték, hogy Petőfi nincs többé -  és ne is 
keressék!

Júlia előrelátása látható egy naplójában írt 
részről, amit a „Szerelmes levelek” Európa kiadó 
Budapest 1963. 237 oldalán olvashatunk:
Szendrey Júlia naplójába írt, de el nem küldött levelei 
-  vőlegényének, Petőfi Sándornak;

„2. Nem örül ön azon, hogy oly szabad, mint a madár 
a légben, mely tetszése szerint repülhet, hova kedve, 
merre egy szép virág csalja? Meggondolta-e ön, mi 
az, egy oly heves embernek, mint ön, e szabadságától 
megválni? Engem elbájol a pacsirta varázséneke, 
midőn, mint gondolat hasítja keresztül a levegőt, s 
eltűnését szinte fájdalmat érezek; de azért, ha akkor 
ismét visszajőne, ha önként hatalmamba adná magát, 
még sem fosztanám őt meg szabadságától, mert 
félnék, hogy szerelmem sem volna képes szép 
szabadságának vesztét kipótolni, s hogy annak csábító 
emléke és az utánai vágy fölemésztené s elnémítaná 
bájos énekét, mely elébb oly magasztos, mintegy 
ájtatos érzelmekre gyulasztá az ember kebelét. 
Tehát....

Szabad legyen a költő, mint a gondolat. 
Szabadság kell neki, hogy álmodozó lelkén 
szeszélyeit és ábrándjait követhesse. Kiállhatatlanná 
válik előtte bármely lánc, mely őt röptében 
korlátozná, ha tán önkénytesen vállalá is ezt egykor 
magára, nem gondolva meg kövétkezéseit...s ha ekkor 
más mód a szabadulásra nem volna, mint a láncot 
összezúzni? De hátha e lánc egy lélek boldogsága 
volna?....”

Erdőd, 1846. Október 31.

Júlia tudta a következményeket és vállalta az új 
házasságot, mint bizonyítékot, hogy ne keressék 
többé a költőt. De sokan nem pihentek bele 
halálhírébe.
A következő érdekes leírást a már fennemlített Jókai 
könyvéből idézem: „Petőfi és ellenségei” 207 oldal;

„Nem zárhatom be e lapokat a nélkül, hogy 
ide vonatkozó jegyzetemet ne közöljem.

E napokban Szegedről együtt utaztam 
Budapestig Katona főmérnök úrral, ki a régmúltban 
maga is belletrista volt. (Munkácsy <Rajzolatjai> 
mellett főmunkatárs.) Komoly, derék, szavahihető 
ember. Tőle hallottam ezt a traditiót.

Petőfi aesthetikus ellenségei között említém 
fentebb Hazuchát, a ki valami államhivatalt viselt; 
különben becsületes, tiszta jellemű ember volt.

Ezzel jó barátságban élt Katona, s a 
forradalom után 1849 telén nála időzött Budán.

Egy deczemberi este szokatlanul felizgatottan 
tért szállására Hazucha, s a mint Katona észrevette 
egész lénye felháborult voltát, elmondá neki, mi 
történt vele. A mint a fedett folyosón jövék hazafelé, 
egy szögletből elém lép egy ember s megszólít: 
ismerem-e? Ráismertem: Petőfi volt.

folytatás az augusztusi Kisújságban
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A Vöröskereszt Telecross szolgáltatása (Red 
Cross Telecross) -  mindennap telefonon 

érdeklődnek az Ön hogy létéről
A Telecross egyszerű és hatékony formában 

támogatja az elszigetelt, gyenge, idős, otthonukhoz 
kötött és krónikus betegségben szenvedő embereket.

A telecross ügyfelei mindennap kapnak egy 
ingyenes, megnyugtató telefonhívást a Vöröskereszt 
egy képzett önkéntesétől, aki meggyőződik arról, 
hogy az illető biztonságban van és jól érzi magát. A 
hívott fél megőrizheti függetlenségét, ugyanakkor őt 
és szeretteit megnyugvással tölti el, hogy valaki 
mindig fog telefonálni.

