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Május első Vasárnapja:
Anyák napja...

...persze nekünk ez, természetes magyaroknak, és ezt be is 
tartjuk. Ez évben május első vasárnapja pont elsejére esik, 
és éppen ezért nekünk különösen élmény megünnepelni!

Ez a nap a világ minden Édesanyjának nevezetes 
napja, de mi magyarok külön kiemeljük a magyar 
Édesanyákat, mint a magyar történelem és fennmaradás 
biztosítóit.
Hosszú évszázadokon át, anyai feladatnak tartották és 
kiváló odaadással nevelték gyerekeikbe a hazaszeretet, 
vallásosságot és az emberi jóérzést megkövetelő felebaráti 
szeretetet. A család minden tagját mindig jóra és türelemre, 
fegyelmezett magatartásra intették.

A nemzeti érzelmeiket átadták az új 
nemzedékeknek, gyermekeiknek dalokban, táncokban és 
népi vonatkozású hagyományokban. A gyönyörű magyar 
motívumú hímzések, térítők, kézimunkák és kerámiai 
díszítések, a népviseletek sok féle vidéki változata, mind a 
magyar anyák érdemeit jelképezik. A magyar ételek a sok 
száz éven át, változó 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 
szűnhető magyar nemzeti hagyományokat.

A magyar Édesanyák szerepe -  itt az emigrációban -  kissé megnehezedik, sőt néha meg 
nem oldható problémákkal viaskodik. A „modern” nyugati „szabad” világ súlyos terheket helyez a 
magyar, - de mondható, hogy minden Édesanya vállára. A család összetartása mellett, a mindennapi 
munkából is kell venni a részüket. Sokan úgy vélik, hogy teher, de muszáj a család fenntartása érdekében. 
Mindenesetre, a mai édesanyák feladata az, hogy szilárdan ragaszkodjanak a családi eszmék 
megtartásához. Köszöntünk minden Édesanyát, aki ebben a szellemben él és neveli családját.

A Kisújság Szerkesztősége nevében Boldog A nyák nap ját kíván minden Édesanyának
Szeverényi László
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ÉDESANYÁM em lék ere

Mesebeli kis királyhoz 
Betévedt egy kis leány, 
Hogy az éppen uzsonnázott 
Tulipános udvarán.

"Ugye, szép itt, ugye jó itt? 
Nézz csak ide, meg oda! 
Bársony itt a gyepes udvar 
Drágakő a palota!

Nézd a libám ezüsttollú, 
Aranyszőrű a cicám.
Ugye, itt maradsz minálunk 
Örökre te kis leány?"

"Köszönöm a meghívását, 
De el nem fogadhatom. 
Szalmatetős kicsi kunyhó 
Az a ház, hol én lakom.

A mi libánk közönséges, 
Nem aranyos a cicánk.
De ott van a két testvérem 
S édes apám meg anyánk.

Ha ölelnek, ha csókolnak 
S fejem rájuk hajthatom: 
Szalmatetős kicsi kunyhót 
A világért nem adom!”

R E C E P T
A „Vidék íze” szerint;

Meggyes-mákos aranygaluska!

Hozzávalók: 50 dkg liszt; 3 dl tej; 8 dkg cukor; 3 
dkg élesztő; 3 tojássárgája; 8 dkg vaj; só; reszelt 
citromhéj; 20 dkg darált mák; magozott meggybefőtt 
-  ízlés szerint; zsiradék a formához. A vanília
mártáshoz: 3 tojássárgája; 2.5 dl tejszín; 3 evőkanál 
cukor; 1 vaníliás cukor vagy !4 rúd vanília.

Három evőkanál liszttel, pici cukorral, az 
élesztővel és 1 dl langyos tejjel kovászt készítünk. A 
tojássárgájákat 5 dkg cukorral elkavarjuk, 
hozzáöntjük a maradék tejet, amiben feloldottuk a 
csipet sót. A liszt közepébe mélyedést nyomunk, és 
abba öntjük a hozzávalókat a megkelt kovásszal 
együtt. A tésztát fakanállal hólyagosra verjük, és 
hozzáöntünk 6 dkg olvasztott vajat, amivel megint jól 
eldolgozzuk.

Egy órát kelni hagyjuk, utána kiborítjuk, 
ellapogatjuk, és közepes pogácsaszaggatóval 
kiszaggatjuk. Kizsírozott tortaformába vagy kisebb 
tepsibe lerakunk egy sort, megkenjük olvasztott 
vajjal, megszórjuk a reszelt citromhéjjal elkevert 
cukrozott darált mákkal, és a lecsepegetett, magzott 
meggybefőttel. Ismét tészta, mák, meggy következik, 
amíg tart a hozzávalókból; a felső sor tészta legyen. 
Újból megkelesztjük, és közepesen meleg, 180 fokos 
sütőben megsütjük. A vaníliamártáshoz 3 evőkanál 
tejszínnel simára keverjük a tojássárgájákat. A többi 
tejszínt felforraljuk a kristálycukorral és a vaníliás
cukorral vagy a vanília kikapart belsejével. A forró 
tejszínt a tojássárgájás tejszínhez öntjük, és a 
habverővel folyamatosan kevergetjük, amíg langyosra 
hűl. A szeletekre szedett tésztára öntve fogyasztjuk! 
(Imre Piroska receptje; (Szentgálról) köszönet érte!)

