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Szeptember egyetlen piros betűs 
ünnepe - Apák napja!

Szeptember a naptári év kilencedik hónapja, 
amelyet Szent Mihály havának is nevezünk. Ez a 
változások hava földünk mindkét oldalán. Itt 
Ausztráliában kifelé haladunk a télből, otthon pedig a 
nyár végét jelenti. Ausztráliában a tél leginkább az 
otthoni őszhöz hasonlítható, amikor csak a hegyekben 
esik a hó, és a városokban inkább az esőzés és szeles 
idő a jellemző. Nemrégen azonban olyan nagy 
esőzések voltak Ausztrália északi és közép területein, 
hogy nagy károkat okozó „vízözön”, árvíz pusztított 
legfőképpen Queensland fővárosában, Brisbane-ben. 
Ezek a szélsőséges időváltozások -  szárazságról 
árvíőzekre átcsapongó időjárás jellemzi Ausztráliát, 
és ebbe bele kell nyugodnunk, hiszen mi is ehhez a 
világhoz tartozunk!

Szeptember azért reményt is ad az itteni 
tavasz és nyár közeledésére. A virágzó gyümölcsfák, 
új hajtások a virágos kertekben, megindul és nő a fű a 
ház körül, amit szaporán kell vágni, hogy szép legyen 
a környék. De ez azt is jelenti, hogy pár hónap és 
szidhatjuk a borzalmas ausztráliai hőségeket.
Otthon, Magyarországon más a helyzet. A nyár vége, 
az ősz kezdete, aratás, betakarítás, a szüret jellemzi 
ezt az időszakot. És persze a gyerekek, 
visszaérkeznek a nyaralásból, - kezdődik az új 
iskolaév. Nem tudom, de több mint valószínű, hogy 
most is még a Mamák, Papák kézen fogva viszik a 
kisebbeket, a nagyobbak, már magukban mennek 
megtalálni régi barátaikat, osztálytársaikat elkezdeni 
egy újév reményteljes napjait.
Csak hosszú évek múltán, amikor már magunk is 

felneveltük gyermekeinket gondolunk vissza azokra 
az időkre, amikor a mi szüléink vállalták a felelőséget 
a jövőnkért, boldogulásunkért. Ez a szülők feladata -

és ez nem sokat változott a történelem folyamán -  
csak néha könnyebb vagy nehezebb körülmények 
között biztosították családjuk megélhetését. Ezeket a 
nehéz körülményeket mi, akik a háború után nőttünk 
fel, a politikai helyzetünk miatt -  mi nagyon is jól 
tudjuk és értékeljük. Sok Édesapa, az enyémmel 
együtt nehéz körülmények között nevelt fel minket. 
Talán azért is hiszem, és többször is visszatérek rá, 
hogy az Apák napját piros betűs ünnepnap -  és 
nekem az is marad, amíg élek.

Az én Édesapám értékét, még gyermekfejjel 
is felismertem -  1948 tavaszán -  egy Anyák-napi 
iskolai rendezvény alkalmából -  kérésemre -  én 
szavaltam ezt a verset:

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

Ez a vers 1948. Május 9-én hangzott el a Marcibányi- 
téri iskolában, Budapesten.

Most amikor világszerte a családjukért 
fáradozó Édesapákat, és a már „nyugdíjba” vonult 
Nagyapákat köszöntjük, jusson eszünkbe a múlt. Ne 
felejtsük el Apáinktól kapott intelmeket, jó 
tanácsokat, követve példájukat. Adjuk tovább a 
fiataloknak, amit mi kaptunk örökségbe. És kérem a 
mai fiatalságot, hogy becsüljék meg és szeressék az 
Édesapákat! Szeverényi László.
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A MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE
Augusztus 20.-a hazánk legnagyobb, 

legmeghittebb ünnepe, az államalapítás -  Szent 
István királyunk ünnepe. Ezzel kapcsolatban egy 
kezdeményezett hagyományról, illetve 
mozgalomról szeretnék beszámolni ma délután: 
a „Magyar Szolidaritás Tüzé”-ről.
Valószínű hallottak már erről -  a Szoldaritás 
(Együttérzés) Tüze-Lángjáról amely egy cserkész 
kezdeményezés, amely sikeresen terjed el az 
egész világon, mert egy nemzeti hagyomány 
születéseként jelent meg a világ előtt.
Az 1933-as gödöllői jamboree idején a Magyar 
Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot 
rendezett. Ez abban nyilvánult meg, hogy az 
előre kijelölt napon a cserkészek tábortüzeket 
gyújtottak, mindenhol Magyarországon és az 
elcsatolt területeken is. A megbeszélt időben 
lobbantak fel az összetartás lángjai Gödöllőn, a 
Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, 
a Bakonyban, mindenhol ahol magyar 
cserkészek éltek.

2003 augusztusában, a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség felújította és kiszélesítette e 
fontos kezdeményezést.
Ezek után, minden évben újra indul a Láng, 
hogy a világot bejárva emlékeztessen 
mindannyiunkat szétszórtságunkra és együtt
érzésünkre. A trianoni határokon kívüli és az 
otthoni magyarság egy napra a világ minden 
pontján legalább lélekben egymásra talál ezen a 
napon. így hát a Kárpát medencében, 
Kazahszántól Honoluluig, Svédországtól Buenos 
Airesig, a föld minden magyarlakta területén 
fellángolnak a tábortüzek, vagy gyertyácskák 
lángjai.
A lángok mindenhol a helyi időszámítás 
szerint augusztus 20-án, este 21.00, leste 9.00) 
órakor lobbannak fel, s a tábortűz/gyertyaláng 
a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát Új- 
Zéland, Ausztrália vonalától kezdve indul 
útjára, és ez a láng végigkísérve augusztus 20-át, 
körül az egész világon , és Honoluluban (Hawaii) 
alszik ki.
így, amikor Budapesten felröppennek a Szent 
István napi tűzijáték első rakétái, a Magyar

Szolidaritás Lángja már 11-12 órája úton van, 
és Honoluluig még ugyanannyi ideje, útja van 
még hátra. Azok, akik a budapesti tűzijátékot 
nézik, a felröppenő első rakétát tekinthetik a 
Magyar Szolidaritás Tüze fellobbanásának. 
Valószínű nincs olyan időzónája a Földnek, ahol 
ne élnének magyarok és cserkészek, így csak 
szervezés kérdése ennek a hazafias hagyomány 
megvalósításának: tábortűz -  gyertyaláng, 
Fillmore-ban, LosAngelesben, egy gyufavillanás 
a Hargitán, gyertyák a budapesti lakásokban. 
Mécses Dunaszerdahelyen, tábortüzek Buenos 
Airesbe, Caracasban, Sydneyben, Melboumeben, 
Csíkszeredán, Münchenben, Oslóban, 
Torontóban, Krasznahorkán, Calgariban, New 
Yorkban vagy Kőrösmezőn.

