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Májusban Anyák napja...

.... nincs senki olyan szép,
nincs senki olyan jó

ÉDESANYÁK MEGÁLDÁSA

Áldottak az édesanyák, kik valaha szülhettek 
Gyermekeket, kikben csodás értéket rejtett, 
így bizton és bátran mondani merjed: - 
Hisz a család központjai, hol dicső erő gerjed, 
Kikben bízhatunk, és örömünk terjed.

Áldottak az édesanyák, kik Istentől kémek,
Hisz ezt téve alkotnak oly örökké tartó kincset, 
Amit sem csata, sem múló idő, vagy iszonyú ínség 
Nem tilthat, lophat, vagy pusztíthat el,
Mert az anyaság gyönyöre együtt él Istennel.

Áldjad az édesanyát, akiből a szeretet árad -  
Ennél a Menny sem küld ihletést, drágábbat -  
Míg a gyermekben saját vérére találhat,
Aki tanul kérni, adni és cselekedni,
S tervből és tudásból a jóságért élni.

Áldottak az édesanyák, kik az Isten útját járják, 
Mert a szent közbe lépést, mint példát ajánlják, 
Ami véd, vezet és megóv mindig bizton 
Bár a gyermek juthat vészbe, bajba,
De a világ jól forog örök korokra.

Antal Péter -  Melbourne Május 2007.

A Kisújság Szerkesztősége nevében Boldog Anyák napját kíván minden Édesanyának
Szeverényi László
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A patinás Budapest 
100 éves épületei....

Dr. Szalontai Éva tudósítása
Budapest 100 éves házainak ünnepére kaptam 

meghívót a Külügyminisztérium Sajtófőosztályának 
vezetőjétől, Kaletta Gábortól.

A budapesti épületek köszöntésére a helyi 
pártfogók, a házaikat szerető budapesti lakók 
összefogásával szerveződött program.

Április 14-15-én több százéves épület nyitotta 
meg kapuit az érdeklődők előtt: iskolák, színházak, 
lakóházak. A programot a nyitott házak ünnepének is 
nevezik, mert nem csak az évszázados épületeket 
csodálhattuk meg, de a lakók elbeszéléséből 
megismerhettük a házak és volt lakók történetét is. 
Példaképen: a Régiposta -  és a Váci utca sarkán, a 
belvárosban a különleges szecessziós épület azért is 
érdekes, mert itt nyílt meg1992-ben az első 
McDonald’s. Csodájára jártak az egész országból, 
Erdélyből és a Felvidékről is. Mindig hosszú sorok 
álltak az üzlet előtt. Máskülönben ebben a házban 
volt a 40-es években a Stühmer cukrászda is.

A nyitott házak ünnepén önkéntesek kutatták és 
tárták fel a rájuk bízott házak történetét. Erre az 
ünnepre először a múlt évben került sor, tízezernél is 
többen vettek részt. Ez évben még több ház, és még 
több látogató vett részt a százéves házak ünnepén. így 
tovább élhetnek a házak falain belül őrzött történetek 
is. A Külügyminisztérium épülete is ebben az évben 
ünnepelte százéves fennállását és részt vett a 
Budapesti Épületek Fesztiválján. Kiállítás is nyílt a 
százéves épület történetéről. Köszöntőt mondott a 
kiállítás s az est házigazdája Martonyi János 
külügyminiszter. Örült a nagy érdeklődésnek. 
Hangsúlyozta az összetartozást, a program 
közösségteremtő erejét.

Bálint András színházigazgató, színész, a 
Külügyminisztérium volt számvevőszéki épületét 
tervező nagyapját Bálint Zoltán érdemeit méltatta. 
Meghatott szavakkal "Nagyapám dossziéja" címé” 
mutatta be a sikeres építészmérnököt, a Magyar 
Királyi Hadsereg tagját, a XXI-ik század magyar 
művészét.

A sikeres, nagy létszámú rendezvényt a 
Külügyminisztérium munkatársai által előadott zenei 
betétek is színesítették.

Viszont látásra, jövő évben is megrendezésre 
kerülő Budapesti Épületek Fesztiválján!
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MARTIN & Co LEGAL 
ÜGYVÉDI IRODA 
Dr. Rita Rigo-Toth

Kereskedelmi, cég, család, örökösödési jog és 
jogi tanácsadás Beszélünk magyarul!

Forduljanak hozzánk bizalommal!
Cím: Level 3, 480 Collins Street Melbourne 3000.