Jó étvágyat!
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Évente négy alkalommal rendezünk sütemény vásárt, 
Anyák Napján, júliusban a zenés - Bécsi Kávéház 
mintára, ahol a zenét Paska Béla operett számokkal és 
Strauss zenéjével szórakoztatja megjelenteket, - ezt 
követően Apák Napján, és végül Karácsonykor van az 
ünneplésre alkalmunk.
Vendégeink virágokkal, fehér abroszokkal szépen 
terített asztaloknál, zenét hallgatva kávé, forró 
csokoládé, nagy választékban sütemények, torták 
fogyasztása mellett -  egy kellemes, szép délutánt 
töltenek el az Otthonban.
2010 Karácsonyán az egész Cserkész Csapat eljött és 
műsorukkal együtt ünnepelték az idős bentlakókkal a 
Megváltó születésének ünnepét. Olyan meghitt volt a 
kórus a karácsonyfa fényénél, - az időseinket 
belevonva a vendégekkel együtt énekelték a szép 
magyar karácsonyi énekeket.
Most Anyák napját készülünk szokás szerint 
megünnepelni, - az idei Magyarországi szokás szerint 
május első vasárnapjára esik.
Örömmel tudatjuk, hogy sikerült különböző 
fiataljainkat foglalkoztató és tanító szervezetek 
közreműködését biztosítani, műsorszámaikkal

ünnepélyesebbé teszik majd a napot. így például a 
Magyar Iskola, Cserkészek és a Magyar Központ 
fiatal tánccsoportja is fog szerepelni.
Minden bentlakó Édesanya, Nagymama és 
Dédnagymama fehér virágot fog kapni.
A szépen megtervezett szórólapok már részben 
kiosztásra kerültek. Köszönet ezért a Knox Idős 
Magyarok Klubjának, elnöknőjüknek, Tóth Terikének 
és a Nunawadingban az Örök Ifjak Klubja elnökének 
Madai Sándornak, akik mindig szívélyesek, hogy 
kiosztják a szórólapokat, és kihirdetik 
rendezvényeinket. Az Újságok szerkesztőinek is 
köszönet jár, hogy közzé teszik hirdetéseinket, 
valamint a magyarnyelvű rádiónak amely minden 
évben műsoraikban hirdetik a rendezvényeket.
Kérjük a magyaljainkat, hogy jöjjenek el és vegyenek 
rész az Anyák Napi ünneplésünkön, - tapsaikkal 
jutalmazzák meg a szereplőket, fiataljainkat.
Kérem, hozzanak és vásároljanak süteményeket és 
töltsenek az idős magyaljainkkal egy szép és kellemes 
magyaros Anyák Napját. Előre is köszönjük: az 
Áipád Otthon Committee nevében Győri Izuka.
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AZ EMIGRÁCIÓ IGAZI BAJNOKAI

Már nagyon régen gondoltam arra, hogy leírjam 
ezeket a gondolatokat, melyeket megerősít az, hogy 
sokszor halottam beszélgetve barátaimmal, 
ismerőseimmel, akik akkor érkeztek ide, 56 után, 
amikor mi. Megpróbálom összegezni azt, és remélem 
egyet fognak érteni velem kedves olvasóim, hogy 
érdekeikre büszkék lehetnek, s a múltba visszanézve 
láthatják és értékelhetik munkájuk eredményét. 
Ezekre az időkre úgy emlékszünk vissza, mint a 
„keserves évek”-re, amikor még nagyon „Új- 
Ausztrálok” voltunk.

A legtöbb magyar, aki az 1956-os forradalom 
után emigrált Ausztráliába nem beszélt angolul. A 
munkavállalásuk, - mert valamiből meg kellett élni -  
nem volt olyan választékos, mint ma. Többnyire 
nehéz fizikai vagy sablon munkát találtak és végeztek. 
Sokan már családosak voltak, és a fo cél, ami vitte 
őket előre, (miután elhagyták a kommunista 
rendszert), hogy emberséges életmódot teremtsenek 
családjuknak. Ez többségben sikerült is mindenkinek. 
Ezekben az időkben sokan keresték a magyar 
honfitársak társaságát, (már csak beszélgetésre, ha 
másra nem) -  több egyesület alakult és tartotta a 
kapcsolatot az emigrációba került családokkal. A 
magyar élet, szokások, a magyar érzés a nyelvünkön 
keresztül megvolt mindenkiben, de élt és jelen volt 
mindig az elbukott forradalom keserű múltja.