Ez a világot átölelő testvéri összetartozás 
kifejezése váljon örökös hagyománnyá, és 
legyen a magyar identitástudat egyik pillére.

Ma már az évi munkatervünk állandó tárgya a 
„Magyar Szolidaritás Tüze” . Mi a Melboume-i 
cserkészek, ma este 21 órakor meggyújtjuk a 
hagyományos összetartásunk tábortüzét, és ha 
úgy gondolják más magyar szervezetek vagy 
egyének is itt Ausztráliában, Melboume-ben 
csatlakozhatnak e kezdeményhez, és ma este 
augusztus 20-án, és minden évben ugyanekkor, 
este, 21 órakor gyújtsanak gyertyát otthonaikban, 
családjaikkal vagy barátaikkal kimutatva 
magyarsághoz való tartozásukat, érzésüket.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik m 
ár a kezdettől fogva részt vesznek ebben a 
mozgalomban és köszönjük azoknak is, akik 
most, ma csatlakoztak hozzánk!
Az összetartás nevében.......Kívánok további...
Jó munkát..... (Kovács Róbert fncs)

És, most egy idézet a múlt évi megemlékezésről: Idén 
újra elindult útjára a Láng, hogy a világot bejárva 
emlékeztessen mindannyiunkat szétszórtságunkra és 
együttérzésünkre. A trianoni határokon kívüli és az 
otthoni magyarság egy napra a világ minden pontján
legalább lélekben egymásra talál....

Magyaródy Szabolcs, esést.
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Négy napon át gazdag programsorozat 
a Magyar Világtalálkozón

Balatonlellén jó volt magyarnak lenni!
Ballatonlelle városában négy napra, otthonra 

talált összmagyar súgunk: minden volt, ami magyar! 
Mostantól három méter magas, vöröskö alapon, 
erdélyi tölgyfából készült Megmaradásunkért című 
jelképmű őrzi és reprezentálja a magyar összefogást, 
a XXI. Század első Magyar Világtalálkozója 
rendezvénysorozatának emlékét Balatonlellén — 
némiképp megidézve a nyolc évtizeddel ezelőtti nagy 
találkozók hangulatát.

Az elmúlt hét végén, négy napon át, 
tizenkét helyszínen több mint száz program zajlott le, 
amelyekre számos tengerentúli és határon túli 
országokból érkeztek résztvevők. Tizenkét 
konferencia, a két nagyszínpadon ezernél is több 
fellépő művész, együttesek, zenekarok, koncertek, 
találkozók, versenyek zajlottak, miközben a látogatók 
megkóstolhatták a magyar konyha ízeit, finomságait 
és italait.

A nagyszabású rendezvény rendben, 
fegyelmezetten zajlott le, s a borongós idő ellenére a 
négy nap alatt sok-sok ezer embernek nyújtottak 
élményt, a nagyrészt ingyenesen látogatható 
programok, amelyek csaknem mindegyike a 
tervezettek szerint zajlott le. A vasárnapi ökumenikus, 
záró istentiszteleten az egyházi vezetők áldást és 
békességet kívántak a Kárpát-medencében és a 
nagyvilágban szétszórt magyarság jövőjére, amely -  
mint hangsúlyozták -  csak összefogással képzelhető 
el, határon innen és határon túl. (Világtalálkozó iroda 
jelentése; a hosszú beszámoló végén , dr.Tanka 
László a Világtalálkozó elnöke így fejezte be: jövőre, 
veletek, ugyanitt!.... tehát tervbe van véve a jövő évi 
találkozó is!) Aki Interneten szeretne információt 
kapni a találkozóról www.vilagtalalkozo.hu — vagy 
pedig: wwv.facebool^OTnjViJagtalalkozo elérhető.

Most pedig az I. Magyar Világtalálkozó 
Egészség Napjáról, a mátraderecskei 
Gyógygáz Centrumról

A Hotel Lidó Konferencia terme zsúfolásig 
megtelt érdeklődőkkel, honi és tengeren és határon 
túli magyarokkal, a sajtó, a rádió, a TV képviselőivel.

Az Egészség Nap -  Egészség Konferencia célja 
az volt, hogy a magyar lakosság, a külhoni 
hazaérkezett magyarok figyelmét felhívja az 
egészséges életmód, az egészséges táplálkozás, a

sport, a mozgás, az egészséges szemléletmód 
fontosságára.

A főrendező, igazgató: dr. Szalontai Éva. A 
moderátor, házigazda: dr. Mezei László volt. A 
Konferencia Schmittné, Makray Katalin, a 
Köztárasági Elnök feleségének meleghangú üdvözlő 
levelével kezdődött. Bodrogi Gyula, a Nemzet 
Színésze tolmácsolta. Majd dr. Kardeván Endre, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Államtitkára, országos 
Fő-állatorvos - fővédnök -  beszélt az egészséges 
magyar élelmiszerekről, „hungarikumokról”. Dr. 
Sebestény Andor — védnök — a londoni Birodalmi 
Rákkutató Intézet tudományos kutatja, a már 
Magyarországon hasznosított kutatásait ismertette. A 
felkért előadókon kívül (akiknek neve, előadási 
témája szerepel a Meghívón, a Világtalálkozó 
honlapján) -  neves cégek, egyesületek, vállalkozók 
mutatták be termékeiket, szolgáltatásaikat, tájékoztató 
anyagaikat - támogatva az Egészség Napot -  az 
Egészség Konferenciát.

Dr. Sárkány Péter, kutató, a Transmissio Kft. 
Képviseletében: a szőlőmag-olaj érdemeiről.... Dr. 
Vastag Aladár, a SENSOLITE Kft. Orvos-igazgatója: 
a teljes testfelületen alkalmazott polarizált fény.... 
Molnár Mariann, Élet és Energia cégtulajdonosa: 
sugárzások mérése, sugárzásvédelem.... Dr. Schuszter 
András, természetgyógyász, Vízivárosi rendelő. 
Viharálló egészség? Bicegő egészség? AZ öregedés
lassítása.....  Vági Zsolt, a Nemzetközi Táplálkozás
Kutató Intézet képviselője: a tudatos táplálkozásról....
Győriné Kun Zsófia, Kelet Pentaqua: a lehűtött oxivíz 
megismertetése, kínálata.... Majoros János, 
természetgyógyász: az ember energiarendszer és az
egészség.....Helman Mária, a Holt-tengeri só-barlang
Kft. tulajdonosa: miért egészséges a só-barlang?....
Futás Levente, Német és Futás Kft.: az egészséges 
vöröshús.... Bauer László: a Kangen víz fogyasztása, 
milyen egészséges változásokat okoz?., ismertetések!