A Telecross országos szolgáltatás, amely 
minden államban és területen működik. A szolgálat 
önkéntesei jelenleg több mint 1.8 millió telefonhívást 
bonyolítanak le évente. Átlagban 5000 hívás jut a hét 
minden egyes napjára.

Az ügyfelekre egész sor ügynökség és 
magánszemély hívja fel a Telecross figyelmét, köztük 
helyi tanácsok, idősellátó szolgáltatók, orvosok, 
családtagok, barátok, sőt olyanok is, akik maguk 
kívánják igénybe venni ezt a szolgáltatást. A 
Vöröskereszt alkalmazottai az adatok felvételét 
követően felmérik az ügyfél igényeit, és megbeszélik 
vele, hogyan lehet legjobban segítségére a Telecross 
szolgáltatás. Az ügyfelek jelölik meg, milyen 
időpontban és mely napokon szeretnék, ha felhívnák 
őket.

Az önkéntes minden nap a kért időpontban rövid 
telefonhívást intéznek az ügyfélhez. Ha az ügyfél a 
harmadik hívásra sem veszi fel a telefont, értesítik a 
Vöröskereszt területi koordinátorát. Ezt követően 
kerül sor az ügyfél által megadott vészhelyzeti 
kapcsolattartók (emergency contacts) (általában 
családtagok, szomszédok vagy barátok) értesítésére.

A vészhelyzeti kapcsolattartókat megkérik, hogy 
azonnal keressék fel az ügyfelet. Ha a vészhelyzeti 
kapcsolattartót nem tudják elérni, fokozzák a 
készültséget és a helyi rendőrséget is megkérhetik 
arra, hogy menjenek ki az ügyfél lakóhelyére.

New South Wales (NSW) államban a Tenant 
Connect (Lakókapcsolat) nevű szervezet napi 
rendszerességgel figyel a közösségi és szociális 
lakásban élő időskorú és elszigetelt lakókra. A Tenant 
Connect-et a Housing NSW anyagi támogatásával a 
Vöröske5reszt működteti. A Tenant Connect céljai 
közé tartozik, hogy összeköttetést teremtsen a 
szociálisan elszigetelt időskorúak és a társadalmi 
támogató hálózatok és szervezetek között.

A TelecrossREDi szolgáltatást Dél- 
Ausztráliában hívták életre, hogy segítsék az idős és 
veszélyeztetett egészségű emberek felkészülését a 
rendkívüli kánikulára. A szolgáltató a hőhullámok 
idején figyelemmel kíséri ügyfelei állapotát. A 
TelecrossREDi a tavalyi nyár idejére kibővítette 
szolgáltatási körét.

A jelentés csak NSW és SA területeiről volt a 
„News fór Seniors” újságban. (Hungárián Autum 
2010 issue 81.) A megadott Red Cross Website: 
www .redeross, org.au adott további információt a 
Victoriában működő szolgálatról. Victoriában több 
mint 300 önkéntes végzi ugyan azt a munkát, amit a 
jelentés a fentiekben elmondott. A Victoriában 
működő szolgáltatás elérhető a 1800 246850 
telefonszámon, vagy e-mail küldése is lehetséges aki 
az Interneten tud dolgozni:

viccommifflitvproCTams@redcross.org.au 
Természetes, ha valakinek szüksége van ilyen 
szolgáltatásra, ezt érdemes használni.

Itt hívom fel olvasóim figyelmét, hogy az eddig 
beérkezett jelentések szerint sok olyan idős magyar 
van, aki határozottan szeretne az otthonában maradni, 
ameddig csak lehet. Ezt több féle képen magyarázták: 
Az első és talán a legérthetőbb magyarázat az, hogy 
legtöbben az idős, 60 plusz egy kis csomaggal -  még 
ha család volt is -  érkeztek Ausztráliába. Az 50 plusz 
év eredménye az otthon -  a gyermekek felnevelése 
után. Ez, amihez ragaszkodnak, - a megszokott 
környezet, lakás, amit saját ízlésük szerint rendeztek 
be, és élnek benne. A második tény, hogy nem 
akarnak a mások terhére lenni. Az önellátás él legtöbb 
magyar családban -  főleg azokban, akik nehéz sorsuk 
miatt hagyták el az anyaországot. A harmadik tény 
tárul fel, hogy a beszédforma megy vissza a 
magyarra, az anyanyelvre. Még ilyen hosszú idő után 
sem érzik magukat otthon -  nem lesznek soha 
„bennszülöttek”.
A Telecross gondolat magyar részről is egy értékes 
megmozdulás lenne, amit majd be kell illeszteni az 
idős magyarok segítségére induló tevékenységekbe. 
Persze ezt a legális formalitás beiktatásával kell majd 
kieszközölni, egy arra alkalmas megállapodás szerint.