(házi konzultációt is vállalunk)
Tel.(03)8610 6594 Email:rita@martincolegal.com.au

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub az mc2 mozgalom végéhez 

közeledik. Ez év június végén ez a formája a 
„Connected community”-nek vége lesz. Megígérte az 
állami vezetésével megbízott osztály, hogy egy új, 
felújított formáját az internetes kapcsolatnak meg 
fogunk kapni. Ennek a kivitele és az új szisztéma 
használata lesz ismertetve a következő hónapokban. 
Nagyon ajánlatos lesz, azoknak, akik részt vettek az 
eredeti mozgalomban -  elsősorban az idős magyar 
klubok vezetői, hogy szakítsanak időt az új rendszer 
elsajátítására.

A Broad Band fór Seniors tanítása is tovább 
folytatódik, és örömmel látunk haladókat és kezdőket 
a pénteki napokon délután 1 és 3 óra között.

Minden pénteken a Klub találkozása alatt 
könyvtári ügyelet is van! Sok értékes és új könyvvel 
gyarapodtunk -  és elég sok időt igényel a könyvek 
szortírozása és a Katalógusba tétele. Köszönet a 
szorgos és lelkes segítőknek, hogy ezt a munkát is 
végzik! Ezt most elmondom mée egyszer:

Hogy milyen fontos a Komputer ismeretek és az 
Internet használata — a Centerlink egyik kiadványában 
„A Centerlink szolgáltatásai az Ön lakóhelyén” 
cikkben Brian Kinnane, az Ügynöki Szolgáltatások 
ügyvezető igazgatója szerint fontosak. Idézet a 
cikkből: ....” hozzáférési lehetőségek egyike a 
számítógépen van, amelyen elérhetőka Centerlink 
internetes szolgáltatásai (Centerlink Online Services).
....Önnek a számítógép és az önkiszolgáló eszközök
használatában, tájékoztatást adnak a pénzjuttatásokról 
és szolgáltatásokról, és a nyomtatványok kitöltésében 
és a kérvények benyújtásában is segítenek.”
. ..további felvilágosítást lehet kapni, a Centerlink 
honlapjáról: wvvw.centerlink.gov,au.
Tehát, aki teheti -  és még nem késő -  bekapcsolódni 

a jelenlegi közösségi élet mindennapi folyamatához! 
Tanuld meg a Komputert használni, kitárul egy 
új életforma előtted.

A következő lépések az ,,Age Care”-rel 
kapcsolatos dolgokban.....

Több irányban megy az érdeklődés a különböző 
„Age Car”-rel kapcsolatos dolgok iránt. Az Állam 
nagy sújt fektet az idősek gondozására, és jó volt 
hallani, hogy az itteni világban is az idősek az 
otthonukban szeretnének maradni, ameddig csak 
lehet, úgy ahogy azt megtudtuk a magyar idősektől is. 
(A hírekben is hallhattad ezeket!)
A legfontosabb kérdésekre kell válaszolnunk: elegen 

vagyunk e mi magyarok, hogy egy saját „Age Care” 
szervezetet alakítsunk itt Melboume-ben, amely 
átfogóan tudná az egész idős magyar közösséget 
szolgálni, vagy csatlakozni kellene egy olyan 
szervezethez, amely már évek tapasztalata folytán 
több és jobb eredményt tudnak elérni idősödő tagsága 
számára. Mind ezt meg kell vizsgálni, és célszerűen 
határozni a tények feltárása után.
Amennyire időm engedi felvettem a kapcsolatot több 
olyan helyi „Age Care”-rel dolgozó szervezettel, 
amelyek felajánlották idejüket és segítségüket az ő 
helyzetük ismertetésével. A következő összejövetelre, 
amely május 18-án lesz a Könyvtár szobában — 
ügyvédi segítség és a „Duchcare” keleti osztályából is 
lesz reprezentáció a különböző lehetőségek feltárása 
végett. A szokáshoz híven e-mail meghívók és 
ismertetők lesznek kiküldve az érdekelteknek.
Május 22-én a „Department of Health and Ageing” 
Age Care Assessment Service kül-keleti rész 
képviseletében Alison Cahil jön és beszédet tart a 
Knoxi Idős Magyarok Klub napja alkalmából -  az 
Idősgondozási Felmérő Csoport működéséről d.e 11 
órai kezdettel. Meghívunk minden érdekeltet -  a 
többi Idős Magyar Klubokból -  ez mindenkinek 
érdeke, hogy tudjon róla.

A legközelebbi „Age Care” összejövetel május 18- 
án lesz a Könyvtár szobában, amiről értesítést kap 
mindenki -  e-mail vagy szóbeli mephívással.