Sokan úgy gondolták, mint jó magam is, hogy ez 
az emigrácó „rövid” lesz, megváltozik a helyzet 
otthon, mehetünk haza. Talán ez is volt az egyik 
indító ok, - és persze az erős magyar érzelmek -  
„régi” és „új” magyarok között, hogy a fiatalokat, 
gyerekeiket a magyar nyelvre tanítsák, a magyar 
hagyományok, kultúra és történelem tanításával a 
magyar nemzeti öntudatot neveljék az utódokba. 
Sajnos észre kellett vennünk, hogy az otthoni változás 
nem jelentkezett, és azt is észre kellett venni a 
családos magyaroknak, hogy a gyerekeik -  az 
iskolákon, és a társadalmi élet során -  gyorsan 
felvették az itteni élet ütemét. Sok gyermek és fiatal 
nem tudta megérteni miért is kell „magyarnak” lenni 
itt az emigrációban. Egy távoli, elképzelt világban 
élve, ahelyett, hogy megszerették volna 
hagyományainkat -  eltávolodtak tőle.

A szülők viszont -  minden nehézséget vállalva -  
teljes erejükkel azon dolgoztak, hogy a családi 
körüket fenntartva, egzisztenciát teremtsenek a 
gyermekeiknek. Olyan körülményeket nyújtsanak az 
utódoknak, hogy a jövőjük biztosítva legyen. Most

megértve és tudva, hogy a jövő valószínűleg 
véglegesen ide csatolja életüket.
Már ez a korosztály is lassan megöregedett -  az itteni 
megélhetés az angol nyelven folyt -  a magyar 
háttérbe szorult. -- és most már többször és többen 
bevallják hogy: a gyerekeink, unokáink nem beszélik 
a magyar nyelvet -  angolul kell beszéljek velük....

De ha mélyebben belenézünk a dolgokba, és 
nem elfogultan, de látjuk, hogy gyerekeink 
beleilleszkedve az itteni életbe, tanult, megbecsült 
emberek, jó fizetéssel, jó megélhetéssel rendelkezve 
gyarapítják családjaikat. Bizony ezek az ÉRTÉKEK, 
amiért érdemes volt dolgozni, és többet ér, mint 
akármilyen más megoldás az emigrációban. A kitartó 
és dolgos anyák és apák életüket áldozták gyermekeik 
boldogságáért, ami kétszer olyan nehéz volt az új és 
„idegen” választott világban.

Én úgy látom, - és hiszem, hogy ezek a 
családfenntartók mind elérték kitűzött céljukat. Ezek 
az igazi bajnokai az emigrációnak! Ez a generáció -  
büszke lehet szerintem a legfontosabb munkát 
végezték el, biztosítva gyermekeik jövőjét egy szabad 
világban. Ezt a helyes irányt magunkkal hoztuk, és 
legtöbben valljuk is, hogy a család és az utódok 
boldogulása a legfontosabb, csak utána jön minden 
más.
Az emigráció bajnokai már legtöbben elérték 
célotokat, túl vagytok a „versenyen” és én szívből 
gratulálok mindannyitoknak. Ti hoztatok létre egy 
olyan magyar korosztályt, bár csak töri a magyar 
nyelvet -  de értékes tagjai lettek az itteni életnek, nem 
tagadva eredetüket, megállják helyüket itt és bárhol a 
világban. Ez nekünk egy megnyugvás....de....

Ha visszapillantunk az elmúlt fél századra, a 
helyzetünk, nem olyan, mint azt valamikor gondoltuk. 
A világ körülöttünk -  nagyon megváltozott. Erezzük, 
és el kell fogadnunk. A gyermekeink a felgyorsult 
életviszonyok miatt több időt, figyelmet és áldozatot 
kíván a fiataljainktól. Elgondolásaik, életmódjuk más, 
mint a mienk volt, más, mint ahogy azt mi 
elgondoltuk valamikor. Befolyásunk változtatásra 
igen kevés és sok esetben hiábavaló.
Tehát mi a jövője, teendője az emigráció 
bajnokainak? -  muszáj új terveket alkotni, - a saját, 
még hátra levő éltünkkel kapcsolatban. A „bajnokok” 
„zsákutcába” haladó magyar közösség lett. Se előre -  
se hátra nem tudunk menni -  ide vagyunk kötve, és 
tőlünk függ, hogy milyen viszonyokat fogunk 
magunknak teremteni -  itt Melboume-ben a hátralévő 
éltünk során, ebben a fokozatosan háborgatott 
világban. Szerk.
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NYUGDÍJASOKNAK EZ NEM VICC...
A nyugdíjas arra ébred, hogy betörő járkál a 
lakásában.
- Segítség! Segítség! -  el kezd kiabálni...
- Ne csapjon olyan zajt -  csitítja a betörő. -  Nekem 
csak pénz kell!
Mire a nyugdíjas:
- Ja, az más. Akkor keressük együtt, mert az nekem is 
kellene....
A NYUGDÍJBA VONULÓ TESTTAGOK....
A testrészek szeretnének nyugdíjba menni, ezért 
gyűlést rendeznek. Megszólal a szem:
- Én már olyan sok csúnyát láttam életemben, el 
szeretnék menni egy nyugodtabb helyre!
Megszólal a fül:
- Én már olyan sok csúnyát hallottam, el szeretnék 
menni egy csendesebb helyre!
- Én is nyugdíjba szeretnék menni - szólal meg valaki 
a hátsó sorból. -  az ügyvezető ráförmed: - álljon fel 
aki ezt kérte!
- Ej, ha én fel tudnék állni, nem mennék még 
nyugdijba!