Érdemes olvasni a „Centerlink” „News fór Seniors” 
magyar kiadását, - több idős magyar Klubban 
terjesztik is, - de ha saját példányszámát akarja valaki, 
a Többnyelvű szolgálat 13 1202 telefonszámon, vagy 
írni kell a kérelmet: The Editor, News fór Seniors, PO 
Box 7788 Canberra ВС, ACT 2610.

mailto:viccommifflitvproCTams@redcross.org.au
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR д / V  
CITIZENS CLUB HÍREI f ^

Találkozunk a Magyar Központ bán
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152. H í r  
Találkoznak: 2010. Július 6-án, és 20-án
Júniusi Hírek -  „Sue McCarthy nap”
Június 22-én jöttünk össze. 21-én volt a „Winter 
Solstice” esemény, amikor legrövidebb a nappal és 
leghosszabb az éjszaka. Remélem a tagok, jól 
kialudták magukat. Hideg reggel volt, a terem is elég 
hűvösen fogadott bennünket. Amikor már 
felmelegedtünk, ebéd következett és annál jobban 
ízlett a székelykáposzta és az édességnek beszámított 
alma.
Előadónk is volt. Sue McCarthy tartott előadást az 
öregedéssel járó kellemetlenségekről, (érdekes ezt 
már többen észrevették és tudtak róla a tagok!) Nehéz 
téma volt, de Sue olyan természetesen adta elő, hogy 
mindenki figyelemmel kísérte, és a szórólapok is 
gyorsan elfogytak!
A kellemesen eltöltött napon senki sem vette észre, 
hogy a finom ebéd mellett mindenki gyakorolta a 
figyelést, (concentrációt) -  ez utóbbit követte a 
BINGO -  ami még némi haszonnal is járt a 
nyerteseknek. Mindezt betetőzte a kellemes társalgás, 
jó hangulat. Röviden: „HEALTHY AGEING” -  ez a 
jelszó, amit meg kell szívlelni minden magunkkal egy 
idős klubtagnak!
Elnökünk, Tóth Tériké felhívta a tagság figyelmét, a 
tervbe vett utazásra, legyen elég idő felkészülni rá.
A pénztáros emlékeztet minden tagot, hogy a Július 
hónapban kezdődik a tagsági díjjak befizetésének 
ideje. Új tagokat szívesen látunk, ebben a pillanatban 
nincs várakozási lista. nbCASEY 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 mindig, e hónapban is összejöttünk minden 
Szerdán reggel 9-től délután 4 óráig a szokásos 
helyen. A felújított nagy teremben megy a baráti 
beszélgetés, kártyázás és a másik szobában a 
biliárdozás. Mindenki várja, és jó étvággyal 
fogyasztja a finom magyaros fozteket. Dicséret jár a 
szakácsoknak és segítőinek.
Június 30-án, mint szokás a mi Klubunkban, 
megtartottuk a „mindenkinek születésnapját” -  
énekkarunk szép dalaival és a tagok szavalataival

egybekötve. Ezen a napon a tagság vendége volt a 
Klubnak -  köszönet a Vezetőségnek!
Vezetőségünk július közepére egy négynapos 
kirándulást tervez Lake Entrence-re és környékére. Ez 
egy jó kikapcsolódást fog nyújtani az utazóknak, akik 
biztos gyönyörködni fognak a téli tájakban.
A következő zenés ebéd Július 25-én lesz, ahol mint 
mindig, Máté Ági és Risztics Pityu fognak zenélni. 
Természetesen mindenkit szeretettel várunk erre az 
összejövetelre is. Az asztalfoglalást Batkai Kató 
intézi, kérjük, hívják őt a 9796 5710.
Szeretettel üdvözli az olvasókat Árpád.
(Köszönet az angol fordításért is Árpád, de az csak az 
mc2 -  „Notice Board” Casey Hungárián Senior 
Citizens Club Internet ismertetőjén jelenik meg! Lehet 
jelentkezni a tagságba, a Sedon Gizikénél!) Szerk.