Csak július elsején volt lehetőség a Hotel Lidó 
előtt állomásozó szűrőbusz vizsgálataira. Dankovics 
Gergely programigazgató, EU alelnök aznap 
térítésmentesen 271 személyt vizsgált meg. 
Ugyancsak egészség Napon lehetett jelentkezni 
Mátraderecske térítésmentes, mofettás kezelésre. 
Amire a Konferencián az előadást tartó dr. Gergely 
Gyula, igazgató fő-orvos hívta meg az érdeklődőket 
Forgó Gábor mátraderecskei polgármesterrel. 150 
térítésmentes kezelést vállaltak fel. Ez a program is 
térítésmentes volt. Mártaderecske ajándékaként az 
Egészség napnak.

http://www.vilagtalalkozo.hu
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Az időben jelentkezettekért autóbusz érkezett a 
budapesti Hősök terére. De aki később jelentkezett, az 
Egészség Napra hivatkozva, rá is vonatkozott a 
térítésmentes kezelés. Mátraderecskén Forgó Gábor 
polgármester magyaros vendégszeretettel, házi 
pálinkával fogadta az érkezőket. S velük nyitotta meg 
az új Önkormányzati Éttermet, ahol palóc ételekkel is 
ismerkedhettek a honi, a határon túli és tengerentúli 
vendégek. A palóc ebéd után a Polgármester 
vezetésével a Recski Büntetőtábor megtekintése volt a 
program, ahol a neves költőfejedelem, Faludy György 
is be volt börtönözve embertelen körülmények között.

Ez után dr.Gyetvay igazgató-főorvos mutatta 
be a Gyógygázcentrumot. 1999-ben az 
Egészségügyi Minisztérium a mátraderecskei 
széndioxidgázt gyógygázzá minősítette. A település 
gyógyászati központját pedig 2006-ban 
Gyógy gázfii rdő Centrummá nyilvánította. 
Megtudtuk, hogy a vulkánok utótevékenységekor 
gyakori jelenség a gáz-feltörés. A gáz főleg 
széndioxidból áll.

Teller Ede atomfizikus is ellátogatott a Mátra 
geológiai törésvonalán fekvő Mátraderecskére, hogy 
tanulmányozza a sugárzás hatásait. A gáz gyógyászati 
hasznosításához kapcsolódó kutatásokat egy 
orvoskutató csoport kezdte meg. Szerintük: a mofetta 
kedvezően hat a szívműködésre, csökkenti a 
vérnyomást, elősegíti a méreganyagok kiürülését, 
javítja a vérkeringést. A Ggyógygázcentrum 
gyógyfürdője a 20 legjobb gyógyfürdők egyike, 
kiváló ásványi anyag tartalma miatt. Célszerű 
kipróbálni. A széndioxidos gyógygáz kezeléshez nem 
kell levetkőzni. Ruhában, orvosi felügyelettel történik 
a keringést javító kezelés. Egy hetes kúra után 
jelentős javulás tapasztalható az orvosok, ill. A 
betegek visszajelzései alapján.
Egyre népszerűbb a Gyógycentrum -  Dr.Gyetvay 
igazgató-főorvos szerint.

Jó lenne, ha határon belül, határon túl, 
tengerentúl is minél többen kipróbálnák ezt a 
gyógykezelést és gyógyulnának segítségével.

A Világtalálkozó Egészség Nap szervezői 
remélik, hogy a mátraderecskei Gyógygáz Centrum is 
segít legnagyobb kincsünk, az egészségünk 
megőrzésében. Segít jelentős egyedi magyar értékeink 
megismerésében, népszerűsítésében.

Dr. Szalontai Éva 
Az Egészség Nap igazgatója, főrendezője

Budapest
—-i Magyarország.

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)
Certifíed 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

mailto:Gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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Akire büszkék lehetünk....
Burai Gyula, a Melboume-ben élő Taekwondo

mestere, 7 DÁN fekete öves világszerte elismert 
tanára és oktatója, másik két hasonló képesítésű 
barátjával technikai szemináriumot tartottak itt 
Victoria-i oktatóknak és versenyzőknek. Mindhárman 
a taekwondo gyakorlati stílusán és szabályain 
dolgozva -  a szeminárium keretein belül adtak át 
engedélyeket az országos versenyeken is elismert 
szabályzati-bíróknak.

A New Zeland-i nemzetközi verseny után, ahol 
Burai Gyuszi egy arany és két ezüstérmet nyert, 
benevezett a Koreában megrendezett világ- 
bajnokságra, mely a MUGU nevű városban folyt le. 
Gyuszi gondolta, hogy ez egy nagy vállalkozás lesz, 
mert tudva levő, hogy a koreaiak nagy mesterei ennek 
a sportnak. Ezen a versenyen, több mint ezer (1000) 
résztvevő volt, 32 országból. Gyuszi mondta, hogy 
szeretett volna látni magyarokat is, de csak ő volt 
magyar, Ausztráliát képviselve. (Ez látszik is a képen, 
ahol az Ausztrál képviselettel van lefényképezve.)

A bajnokság, mint minden sportban mostanában 
több mint egy héten át tartott, az eseményeket a 
megnyitó ünnepség, versenyek és számos 
szeminárium követett, amely a taekwondo sporttal 
foglalkozott. Magas színvonalú és sikeres volt az 
egész világbajnokság. Még környékbeli túrákat is 
szerveztek minden ország résztvevőinek -  saját 
tolmáccsal és ellátással.

Gyuszi a szép eredménye mellett nagyra 
értékelte az utat, találkozva a sport világviszonylatban 
is elismert vezetőivel. (Fényképen is látható, Gyuszi 
és a nagymesterek) De az eredményt amit elért az 
tennészetesen kimagasló. ARANY érmet nyert a 
gyakorlati stílus „formwork” kategóriában, maga 
mögé kényszerítve sok helyi és nemzetközi 
versenyzőt. Természetesen a legnagyobb elismerés és 
gratuláció jár ezért a szép eredményért.

Az ausztrál csapat is eredményesen végzett, két 
arany és három bronz érmet hoztak haza. Ez, a 
taekwondo sport hazájában nagyon szép eredmény!