SZÍN TISZTA IGAZSÁG......
Az öregkor boldogságának legfőbb titka, hogy 
beérjük önmagunkkal, és ne kívülről várjuk a 
csodákat!

2011
MÁJUS
Jeles napok, és 

szokások; 
Májusi. Anyák-napja 

A magyaroknak! 
Május, 12, 13,14. 
Pongrác, Szervác, 

Bonifác; 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.

HUSVETROL JUTOTT ESZEMBE...
Két rendőr beszélget:
Képzeld milyen okos tyúkot vette?
Milyet?
Pontosan akkora tojást tojik, mint amelyik kifér 
belőle, és pont beleillik a tojástartóba!

LASSÚ KEZDES....
Két jó barát beszélget:
- Te mit fogsz csinálni, ha nyugdíjba mész?
- Hát, az első héten még csak üldögélek a hinta
székben
- És azután?
- Szép lassan el kezdek hintázni!

NYUGDÍJASOK ES A KARÁCSONY....
Három nyugdíjas ül egy kávéházban egy csésze kávé 
mellett. December közepe van, nézik, hogy odakint az 
emberek csomagokkal megpakolva sietnek az utcán. 
Megszólal az egyik:
Mégiscsak jó dolog a karácsony.
A második:
Az lehet, de a szex az jobb.
Mire a harmadik:
Igen, de a karácsony többször van.
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20 ÉVES A BRIMBANK-I
(ST.ALBANS) IDŐS M AGYAROK KLUBJA. 
A Klub Március 27-én tartotta megalapításának 20-ik 
évfordulóját. Az összejövetel remekül sikerült, 
köszönhető a Klub mostani elnökének Szánthó 
Piroskának és a segítő vezetőségének. A képek többet 
mondanak, mint dicsőítő szavak.........
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A Klub fennállásának 20-ik évfordulójára 
rendezett ünnepségen megjelent Világos István, 
Melbourne tiszteletbeli konzulja, és felesége Eszter. 
A Klub mostani elnöke Szántho Piroska beszédében 
visszapillantott az elmúlt sikeres két évtizedre, 
méltatva a tagok odaadó munkálkodását. Ezek után 
Világos István díszokleveleket adott át az alapító 
tagoknak -  megköszönve munkásságukat. A 
Multicultural Commission képviselő asszonya dicsérő 
oklevelet adott át a Nefelejcs Duó -  két népszerű 
tagjának, - akik éveken át szórakoztatták a tagokat és 
vendégeket. Ez alkalommal sem maradt el a zene -  a 
jó hangulat. Paska Béla ott van, mindenhol ahol 
segíteni kell a magyar megmozdulásokat, és jó kedvet 
kell teremtem akár süt a nap, vagy esik az eső.

Eljöttek a Kultur Kör táncosai is -  szép népi 
viseletben magyar táncokkal szórakoztatták a 
közönséget. Persze nagy taps volt a jutalom, meg is 
érdemelték. Köszönet a tanítóknak és a kísérőknek is. 
A Klub énekkara is ki tett magáért, szép egyenruhába 
tökéletes hangvezetéssel énekelték a Magyar és az 
Ausztrál himnuszt. Jó volt hallani magyaros

énekeiket. Világos István megemlítette beszédében, 
hogy nem kellett neki „messzire haza menni” -  úgy 
érezte magát, mintha „otthon” lett volna. A hivatalos 
megemlékezés után következett a vidám „mulatozás . 
A finom ebéd után a vendégsereg apraja -  nagyja 
felállt és táncra perdült. (A képek is bizonyítják) Még 
jó mulatós nótákat is énekeltek, akik ezt nagyon értik! 
(Már hallottuk őket máskor is!) Jó volt látni, hogy 
még a kicsi gyerekeket is bevonták a „kör-táncba’ -  
így kapják meg a hagyományainkat, a magyar-érzést. 
Gratulálunk a mostani vezetőségnek és segítő 
társainak a jól szervezett -  és megrendezett 
születésnapi megemlékezéshez. Reméljük, hogy még 
sok-sok éven át megtartja egységét, és részt vehetünk 
a Brimbank-i Idős Magyarok Klub működésében.

A Klub összejövetelek minden hétfőn 10 órától d.u. 4-ig, az 
Errington Community Center-ben. (Princess Street 
St.Albans) Az összejövetelekre szeretettel vár 
mindenkit a Vezetőség nevében Szánthó Piroska. 
Érdeklődni lehet a Piroska 041 832 2160
telefonszámán.
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Az Erdélyi Szövetség Hírei
Húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe, az idén 

egybeesett Magyarország új alkotmányának végleges 
megalkotásával, melyet bízvást nevezhetünk nemzeti 
öntudatunk feltámadásának. Ez az alkotmány a 
Parlament több mint 2/3-os többségének 
elfogadásával félreérthetetlenül a világ össz- 
magyarságának készült. Magyarország kormánya 
nemcsak szavakban, de tetteiben is felelőséget vállal 
minden egyes magyarért, így Erdély magyarjai sem 
lesznek többé a „nemzet árvái”.