Jó volt látni a helyi Hírekben, hogy a felmérésünk 
szerint is hasonlítunk az itt élő Ausztráliai 
lakossághoz, mivel az ő felmérésük szerint több mint 
85%-a az idős lakosoknak szeretnének a saját 
lakásukban maradni, ameddig csak lehet. A magyar % 
78 volt a múlt évi Média Konferencia adatai szerint. 
Tehát az Ausztrál Kormány is belátta, hogy a 
„packagek” szolgáltatása komoly és elődleges feladat 
lesz az idősekkel kapcsolatban!

mailto:rita@martincolegal.com.au
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Erre kell törekednünk nekünk magyaroknak is, és 
tapasztalatot gyűjteni olyan organizációktól, akik ezt 
már évtizedek óta folytatják jó eredménnyel. 
Érdeklődni lehet Szeverénvi László „Kisújság” 
telefonszámán: 9879 8203,

Május 27-én lesz a 3-ik M M M K...

Május 27-én -  vasárnap d.e. 11 órai kezdettel lesz a 
3-ik Melboume-i Média Konferencia; cím: Magyar 
Központ, 760 Boronia Road Wantima 3152.

Sok minden történt a 2-ik MMMK- óta -  és még 
több olyan fontos megbeszélni való lesz a közösség 
elé téve, amire válaszokat és új irányt szeretnének 
kapni a Melboume-ben dolgozó Média egységek és 
Közösségi szervezetek.
Ezen a Konferencián is részt vesznek ugyanazok a 
szervezetek és média egységek, mint a múltkorin -  és 
be tudnak számolni az eredményekről -  avagy olyan 
helyzetükről amiben segítséget kémek és várnak a 
Melboume-ben élő magyaroktól. így az MHTV, a 31-

es (44-es) csatorna magyar műsorának vezetői, az 
SBS magyar nyelvű adás felelőse; a 7,7,7, Magyar 
Rádió munkatársa, valamint az Ausztráliai Kisújság 
szerkesztője is jelen lesz.

A MÉDIA helyzetével kapcsolatos dolgok 
mellett az egyre jobban méltatott „Age Care”-rel 
kapcsolatos dolgok lesznek a megjelentek elé téve. Ez 
a téma már az itteni állam legfelsőbb vezetőit is 
foglalkoztatja -  megoldásokat keresve.

Az eddig összegyűjtött információk -  a magyar 
idősödő társadalommal kapcsolatban lesz ismertetve 
-  és javaslatok hozzáadásával új elgondolások és 
tervek megfogalmazását lehetne majd kieszközölni. 
Nem vagyunk egyedül -  minden emigrációban élő 
társadalomnak meg vannak a maga problémái -  és 
csak rajtunk függ, hogy milyen hozzáállással és 
tervekkel tudunk segíteni a magunk helyzetén. A 
helyi hivatalos közegek mellettünk állnak, - ha 
becsületesen és nyíltan, a helyi törvények szerint 
rendezzük ügyeinket. Csak rajtunk függ, hogy 
mennyire tudjuk igénybe venni a helyi segítő 
szolgálatokat, segélyeket.
Szeretném, ha minél többen megjelennének ezen a 
Konferencián -  az emigrációnk jövője, az időseink 
életkörülményei függnek tőle!

MAGNA CARTA 
^ 7 Í . TRAVEL AGENCY

Ha az utazási célja Magyarország 
/ ,  \  Európa vagy bármelyik

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat O lc só  á r a k o n  

Intézi; Schwarez Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Gienimatíy Road Cautfield.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(Q3) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730 

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
htto í'www. es-maanacar iairavei.com. auMielőtt lekötné utazási jegyvételét tudakozza meg 

a MAGNA CARTA speciális utazási lehetőségeit!
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HOLLÓS MÁTYÁS (KORVINA) FELNŐTT
CSAPAT HÍRETL...

Mindig úgy kezdem, hogy nagyszerűen sikerült 
az idei tábor is, - de ez az igazság! Nyári táborunk, a 
Jamboree miatt, egy kicsit későre sikerült, de az idő 
ideálisan jó volt, se meleg, se hideg, még az eső sem 
esett -  végre egyszer ez is megtörtént. Szombaton a 
fiú és leány csapat is itt tartotta az összejövetelét, így 
együtt élvezhettük a Cserkész Parkunkat. Nagy 
meglepetés és öröm volt mindannyiunknak, hogy a 
vízfúratás sikeres volt és saját finom édes vizet 
ihattunk. A tábor témája Szent István kora volt, 
mindenkit nagyon érdekelt. Felelevenítettük az 1990- 
91-es Jamboreet, amikor Maurer Péter alakította 
Szent István és Mukus Jóska játszotta Koppány 
szerepét a táborban. Nézegettük a képeket, valóban 
sok kellemes emlékünk van! — Jó is ez a cserkészet!