A hivatalos események után természetesen a 
sportolók és vezetők is részt vettek a záró ünnepségen 
amely az ízletes vacsora keretében zajlott le, - utána a 
fiataloké volt a világ -  beszélgetés, tánc, jó hangulat.

Gyuszinak még volt egy merész vállalkozása is, 
az ő általa kultivált kiránduláson „meglovagolta” a -  
még Ausztráliában is félve ismert -  vadállatot. 
Elmesélte, hogy ő volt az első vállalkozó, mert addig, 
amíg ő nem ült rá senki nem vállalkozott erre a 
merészségre. íme a bizonyíték. Gratulálunk! Szerk.
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Tudjuk, hogy segíteni akarnak rajtunk 
a Kínaiak, de mit gondolnak rólunk?
(Nyílt levél a kínaiaktól nekünk, magyaroknak!) 

........ folytatás az augusztusban megjelent cikknek....
Ti is kalapácsolhatnátok a sárhányót, 

csavarozhatnátok a barkács-gépet, polírozhatnátok az 
asztallapot, szerelhetnétek a bicikliváltót, 
sodorhatnátok a kábelt, fújhatnátok az üveget látástól 
vakulásig fillérekért, s aludhatnátok a 
munkahelyeteken, vagy egy zsúfolt munkásszálláson 
a földön, csakhogy nem teszitek. Aztán csodálkoztok, 
ha a mi termékeink olcsóbbak.
Persze ne higgyétek el a mítoszt, miszerint mi, 
kínaiak, szeretünk dolgozni. Valójában ugyanúgy 
utálunk, mint ti. Csakhogy ha mi nem dolgozunk, 
éhen halunk. Nálunk nincs nyugdíjrendszer, nincs 
ingyenes oktatás és egészségügy, nekünk annyink 
van, amennyit kínkeservvel megkeresünk. Dolgozunk 
hát, mert muszáj: nekünk nemcsak magunkat kell 
eltartanunk, hanem gondoskodnunk kell idős 
szüléinkről, valamint gyerekünk tandíjáról, a 
bölcsődétől az egyetemig. Ha nem muszáj, mi se 
dolgozunk: állami hivatalnokaink például a 
„legtetűbbek” a világon, de ez legyen a mi bajunk. 
Mondhatjátok, hogy a kínai termékek 
rabszolgamunkával készülnek, sérülnek az emberi 
jogok stb. Pedig nem: a munkásokat senki nem 
kényszeríti dolgozni, s éppen annyi pénzt kapnak a 
munkaerejükért, amennyi annak a piaci ára. Amennyit 
ti, vásárlók készek vagytok fizetni munkájukért. 
Egyébként, ha van valami ötletetek arra, hogy hogyan 
lehetne másként, mint iszonyú kemény munkával 
eltartani a világ népességének 21?/ó-át a termőterület 
7%-án, szóljatok, a megoldási javaslatot továbbítjuk 
illetékeseinknek.
Ha el akarjátok lesni a titkunkat, nem kell Vuhuba 
utaznátok. Elég, ha átmentek a bűzös Deák téri 
aluljárón a lerohadt kiskörutatok alatt. Van odalenn 
mindenféle bolt, újságos, virágos, ilyesmi. Az egyik 
fülkét egy ázsiai család bérli. Figyeljétek meg jól, az a 
bolt hajnaltól késő estig nyitva van. Már mindenki rég 
bezárt, már a koldusok is hazamentek, de ők továbbra 
is árulják a cigit, a csokit, piát. Méghozzá jórészt 
magyar árukat, mert még a Pécsi Dohánygyár 
termékeinek értékesítésében is ügyesebbek, mint ti. 
Na, ők spéciéi Vietnámiak, de ti úgyis kínainak 
néztek minden mandulaszeműt, úgyhogy a lényegen 
ez nem változtat. A földszinten van vagy hat kifőzde, 
köztük egy kínai büfé. Az öt magyar kifőzde délután 
kettő felé, miután a környék irodistái és „brókerei” 
mind jóllaktak, fogja magát, és bezár. Csak a kínai

büfé marad nyitva, úgyhogy az a néhány ember, aki 
valami miatt ebédszünet után megy csak ebédelni, 
kénytelen cukros disznót enni. Nem nagy üzlet ez, 
délután pár ezer forintot lehet csak keresni, de ők 
mégis mindenkit kiszolgálnak, amíg a piac külső 
kapuit le nem lakatolják a biztonsági őrök.
Azt mondjátok, hogy az árúink rosszak. Akkor, minek 
veszitek őket? A helyzet az, kedves barátaink, hogy 
az egyszer használatos zoknijainkat, a rázós 
karácsonyfaizzóinkat, a hulló szőrű plüssállatainkat 
úgy veszitek, mint a cukrot. Amikor kimentek a Négy 
Tigrisre, vagy bementek a sarki Pagoda Áruházba, 
pontosan tudjátok, hogy mire számíthattok. Mégis 
hozzánk jártok vásárolni. Ráadásul az igazság az, 
hogy bármit bármilyen minőségben képesek vagyunk 
legyártani, ha megbízható űrhajóra volna igényetek, s 
meg tudnátok fizetni, azt is szállítanánk. De ti jobbára 
a „fillérest” veszitek, így mi sem törjük magunkat. 
Megjegyezzük továbbá, hogy a kínai áruk zömét nem 
is mi hozzuk be -  a ti nagykereskedőitek, 
árubeszerzőitek, üzletkötőitek járják be Kínát, hogy 
felhajtsák vagy legyártassák a legolcsóbb árut. 
Gondoljátok, mi kopogtatunk a Tesco, az Ikea vagy a 
Praktiker ajtaján? A csudát, ők jönnek hozzánk -  ti 
meg megveszitek, amit mi rájuk sózunk.
Szemünkre vetitek, hogy csempészünk, adót csalunk, 
nem fizetünk vámot. Szerintetek hogyan tud bárki 
becsempészni nyolc „konténer” tornacipőt? Eldugjuk 
a hátsó ülés alá? Vagy az övtáskánkba?
Nem, a megoldás egyszerűbb: le kell fizetni a ti 
vámosaitokat, hogy kerülje el a figyelmét pár tonna 
áru, vagy értékelje az árút a valós ár tizedére, s így a 
vám is tizede lesz a normálisnak. Nekünk vérünkben 
van a vesztegetés -  mondjuk úgy, a kultúránk szerves 
része -, de ahhoz, hogy sikerrel járjunk, arra szükség 
van, hogy ti elviseljétek és fenntartsátok a világ egyik 
legkorruptabb állami rendszerét. Ne feledjétek a 
korrupcióhoz legalább két fél kell, s mikor mi 
idejöttünk, a másik felet már itt találtuk. Ha pedig -  a 
korrupciótól most tekintsünk el -  adóhatóságotok 
hagyja, hogy adót csaljunk, rendőrségetek, hogy árut 
hamisítsunk, ellenőrző szerveitek sora, hogy mérgező, 
veszélyes, értéktelen szemetet árusítsunk, akkor talán 
először a saját házatok előtt kéne sepregetnetek, s 
csak utána megtalálni minket. Természetüknél fogva 
boltjaink, üzleteink, éttermeink nem titokban 
működnek, hanem teljesen nyilvánosan, bármikor 
bejöhettek ellenőrizni, lecsaphattok ránk, 
razziázhattok. Ha tovább folytathatjuk nem egészen 
törvényes tevékenységünket, akkor bizony ti vagytok 
a féleszűek. folytatás az októberi újságban....
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ARANY „KÖPÉSEK”