A Székelyek felemelkedéséhez minden 
tehetséges erdélyi magyar fiatalra szüksége van, tehát 
lehetőséget kell teremteni számukra a 
továbbtanuláshoz. A jelenlegi Magyar Kormány ezért 
-  lehetőségeihez mérten -  nagyon sok iskolát és 
alapíünányt támogat, de az csak egy hányada bár 
nagy, de mégis csak egy hányada annak amennyi 
kellene. Sok hozzánk hasonló segítő szervezet 
különböző megközelítéssel ezt a hiányt akarja 
pótolni.

Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség elsősorban a 
tehetséges, de hátrányos helyzetben lévő egyéneket 
kívánja hozzásegíteni a lehető legmagasabb 
képzettség eléréséhez. Egy nemzet akkor életerős, ha 
fiai minden vonalon a lehető legmagasabb 
képzettséggel rendelkeznek. Mi azért dolgozunk és 
kérjük honfitársaink erkölcsi és anyagi segítségét, 
hogy képesek legyünk -  ha kicsiben is -  részt venni a 
fentiek megvalósításában. Egy jó eredménnyel 
érettségizett magyar fiatal mintegy évi $1000.00-os 
ösztöndíjjal 5 év alatt kiváló orvos lehet. Nekünk van 
egy ilyen fiatalunk, aki Marosvásárhelyen, elsőéves 
orvostanhallgató. Több más ösztöndíjasunk 
pillanatnyilag alsóbb fokon tanul.

Az Erdélyi Szövetség ugyancsak részt vállal az 
itteni magyarság minden pozitív megmozdulásaiban. 
Nem volt még olyan Hungarofeszt, melynek 
sikeréhez valamilyen formában hozzá ne járultunk 
volna. Még sorolhatnám, de köztudatban van, hogy 
ahol szükség van ránk, mindig ott vagyunk, és amit 
vállalunk azt 100%-ban teljesítjük.

Távol áll tőlem a panasz, hiszen önként tesszük 
amit teszünk, de szeretnénk szélesebb körben 
tájékoztatni támogatóinkat munkánkról, annak 
lényegéről, és problémáinkról. A múlt évben 
sikeresen toboroztunk, vagyis több mint 80 taggal 
növekedtünk. Részükre a május 22-én 2 órai kezdettel 
tájékoztató gyűlésre jövünk össze, a Szent István 
templom társalgójában. A meghívottakat levélben is 
értesítjük. Nagyon szeretnénk, ha ezen az

összejövetelen minden meghívott részt venne. 
További tevékenységünk érdekében tanácsaitokat 
meghallgatjuk és kérdéseitekre legjobb tudásunk és 
ismereteink szerint választ adunk.

Jelenlegi ösztöndíjasaink számára a következő 
tanévre mag van ugyan a fedezet, de további 
működésünk sikere az októberi Erdélyi Ebéd 
bevételéből és támogatóink nagylelkűségétől függ.

A múlt havi tájékoztatónkban jelzett Erdélyi 
Ebéd rendezésének dátuma -  tőlünk kívülálló -  ok 
miatt megváltozott. Az új időpont: Október 2 -a  
délután 12:30 órai kezdettel. Jó egészségbe és kiváló 
étvággyal akkor és ott találkozunk.
Szövetségünk fennállása óta jelszavunk nem változott
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!

Krisztekanits Violetta 
Sajtófelelős.

FIGYELEM! FIGYELEM!!
A Hungárián Vide Club Melbourne

újra elindítja működését!
Butterer Ferenc kezdeményezésével, 

vezetésével, és kedvezményes tanítási óráival! 
A tanítás díjmentes a tagoknak!
A Club fenntartása érdekében az 

évi tagsági díj $60.00 lesz.
Bővebb felvilágosításért hívja 

személyesen Ferencet a 
(03) 9547 3104 telefonszámon.
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2011. MÁJUSI NAPTÁR.
Május 1. Vasárnap

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

Május 7. Szombat
d.u. 2:00 órakor Anyák-napi Ünnepség

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

Május 15. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Május 22. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.

Május 28. Szombat
Este 7:00 órakor Egymillió lépés (Tánc-előadás)

Május 29. Vasárnap
d.e.9:00 órakor Katolikus Szentmise -  utána 
Regnum Szövetkezet Ebédje, (hirdetés szerint)

Meghívó!
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 

2011. Máius 22-én
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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

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,_____________

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

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.