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 Refr. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍRÉT
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
Július 14-én és 28-án lesz összejövetel!
Június 2-án ünnepi beszéd keretében emlékeztünk 
meg a Hősök napjáról. Fazakas Sándort, а II. 
Világháború katonáját illette meg az ünnepi beszédet 
megtartani. Egy valaki, aki átélte és átérezte a Hősök 
napja jelentőségét. Beszédében a nemzetéért életüket 
áldozó katonákra emlékezett, akik a legdrágábbat, 
életüket adták hazájukért. Aki ott élt közöttük és 
harcolt, látva bajtársait, - küzdeni és elhullani, csak ő 
tudta érzékeltetni velünk azon idők körülményeit. 
Visszaidézve az utolsó trombita búcsúztatót: „aludj 
bajtárs, aludj békében” -  emléked örökké élni fog a 
magyarok szívében. Ahogy hallottuk, a legfájóbb 
kötelességük volt, az elesett bajtársak hozzátartozóit 
értesíteni és vigasztalni....
A beszédet követte Teleky Ilonka szavalata, - Tóth 
Jenő „AKÁRMI JŐ? EMLÉKEZÜNK.” című 
versével. Kér, könyörög, ne feledjük a hősöket, a 
háború és a Trianon áldozatait, hogy utódaink is 
tanuljanak, - reményük legyen, hogy „legyen úgy 
mint régen volt....”
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Június 16-án csendes nap volt. Sokan a tagok közül 
haza tértek az ó házába. De nem felejtik el itt maradt 
Klub-társaikat, - persze az Internet ezt a lehetőséget is 
megadja. Mi, akik itt maradtunk a Klubba hozzuk 
parányi magyar világunkat, és a sok picike parányi tűz 
adja meg a hon melegét, árva lelkünk melegszik vele. 
A jó magyaros koszt is segít az otthon varázsolásában 
a konyha kitűnő ételeket készít minden találkozó 
alkalmából. Köszönet érte. Úgy szintén köszönet jár a 
vezetőség minden egyes tagjának, fáradhatatlan 
munkásságukért.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség nevében JOCO.

BRIMBANK-I IST. ALB ANSI IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.

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

PIROS CSIZMA Assn.
Összejövetelek minden hónap első szombatján, 
(Július 3-án) Este 7 órai kezdettel az lan Wilson 
Community Centre épületében.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2010-évben, mint mindig ezelőtt, minden 
hónap első szombatján 2 órai kezdettel (Július 3-án) 
tartja gyűléseit, a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
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

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

VICTQRIAN 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@vsI.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
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16. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa

A Konzulátus Június 15-tői Augusztus 20-ig 
zárva lesz, sürgős elintézni való érdekében híviák 

a Canberra-i követséget! (02) 6282 3226
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 

Fax: (03) 9830 0952 
E-mail: hunconsmelb@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 I T 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 ifjúsági 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 Magvar Televízió - MHTV

Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Honlap: www mhfv net 
Email: MHTV@TPG.com.au

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.

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 37.7.7. 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 „апшзш ^
ASZTALÁRÓL!

A Médiakonferencia 
alkalmából megbeszélt 
idős magyarok felmérésével 
kapcsolatos kérdőívek készülőben 
vannak. Remélhetőleg július -  
augusztus folyamán elkészül egy olyan átfogó 
kimutatás, amely szerint a Melboume-ben élő idős 
magyarok lakhelyük és kívánságaik szerint lehet majd 
csoportosítani. E kimutatás ad majd lehetőséget egy 
átfogó és hivatalos segélyszolgálat kidolgozására az 
idős magyarok érdekében. A felmérés mellett minden 
lehető állami segélyszolgálat lehetőségei és több olyan 
intézmény létesítése lesz feltárva, ami mindenben 
segíteni fogja az idős magyarok érdekeit.

a u sz t r á l ia i k isu jsa 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 

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.
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