2011
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember 1.
Egyed napja. 

Szeptember 8. 
Kisasszony napja. 

Szeptember 29. Szent 
Mihály foangyal 
napja. A magyar 

gazdasági év őszi 
fordulója. A 

kalendáriumi 
mondóka ezt írja róla: 

Mihály napján, 
hogyha dördül, jó ősz 
után nagy tél gördül. 

Ha sok makkot hozott 
Mihály, elkészítheted 

a szánkát. 
Vajon az új időjárás is 
így hozza a mondást?

CSÚNYÁCSKA ASSZONY...
A csúnyácska asszonyt hanyagolja a férje.
- Mit tennél, ha egyszer, amikor hazajössz, egy idegen 
férfival találnál az ágyban? -kérdezi egy alkalommal 
az asszony a férjét.
A férj töpreng egy kicsit, és utána így szól:
- Agyonverném a fehér botjával.

Ne makacskodj, forogj együtt a földdel.

Soha többet nem veszek feleségül kézilabdás nőt. 
Bármit vág hozzám, mindig eltalál.

Aki utoljára nevet, annak lassú a felfogása!

ÖSSZEVESZÉSRE OK...
Tegnap összevesztem a feleségemmel egy kis 
félreértésen.
- Milyen félreértésen?
Azt mondta, hogy lemehetek a kocsmába és 
ihatok egyet, de kilencre legyek otthon!
Én meg kilencet ittam, és egyre értem haza!

FIATALODNI AKAR A DRÁGA...
Az asszony fiatalodni akar és eljár a fizikai 
gyakorlatokkal teli programokra.
És van már eredmény? -  kérdezi a férj barátját 
Hogyne! Eddig úgy nézett ki, mint egy ötven éves nő, 
most pedig, mint egy negyvenéves férfi!

Ha azok vagyunk. Amit megeszünk, akkor én olcsó 
vagyok, gyors, könnyű és ízetlen.

Zavarban vagyok, mint Adám anyák napján.

Messziről jött ember sokára ér ide!

A férjem halála óta nem tartok állatokat.

Nem örülök, hogy sikerült a kezelésem. Tavaly még 
azt hittem én vagyok a Napóleon, most meg tudom, 
hogy Tóth Pista vagyok!

Apám kínai volt anyám japán, én meg alig látok.

A demokráciát egyforma emberek alkotják. Meg az 
egyformábbak!
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Az egész ARATÓ BÁL-at PASKA MARCELLA szervezte és vezette le. A fő célja az Arató Bálnak 
a régi hagyományokon alapult. A friss vagy új kenyér, melyet az aratás után készítettek — jelen volt 
ezen az összejövetelen is — és annak megáldása sem maradt el. Gábor Atya megáldotta a kenyeret és 
beszédében példaképesen az évi jó munkájuk gyümölcséért kívánt további jó munkát a kis 
közösségnek. A szép magyar ruhába öltözött vendégsereg magyar világot varázsolt a megjelentek 
számára. A táncmulatságot nívós előadás előzte meg. A jó hangulatot Paska Béla a Nefelejcs Duó és

Marcella kitűnő szervező 
munkáját a Corio Socer- 
Club nevében Luco Zoltán és 
a szereplők nevében Edit és 
Robi köszönte meg, és tudom, 
hogy nem ez volt az utolsó 
ilyen nívós magyar
vonatkozású összejövetel 
Corio-ban.

<
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Az Erdélyi Szövetség Hírei

Mint már az előző cikkünkben írtam, titkárunk és 
sajtófelelősünk a Kresztekanits házaspár távol 
tartózkodása idején, engem kértek meg szövetségünk 
havonta megjelenő cikk írásával. Tehát:

Kezdünk készülődni az októberben megtartandó 
ebédünkre, melyre reméljük, hogy kedves 
támogatóink, - akik eddig is mindig szép számmal 
jelen voltak rendezvényeinken -  most is eljönnek, és 
jelenlétükkel támogatják az Erdélyi Szövetséget, hogy 
mi is viszont tudjuk támogatni Erdélyben, az arra 
rászorulókat. Mert higgyék el, hogy sokan vannak ott 
is „csak százhúsz főt számláló falvakban” arra igen 
rászoruló gyerekek, családok, iskolák és intézmények. 
Nekünk, az Erdélyi Szövetség piknikéin kívül, - ami 
az idén nem volt nagy bevételű, a rossz időjárás miatt, 
(sokan megijedtek és nem jöttek el -  ez az ebéd lesz 
az egyetlen bevételi forrásunk ez évben, (kedves és 
jószívű adományozóinkon kívül) amiből támogatni 
tudjuk az arra rászorulókat.

Mint mindig, most is finom háromfogásos 
ebéddel várjuk vendégeinket, - természetesen nem fog 
elmaradni a finom erdélyi töltött káposzta. Sok, és 
nagyon szép tárgy vár kisorsolásra, - tehát lesz a 
gazdag TOMBOLA, amit már most megígérünk, 
hogy „korán” fog kezdődni a sorsolása. Nem fogjuk
megvárakoztatni kedves vendégeinket az idén....
Nagyon szép festményt kaptunk a híres Szetey Ágnes 
festőművész hölgytől ajándékba, amit árverezni 
fogunk az idén is. A festmény szinte a magyar tavaszt 
varázsolja majd be a szerencsés nyertes szobájába.

Kérjük, hogy barátaikat, ismerőseiket hozzák el 
erre a jótékonysági ebédre, amennyiben lehetséges 
hozzanak össze egy-egy asztalt -  teljen meg az 
Ifjúsági terem úgy, mint azelőtt szokott.