A könyvtár KATALÓGUSA - CD lemezem kapható 
a könyvtári órák alatt, vagy a 9879 8203 

telefonszámon megrendelhető. 
(Használata a Microsoft-XL használatával működik)

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub ismét minden pénteken 1 órától -  
3 óráig találkozik a Központban. A „Broad Band fór 
Seniors” tanfolyamok tovább folytatódnak -  a sok 
„Certificate” díszíti a termet. Érdemes csatlakozni 
ehhez a mozgalomhoz, feleleveníteni tudásodat! 
Elkészült a felszerelés, amely a régi hanglemezeket át 
menti CD lemezekre -  hosszabb időre és modem 
lejátszó berendezések használatára. Ez kedvezményes 
áron lesz elérhető a tagoknak és érdeklődőknek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Vezetőség.
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Érdemes rajta elgondolkozni....
Az idei Hungarofeszt után összejöttem Kövess 

Karcsival, aki a rendezvény munka-csoportjában is 
részt vett, és a véleményét hallgatva a Magyar 
Központtal kapcsolatban -  amit angolul írt már meg -  
kérte, hogy fordítsam le magyarra, és közöljem a 
Kisúj ságban az érdekeltekkel -  akik még a magyar 
nyelvet jobban értik és beszélik; - íme itt az írása:

Kedves Barátaim, A Magyar Központ jövője 
Ami itt írok azt a saját elhatározásomból teszem azért, 
hogy hozzájárulhassak gondolataimmal a ti 
elhatározásotokhoz, akik a Magyar Közösség vezetői 
vagytok. Senki nem kért erre a feladatra.

Éveken keresztül, már 1970 óta, kérték a jogi 
tanácsaimat a Központtal kapcsolatban többször is.

Én ismerem a törvényes felépítését. Hozzá járultam a 
Központ több rendezvényéhez, segítettem, ha kértek. 
Nemrégen tárgyaltam és gondolkoztam azon, hogy 
hogyan lehetne a Központot anyagilag működő 
képessé tenni. (Ezt azért vagyok képes megtenni, 
mert) -  az Elnöke vagyok az „Ausztrál-Magyar 
Chamber of Commerce & Industry” itt Victoriában.

Ebben a pillanatban a Központ egy nehéz út elé 
néz, gazdasági problémákkal küzd a fenntartáshoz 
szükséges pénz hiánya miatt. Véleményem szerint -  
szeretném, elmondani mi történhet -  ha nem változik 
a mostani helyzet. (Itt kell mondanom, hogy nekem 
nincs semmi érdekem abban, - hogy akár milyen 
jövője lesz a határozatoknak. -  és sajnos azt is előre 
látom, hogy nem lesz a szükséges változás, mert az a 
vélemény, hogy „túl nehéz” lenne.



1. A bevétel nem lesz elegendő a Központ helyes 
fenntartására.

2. A Központ karban-tarásának hanyatlása miatt a 
használata is csökkeni fog.

3. A csökkentett használat -  kevesebb bevételt és 
még kevesebb fenntartási összeget teremtene.

4. Rövid belátható időn belül az épületek 
használhatatlanná válnak

5. A telek ára marad csak meg a Központnak
6. A Csúcs kifogy a pénzből
7. A Csúcs alapszabálya szerint nem tudja a társ 

szövetkezeteknek átutalni a vagyonnak elismert 
Központot — eladás esetén - a jövedelem az egész 
Magyar Közösséget illetné -  az alapszabály 
szerint.

8. Biztos nagy vita lesz, a tulajdon jogok felett- 
talán legális úton, bírósági tárgyalások után 
meglehet, hogy az értékek nagy része a magyar 
közösség érdekében más felépítésben megmarad, 
és tovább működik.

Mi hát a megoldás?
Sokan mondták többször is nekem, hogy a „gyökeres 
-  igazgatói” a Csúcsnak azért maradnak és csinálják, 
amit hosszú idő óta folytatnak, mert senki nem akaija 
átvenni tőlük a pozíciójukat. Én ezt nem hiszem, hogy 
igaz legyen! 1'
Szerintem a megoldás a következő lehetne:
1. A négy Szövetkezetnek egyesülni kell, a 

Csúccsal, és így a Csúcs-tagok lennének a 700- 
800 mostani részvényesek. Ez eszközölné azt, 
hogy csak egy „Со-Operative” szervezet lenne 
működésben.

2. Minden igazgatója a Csúcs-nak és a
Szövetkezeteknek bele kell egyezni, hogy lemond 
pozíciójáról az egyesülés után, és adjon helyet 
egy fiatalabb generációnak. Jelentkezők egész 
biztos lennének! Új igazgatók nem jönnek 
előtérbe, ameddig a határozatokat a mostani 
vezetőség hozza.

3. A 700 -  800 részvényes, akik tagjai lesznek az új
szervezetnek megkapják a tulajdon jogot és 
vezetik a Központot. A Szövetkezetek, ha úgy 
gondolják, megmaradhatnak, mint „Sub-
committee” -s -  és tovább folytatják egyes 
részlegeiket, de a Csúcs, felelős a pénzügyekre.

4. Az igazgatói a Központnak (Csúcs) ne legyen 
több mint hét (7), és a pozíciók évenkénti 
választáson történjenek a részvényesek által. így 
dolgozik minden „Public Company” és így 
dolgozik minden jól működő „Non-profít” 
organizáció is!

5. A részvényesek öregednek -  úgy mint az 
igazgatók. De a részvényesek végeredményben 
tudják kontrolálni az igazgatókat a Évi 
Közgyűlések alkalmával.

6. Védelem be van írva az Alapszabályba, hogy 
senki sem nyerhet pénzügyi előnyt a Központ 
eladásával kapcsolatban.

7. Az új igazgatók azonnal megkezdenék
munkájukat a következők szem előtt tartásával: 
mindenek előtt a szükséges bevételek
előteremtése. A nézetem szerint a Központ
bevétele el tudná érni az évi $350,000-t ha a 
következetes hirdetése és szakszerű kihasználását 
elősegítő mozgalmak mellett a magyar
közösséget is szolgálni tudná — minden vonalon!

Ahogy már az előbb említettem, - nem hiszem, hogy 
a változást nem fogja a mostani vezetőség elősegíteni. 
Ellenben — ez az értesítő lesz a tanúm, hogy a 
Központ dolgait látva — mi fog történni, ha nem lesz 
változás! Az én kedvenc definícióm a „bolondságról” 
az, hogy: bolond az, aki ugyan azt csinálva vár új/más 
eredményt.

Kövess Károly.

A Magyar Központ Ifjúsági Termében 
( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )

EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA
91 éve történt Magyarország tragikus szétdarabolása 

Nemzeti dalainkat előadja: Zenem űhely együttes

Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezőség 
Belépődíj 5 dollár, gyermekeknek ingyenes 

Érdeklődni lehet: Szegedi Mihály (03) 9801 2043
IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG14, o ldsm

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍRFI 
Találkoznak a Magyar Központban
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
2011. Május. 10-én, és 24-én.
Tizedikén Anyák Napi ünnepélyes összejövetel.

Április úgy elröppent felettünk, mint a hazai 
áprilisi szelek. Csak most volt a „mókás elseje” és 
immár a Húsvétunk is elmúlt. Húsvét keddi 
találkozónk igen jól kezdődött, Elnök -  asszonyunk, 
csokoládétojásokkal teli kosárral fogadta tagjainkat, 
kívánva mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket. 
Férfitagjaink is megragadták az alkalmat, - volt dolga 
a sok kölnis üvegnek! Sok mókás versike hangzott el, 
- egyike így szólt: zöld erdőben jártam, kék ibolyát 
láttam, el akart hervadni, szabad meglocsolni? A sok 
apró csokoládétojást ól betetőzte a tombola kosárban 
üldögélő óriástojás! A jó kedvet csak a jó ebéd múlta 
felül. Zsolt ismét kitett magáért, - a sült hús rizzsel 
mindenkinek ízlett.
De most már rátérek komolyabb témára is. Házy 
Irénke nem volt közöttünk, - elesett -  megütötte 
magát, reméljük nem lesz komolyabb baja. Javulást 
kívánunk neki. Antal Ilonkát meleg szeretettel 
köszöntjük sorainkban. Érezd magad jól közöttünk. 
Horváth Erzsiké is megérkezett „Magyarból”. Amíg 
elvolt Prokish Erzsiké és Házy Irénke látták el 
munkáját, (az üdvözlő asztalnál)
Szeretném tudni, hányán olvassák híreimet? -  ezért 
felteszek egy kérdést, amire szeretnék választ kapni: - 
ki írta az „Anyám tyúkja” című verset? - A feleletet 
várom a kedves olvasóktól.
Jó mulatást és jó egészséget a legközelebbi hírekig.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍRŰI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151.
Az összejövetelek Május 4-én és 18-án lesznek.
Az újjászületés hónapja Május, Magyarországon! 
Odahaza most nyílnak a virágok, illatos a levegő, 
mert ébred a tavasz. Ebben az évben, magyar Anyák- 
napja -  a hónap első vasárnapja nyitja meg a hónapot. 
Ezen a napon az Édesanyákra emlékezünk, akiknek 
köszönhetjük életünket. Sok-sok vers és köszöntő 
méltatás íródott az Anyákról, - mindenki maga a saját 
érzelmét és emlékeit őrzi a saját Édesanyáról, ami a 
legdrágább kincs mindannyiunk életében. Az utolsó 
szó, az utolsó intelem, ami elkísér mindenkit az élet 
útján. Őket ünnepeljük, emlékeinkben -  ezekkel a 
gondolatokkal az ünnepi ebédünk alkalmából Május 
11-én. Erre a napra a Klub nagy szeretettel és 
gondossággal készül.
Ha közelről nézem a tagságot, büszkén látom, hogy a 
Nunawading-i Örök Ifjak Klubja valóban egy 
nagycsalád. Összejöveteleinken sok nagymama, déd
nagymama mondja el felejthetetlen élményeiket a kis 
csemetékkel. Az öregfiúk is megtárgyalják a régmúlt 
eseményeit. így lett és formálódott ki a Klub, mint 
egy nagycsalád. Sikerült, mert mi magyarok, 
családszerető fajta vagyunk! Itt -  az Ausztráliai 
környezetben nagyon könnyen el lehet felejteni a régi 
szokásokat, azért kell a gyakori visszaemlékezés. Ez 
is a korral jár -  és a visszaemlékezés feleleveníti a 
régmúltat, fiatal kort és az emlékek megosztása a 
barátokkal emeli a családias hangulatot az 
összejöveteleken. Minden kedves magyar 
honfitársunkat szíves látunk és befogadunk „családi 
körünkbe”! Jelszavunk a régi szép dal kezdő sorai: 
...szeressük egymást gyerekek, mert minden percér 
kár ...reméljük, hogy meg is marad ez a jövőben is!