Nagyon szépen köszönjük az elmúlt hónapokban 
érkezett adományozóinknak a segítségét; Csaba 
József, aki a tavalyi árverésen megvette az akkori 
festményt, még egyszer köszönjük; $1,000.00; N.N. 
$2,305.00; Igen, hiszünk abban, hogy vannak még 
jószívű, egy szép és jó érdekeket támogató 
honfitársaink.

Viszontlátásra, az idei Erdélyi Szövetség 
ebédjén, október 2-án a Magyar Központ Ifjúsági 
termében. Üdvözlettel Győri Izuka.

Segíts, hogy segíthessünk!

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub tagjai két nagyon fontos 

feladatot látnak el. Az egyik a számítógéppel 
kapcsolatos dolgok — különböző programok és azok 
használata -  ismertetése és tanítása a tagságnak és az 
érdeklődőknek. A másik feladat, ami nagyon sok időt 
és figyelmet igényel a Központban működő Faith 
Ferenc Könyvtár vezetése. A Könyvtár állandóan 
„szaporodik”. Köszönettel vesszük az adományokat 
és most már több mint 3500 -  4000 magyar könyvvel 
dicsekedhet a Központ. De ezek szortírozása, a 
tartalomjegyzékbe bevezetése, és címkézése sok 
munkával jár, és még hozzá a kölcsönző kártyák 
kezelése is sok munkát jelent a tagoknak. Szívesen 
csinálják a tagok, mert jó tudni, hogy még sokan 
vannak, akik értékelik és szeretnek magyar könyveket 
olvasni. A Klub minden pénteken 1-3 ig várja az 
érdekelteket. Ugyanúgy minden második kedden, 
amikor a Knoxi Idős Magyarok találkoznak reggel 
10-től délután 3-ig nyitva van a könyvtár.
A „Broad Band fór Seniors” tanfolyamok tovább 
folytatódnak — az Állam további segítsége folytán - a 
sok „Certificate” díszíti a termet, és váíjuk a többi 
jelentkezőt. Ahogy azt már többször említettem 
manapság már nagyon nehéz létezni az Internet 
nélkül, mert azon van majdnem minden hivatalos 
információ.

PERSONALISED CEREMONIES 
FÓR ALL OCCASIONS 

ENGLISH AND HUNGÁRIÁN
J kЩ  CIVIL CELEBRANT
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Téli tábor Melbourne-ben.
(Ezt már a KMCSSZ is leközölte!)

Minden évben a júniusi hosszú hétvégén tartja a 
Hollós Mátyás (Korvina) felnőtt cserkészcsapat téli 
táborát. Idén nagyon aggódtam, mert beállt a kemény 
hideg, egy pár héttel a tábor előtt, még hó is esett a 
közeli hegyekben. De szombat reggel napsütésre 
ébredtünk és örömmel láttam, hogy egyre többen 
érkeznek a Cserkészparkba. Végül is, szinte teljes 
létszám (19 felnőtt cserkész, 7 fiatal cserkész és 3 
kutya).

Nagy fába vágtuk a fejszénket! Madách Imre, 
Ember Tragédiá-ján akartuk átrágni magunkat a 
három nap alatt. Minden elismerés tábor
parancsnokunknak, Bartha Gábornak, hogy olyan 
lelkesen vezette a tagokat és tartotta a jó hangulatot. 
Zászlófelvonáskor kiválasztotta a két őrsvezetőt 
(Ádámot és Évát), akik aztán összeszedték őrseiket és 
máris kezdődött a munka. Az első kiképzés a mű 
ismertetése volt, megemlítve hasonló drámákat ( az 
Elveszett Paradicsom és a Fauszt), melyek tárgya 
sokkal szükebb és közel sem olyan érdekes.

Szombaton az első három színt dolgozták át az 
őrsök, úgy, hogy mindenki megértse a lényegét. 
Azután a tábortűznél előadták a jeleneteket -  amely 
nagyon mulatságos volt. Például: amikor az Úr azt 
mondja, hogy”....a gép forog, az alkotó pihen”, az Úr 
a mi változatunkban azt mondta, hogy „nagyon 
elfáradtam ebben a munkában, elegem volt mára!” 
Estére nagyon lehűlt a levegő, nehezen hagytuk ott a 
hatalmas tüzet, de végül is mindenki elbújt a 
hálózsákjába.

Vasárnap a tábori áhítat után ismét 
nekilendültünk a munkának. A következő nyolc (8) 
színt módosítottuk, mai nyelvezetre, és sok nevetés 
után előadtuk. Gábor megjegyezte, hogy helyenként 
döcögött, de szerinte ismét nagyszerűen ment. A 
lényeg, hogy mindenki megértette és értékelte ezt a 
világhíres és hatalmas drámai alkotást. A vasárnap 
egyik fénypontja volt, hogy a kemencénkben készült 
el a kitűnő vacsora.

Hétfőre már csak az utolsó pár szín maradt, amit 
összefoglaltunk, s csak az utolsót adtuk elő

részletesen és fejeztük be a záró sorokkal: „Ember 
küzdj, és bízva bízzál”!

Mi is bíztunk a tábor sikerében és továbbra is 
bízunk a jövőben!

Kovássy Marianne, Monbulk, Victoria, Ausztrália.

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGÁRIÁN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • ASOCTACION SCOUT HÚNGARA BN BL EXTERIŐR • 

UNGARISCHER AUSI.ANDSPFADFINDERBUND
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat; 63 sz. Tormay Cecil L eánycserkészcsapat; 52 sz. Hollós 
Mátyás Cserkészcsapat

_______________________ F e n n t a r t ó  T e s t ü l e t é ___________________

M E G H Í V Ó
A melboume-i Magyar Cserkészek szeretettel meghívnak 
minden édesapát, nagyapát, nevelőapát, dédnagyapát, jó 
barátot és támogatót a hagyományos

APÁK NAPI 
ÜNNEPSÉGRE

amelyet 2011 szeptember 3.-án szombaton 
d.u. 2 órai kezdettel tartunk 

a Magyar Központ alsó termében
(760 Boronia Rd Wantima)

Rövid műsor, finom ebéd, tombola.
Belépő ingyenes

Gyertek és támogassátok a cserkészetet

További információ kapható Kovács Róbert-től

a 03 9723 3589 vagy 0410 527 913 vagy Czudat Zsuzsától 0419 107 
7Í7

Jó munkát

Cserkésznaptár -  szeptemberre:
Szeptember 3. Apák napi ebéd; Szeptember 10. 
Összejövetel; Szeptember 24. Raj kirándulás; Kerület 
Regős tábor szept. 24,25,26.Melboume; Iskola szünet 
szept.24-okt.9. Raj kirándulások. Jó munkát!
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A Második Média Konferencia után az 
önként jelentkezők első összejövetelén 
Megbeszélt, és elfogadott határozatok;

Az első összejövetel, amint azt
megbeszéltük, a hónap harmadik péntekén este 
6órai kezdettel indult el. Köszönet a
megjelenteknek.

Ez volt a megbeszélés eredménye, amit nem 
mindenki kapott meg, mert nincs e-mail címük, - 
vagy nem jelentették be -  és ezért külön, mint az 
újság függeléke is most van itt közölve az 
érdekeltek számára.

Az összejövetel első megbeszélni való pontja 
Kapantzián Arthur ügyvéd barátunk e-mail 
jelentése volt, amit a gyűlés meghívóra, mint 
válasz közölt a meghívottakkal.
A közös vélemény az volt, hogy az Egyeztető 
Tanács dolgai nem teljesen egyeznek a Média 
Konferencia által feltárt „Age Care” ügyeivel -  
és az elgondolások, habár nagyon szépnek 
látszanak -  egy „fiatal” Melboume-i magyar 
elgondolásai, - amivel már többen is 
próbálkoztak -  tudjuk nem sok eredménnyel. 
Elképzelésnek jó, de most a realitásnál kell 
maradjunk és tovább dolgoznunk!

Az „Age Care” már megvan, - az alap 
szolgáltatás mindenkinek kijár, ha ausztrál 
állampolgár -  akkor is ha Magyarországról 
származik. Tehát ez már megvan, csak javítani 
kell rajta. Államilag támogatva -  csak segíteni 
kell mind azoknak, akik erre rá vannak szorulva.

Ezt a segítséget úgy tudjuk megteremteni, ha 
minden Council-nál egy olyan személyt kell 
beszervezni, aki ismeri a lehetőségeket -  és a 
magyar segítségre szorulókat, és mint egy 
közvetítő fog tudni szerepelni. Angol tudás és 
személyi kapcsolat a helyi közegekkel fontos!

A második nagy feladat, hogy azoknak, akik az 
otthonukban szeretnének maradni, ameddig csak 
lehet -  a magasabb fokú ellátást biztosítani. 
Tudjuk, hogy 26 olyan szervezet működik itt 
Melbourne-ben, akik már ezen a fokon 
dolgoznak. Tanulmányozni kell működésüket -

lemásolni és elindítani magyar vonalon ezt a 
lehetőséget. -  Vagy csatlakozni egy már jól 
működő szervezethez, ha elfogadják az 
együttműködést.

Mind két fenti lehetőséghez meg kell teremteni a 
magyar „carerek” szervezetét. Természetesen ez 
államilag irányított és végzettséget adó lehetőség 
-  amit hirdetni és szervezni kell, hogy minél 
több magyar csatlakozzon hozzá.

A harmadik lehetőség, amit már most kell tervbe 
venni -  a „retirement viliágé” (bentlakásos 
ellátás) gondolat a magyarok számára. A 
lehetőségeket meg kell találni -  a három góc 
pont szerint, amely a felmérésben mutatkozott. 
Egy a keleti részen -  (Központ) egy a nyugati 
részen (DDMSz) és egy a dél-keleti részen 
(KékDuna-DMSz) Itt a lakók addig 
maradhatnának, ameddig a magasabb ellátással 
tudnak létezni. Ezek után kell gondolni majd a 
„Öreg Otthon-okra” ahol a „high care” 
lehetőségeket megkapják a lakók, - mint például 
az Árpád Otthon.
Ebben a pillanatban csak lépésről lépésre 
tudnánk elindulni, nem bántani, hanem 
kiegészíteni, mindenkire nézve javítani az idős 
magyarok gondozását.

A következő összejövetelen (Szeptember 16, 
pénteken, d.u.6 órakor a 760. Boronia Road 
Wantima a Faith Ferenc Könyvtár szobában) a 
közbenjárók névsorát és tevékenységeit fogjuk 
megbeszélni. Remélem minél többen meg 
fognak jelenni a jelentkezőkből, de más 
érdeklődőt is szívesen látunk.
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantimaVictoria, 3152. Ausztrália
2011. SZEPTEMBERI NAPTÁR.
Szeptember 4. Vasárnap

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

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

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

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

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 
2011. Szeptember 25-én 

a Székely Zenekar közreműködésével

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.

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

Egy szép vidám

VALÓSÁGOS
H ÁZIBU LIT

rendez

2011. október 22-én
este 6 órától

a MAGYAR KÖZPONTBAN
(760 Boronia Rd. Wantirna)

Rúgjunk k i a hámból\ 
elég volt a szomorúságból

A jókedvet a közkedvelt jókedvgyártók

Pityú, Ági és Dani
személyre szabott mulatóssal biztosítják.

Tóthék kemencében sült pecsenyékkel, 
házi cipó töpörtyűvel.

Polgárpukkasztó ételek és italok: só'r, bor, pályinka 
Husitok, tea, kávé, sütemények.

Amit szem-száj kíván, ezen az esten minden kapható. 
Táncosaink azon kívül, hogy táncolnak 

különleges tombolát kínálnak.
Beugró 20 dollár

Asztalfoglalás:
JUHÁSZ ETELKA: 9795-8972 (október 6 után) 

HUSZÁR JUTKA: 0412 809-793 
___________ email: iutka@aapt.net.au_____________

mailto:iutka@aapt.net.au
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkoznak a Magyar Központban
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
2011. Szeptemberi 3-án, és 27-én.
Augusztusban három klubnapunk volt. Augusztus 2- 
án, Mr. Steve Haylock és Dr. David Ehrlich tartottak 
vetítéses előadást a klubtagoknak. A szem 
betegségeiről és azok megfelelő kezeléséről szolt a 
téma. Ilyen csendben régen volt a tagságunk, 
mindenki figyelt és az előadás után jött a sok kérdés
felelet. Külön köszönetét kaptunk a tagságtól a 
rendkívül jó előadás megszervezéséért.
Augusztus első szent királyunk, István király hónapja. 
Házy Irénke nagyon szép műsort állított össze 
ünnepélyünkre. Teleky Ilonka mély gondolatokkal teli 
verset szavalt, a már tőle megszokott gyönyörű 
előadásban. Műsorunkat a magyar és az erdélyi 
himnusz eléneklésével fejeztük be. Magyarságunkról, 
nemzeti ünnepeinkről soha nem feledkezünk meg.
A hó utolsó klubnapján tesszük meg a komoly 
előkészületeket az idei évi közgyűlés megtartására. 
Szeretnénk friss vért, új lelkesedést látni tagjainktól, 
változatosságot hozni programjainkba.
Nem elégszünk meg azzal, hogy "jól van így - csak 

így tovább!” Van még bennünk annyi életkedv, hogy 
többre és jobbra vágyhatunk!
Jó munkát, jó egészséget, jó kedvet minden egyes 
tagunknak........... a Vezetőség nevében Bacsa Nóra.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak Szeptember 7-én és 21- 
én tartják összejöveteleiket az East Burwood-i Hall
ban címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151.