Ebben a szellemben vár vezetőségünk minden 
tagot és velük együtt a vendégeket is. (Biztos vagyok 
benne, hogy az arra járó vendégből hamarosan 
törzsvendég -  vagy tagja lesz a Klubnak. A Juliska- 
néni, szakácsunk is gondoskodik róla, hogy az általa 
főzött finom ebéd, visszacsalja a vendégeket a 
Klubba.)....... reméljük a Vezetőség nevében Jocó.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2011-ben minden 
szerdán a megszokott időben és helyen!
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 
78 Power Road Doveton 3177 címen.
Kedves Olvasóink!
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Sajnos ebben a hónapban sok szomorúságaink voltak, 
mert március végén és április elején több kedves 
klubtagunk átköltözött a másvilágra. Ennek csak az 
volt az előnye, hogy a Mennyországban szaporodott 
az Angyalok létszáma. Érzésben együtt vagyunk a 
Családokkal, nekünk nagyon hiányoznak kedves 
barátaink, megszokott mosolygó arcai. A Jó Isten 
áldásra rájuk, és nyugodjanak békében!

Mint szokásos, e hónapban is összejöttünk 
minden szerdán a szokásos Klub helyiségünkben, 
kivéve a Húsvét utáni szerdán, mert akkor „pihenési -  
szünetet” tartottunk. Ennek az volt az előnye, hogy a 
sokat dolgozó Vezetőség és a konyhában dolgozók 
pihentek egy kicsit, erőt gyűjthettek a Májusi 
találkozókra.

Ahogy már hirdettük a múlt hónapi Újságban -  a 
következő zenés ebédünk, május, negyedik 
vasárnapján -  22-én lesz, ahová természetesen 
örömmel várunk minden kedves tagot és vendéget. A 
jó hangulat mellé, amit Ági és Pityu biztosít, a 
szokásos finom ebéd sem fog elmaradni. Remélem 
minél többen, eljönnek, és velünk töltik ezt a 
szokásos zenés vasárnapi ebédünket.

Szeretettel üdvözlöm olvasóinkat, Árpád.

FIGYELEM! Az angol fordítását a fenti cikknek 
olvashatják a Casey Idős Magyarok mc2 honlapja -  
„Notice-board” alcíme alatt. Ha már valaki odáig 
eljutott, akkor nézhet képeket a Klub elmúlt 5 év 
eseményeiről. Szerk.

„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 2011-es összejövetelek minden pénteken a 
megszokott helyen!
Mindenkit szeretettel várunk!

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2011 évben a hónap első és harmadik hétfőjén 
találkoznak! Május 2-án és 16-án találkozunk.

Vasárnapi ebéd Május 1-én. 
a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 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.
Szeretettel várjuk a tagokat és vendégeket.

DDMSz -  Értesítője!
Április 25-én a HÚVÉTi EBÉDünk volt!
Az idén is nagy sikerről számolhatunk be. Ritkán 
fordul elő, hogy még az utcára is kellett vinni a 
kocsikat, mert nem volt elég hely az udvaron. A 
vendégsereg a húsvéti hangulatban nagyon jól érezte 
magát. A gyerekek (mert sokan voltak) a piros 
tojásoknak és a nyuszikáknak örültek -  és igazi 
magyar húsvét hangulatában töltötték el a napot. 
Május 15-én -  Anyák-napi ebéd! Szokásos 
finom ebéd, sütemények, kávé - lángos, A Székely 
Zenekar adja majd a jó hangulatot, - táncra perdülhet 
a vendégsereg. A TOMBOLA is lesz! Azt hallottam! 
Helyfoglalásért hívják: Kovács Magdit 9390 0327, 
Márton Katót 93664382 telefonszámán.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
Kovács Sebestyén.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA. Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Május 7-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

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

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

Corner o f 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 
esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 és 

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
telefonszámokon.

mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
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Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 
Fogadási órák;

Kedden és szerdán 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 

E-mail: hunconsmelb@telstra.com

a z  a u s z t r á l ia i
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

B€SS€M£R

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEMER
konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 

több színben és méretben.
Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 

. újra cserélheti.
Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 

speciális kedvezményekkel garantálja. 
BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 

eszközöket is árul, nagy választékban! 
Érdeklődők hívják Gizellát a 

(03) 9563 3296 telefonszámon.

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net 
Email: MHTV@TPG.com.au -  vagy mhtv az mc2 
kezdőlapról azoknak, akik tagok akarnak lenni. 
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 kassai M :
ASZTALÁRÓL!
Most csak arról szeretném 
értesíteni a kedves 
olvasókat, hogy hely-szűke 
miatt nem sikerül minden 
összejövetelt, mulatságokat azonnal 
leközölni. A tehetségünkhöz mérten mindenhol ott van 
a Kisújság -  ha a meghívás elég időt ad arra, hogy a 
programokat össze tudjuk egyeztetni. Sajnos
manapság is, több olyan rendezvényünk van, itt 
Melboumeben, melyek ütköznek egymással.

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 Kisújságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

Cím :....................................................
................................Postcode:...............

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.

mailto:hunconsmelb@telstra.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