Augusztus 10-én búcsúztattuk a Kiss házaspárt, akik 
utaztak Magyarhonba. Kívántunk nekik kellemes utat. 
Itt kell megemlíteni, hogy Csuk Júlia szintén elindult 
hazai kőrútjára, még egyszer meglátogatni régen látott 
rokonait. Sajnos, személyileg nem tudtuk 
elbúcsúztatni őt, mert nem hozta nyilvánosságra útját. 
De gondolatban velük leszünk. Kívánunk nekik 
kelleme nyaralást. És, Isten hozza őket vissza ide 
hozzánk, épségbe, egészségben.
Németh Karcsi, régi kedves tagunk is üzent, hogy jól 
van, sok szépet látott, sokfelé járt, de már vágyik 
vissza hozzánk. Mindenkit üdvözöl, a Nunawadingi 
és a Komputer Klub tagokat, kártyásokat.
Augusztus 24-én tartottuk a Szent István napot, 
amelyben tiszteletünket róttuk le az első és egyben

legnagyobb királyunk előtt. Ezen a napon Nagy 
József mondott beszédet, amelyben méltatta Szent 
István életét, munkájának eredményeit. Mint azt a 
beszédéből és az utána következő vetítés láttán ma 
már tudjuk, hogy Szent István legnagyobb műve az 
országunk alapítás volt. Igen, hogy vagyunk, és hogy 
magyarok vagyunk, ha szétszórva is a nagyvilágban, 
de az Ő hagyatéka után bízva bízunk a jövőben. Már 
több mint ezer éve él az ország, a hatalmas hun 
birodalom töredéke, szívósan küzdve hirdetjük 
hajdani dicső múltunkat.
A vetítési anyagot összeállította Madai Sándor, a 
tartalma: a szovjet megszállási évek alatti évek Szent 
István megemlékezései. Felemelő volt, hogy népünk 
milyen szívósan kitartott Szent királya mellett. Ezen a 
megemlékezésen a magyarérzés átjárta a 
megjelenteket tudva, hogy elveszünk, ha nem keresi 
egymást a magyar -  bárhol éljen a világon. Legyen 
igaz, ahogy a „Nagy Magyar télben” vers mondja: 
BOLDOG VAGYOK, HA MAGYAR LÁNGOT 
LÁTOK.... A megemlékezés után Juliska és Ilonka 
feltálalta a magyaros pörköltet, szinte a Hortobágyon 
éreztük magunkat!
Klubunk az Apák napját a Manhattan Hotel-ben fogja 
megünnepelni. Azon tagok, akik szeretnének ezen 
részt venni és még nem jelentkeztek a Jutkánknál, 
kérem tegyék meg minél hamarabb. Helyszíni 
jelentkezés nem lesz. Ezen a napon nincs összejövetel 
a Klub-helyiségben.
Doldog Apák napját kívánunk minden magyar 
testvérünknek, a tagoknak pedig jó szórakozást kíván 
ezen a napon 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.
A tisztelt olvasóimnak!
Minden szerdán augusztusban is összejöttünk a 
szokásos Casey Council által rendelkezésünkre 
bocsátott „palotában”. A finom, frissen főzött 
magyaros ebéd most is gyorsan elfogyott, utalva arra, 
hogy milyen finom és ízletes volt mindenki számára. 
Habár augusztusban kevesebb tagunk jelent meg, a 
szokásosnál, - sokan betegeskedtek, - jelezve, hogy 
már nehezen mozognak. Persze ez az öregedésünk 
jele. Ahogy hallottuk, több tagunknak, még korházi 
kezelésre is szüksége volt. Reméljük, már jobban
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nélkül. Ez azért volt elfogadható, mert a tagság 
megbecsüli a kitűnő és odaadó munkát, amit a Klub 
érdekében tesznek. Kívánunk a Vezetőségnek sikeres 
és élményekkel teli, örömteljes Klub-évet!
Szeretném olvasóink figyelmét felhívni, hogy a 
következő Vasárnapi Zenés Ebédünk Szeptember 25- 
én lesz, a szokásos helyen és zenei kísérettel, Máté 
Ági és Risztics Pityu személyében. Minden tagot és 
vendéget szeretettel várunk erre a mindenkor ragyogó 
hangulatban eltöltött vasárnapra. Áipi.

BRIMBANK-I IST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLIJB.IA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) A Klubról érdeklődni lehet a Piroska 041 
832 2160 telefonszámán.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska. 
„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!

A GREATER DANDENONG  
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2011 évben a hónap első és harmadik hétfőjén 
találkoznak! Szeptember 5-én és 19-én találkozunk 
a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel vánmkt

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!
Szeptember 11-én Apák napi ebéd!
Szeretettel várunk minden tagunkat -  értesítés a 
Kovács Magdit 9390 0327, Márton Katót
93664382 telefonszámán. Kovács Sebestyén.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA. Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Szeptember 3-án) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

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

VTCTOR1AN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

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

_______Szombat de. 9.00-től 12.20-ig

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEM ER
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.
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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

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 FIT 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

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.

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 37,77 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!
Azokhoz szeretnék szólni, 
akik félvállról, vagy 
közömbösen veszik az idős 
magyarokra való elgondolásokat.
Szeretném felhívni a figyelmét 
minden idősödő magyarnak, hogy az Ausztrál állam is 
komolyan foglalkozik az idősödő generáció 
problémáival. Most van az alkalom, hogy mi is 
komolyan véve, belekapcsolódjunk ebbe a munkába, 
hogy minden idősödő magyar megkapja a legjobb 
segítséget és ellátást, amely minden állampolgárnak 
kijár. Sőt. A magasabb fokú ellátás felé kell 
törekedjünk, amihez összefogás és komoly előrelátás, 
szervezés szükséges. Kérek minden olyan magyart, 
akiket ez érdekel és szeretne segíteni, jelentkezzen, és 
csatlakozzon a kezdeményezésünkhöz._____________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisúj ságot 
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.3ZZZ.com.au