Cserkész naptár:
Május 5. Anyák napi ebéd.
Május 19. Összejövetel

őket, és mindannyian örülünk, hogy növekedett a 
Melboume-i nagy cserkész család.
Jó munkát!
Kovássy Marianne cscst.
Victoria Körzeti Parancsnok

Jó munkát!

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

A melbourne-i Magyar Cserkészek szeretettel meghívnak 
minden édesanyát, nagymamát, nevelőanyát, 

dédnagymamát, jó barátot és minden támogatót a
hagyományos

ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉGRE
amelyet 2012. május 5.-én szombaton 

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

(760 Boronia Rd Wantirna)
Rövid műsor, finom ebéd és gazdag tombola.

További Információ:Gruber Kati 59689939; Czudar Zsuzsa 9759 6458 ,

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat 
63 sz. Tormay Cecil Leány cserkészcsapat

M E G H Í V Ó

Email: kert@chariot.com.au

mailto:kert@chariot.com.au
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A „Vidék íze” szerint;
RÉSZEGES SERTÉSCSÜLÖK

A Hajdúböszörményi Mező Brigitta ígéretes 
sertéscsülök receptjét ajánljuk a szüret időszaka miatt. 
(Itt Ausztráliában is esedékes!) A gombás-tejfölös 
ragu musttal ízesítve méltóan koronázza meg a főtt, 
majd pirosra sült csülökszeleteket.
HOZZÁVALÓK: 1 hátsó sertéscsülök; 10 dkg főtt, 
füstölt sonka; 1 kis fej vöröshagyma; 2 gerezd 
fokhagyma; 1 csokor petrezselyem zöldje; 15 dkg 
gomba; 2 dl tejföl; 1 dl must; Vi dl olaj; őrölt bors.

előmelegített forró sütőben pirosra sütjük. Tálaláskor 
külön edényben hagymás tört burgonyát vagy párolt 
rozst kínálunk hozzá. Jó étvágyat!

FÜSTBE M ENT TERV

Egész utón -  hazafelé -  
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani 
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd először is 
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan 
Szebbnél szebb gondolat,
Míg állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék... 
Repült felém anyám...
S én csüggtem ajkán...szótlanul... 
Mint gyümölcs a fán.

Petőfi Sándor

A megtisztított, megmosott és kicsontozott nyers 
csülökhús belső felületét megsózzuk, felcsavarjuk, 
mint a kötözött sonkát, és kötözőspárgával 
összekötjük. A vöröshagymát és a sonkát apró 
kockákra vágjuk, a fokhagymát péppé zúzzuk, a 
petrezselymet finomra vágjuk.

A csülköt hideg vízben fel tesszük főni, s amikor 
felforrt, kissé megsózzuk. Amíg fő a hagymát 
megpároljuk az olajban, hozzáadjuk a felszeletelt 
gombát, tovább pirítjuk. Sózzuk, borsozzuk, 
megszórjuk a petrezselyemzölddel, és puhára 
pároljuk. Elkeverjük benne a sonkát meg a 
fokhagymát, felengedjük a musttal, hozzákeverjük a 
tejfölt, és kiforraljuk.

A megfőtt csülköt kihűtjük, a kötöző-anyagot 
eltávolítjuk, a húst felszeleteljük. Tűzálló tálra rakjuk, 
bevonjuk a gombás- tejfölös raguval, majd
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A VILÁG ÉLELMISZERHIÁNYÁRÓL...
Világméretű felmérést indít az ENSZ....Egy kérdés 
volt: „Kérem, mondja meg őszinte véleményét arra 
nézve, hogyan lehetne megoldani az élelmiszerhiányt 
a világ többi részén?”A felmérés kudarccal végződött! 
Afrikában nem tudták, mit jelent az „élelmiszer”. 
Kelet-Európábán nem tudták, mit jelent az 
„Őszintén”.
Nyugat-Európában nem tudták, mit jelent a „hiány”. 
Kínában nem tudták mit jelent a „vélemény”. 
Közel-Keleten nem tudták mit jelent a „megoldás”. 
Dél-Amerikában nem tudták mit jelent a „kérem”.
Az USA-ban pedig nem tudták, mit jelent a „világ 
többi része”.

2012
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.

MANAPSÁG EZ MEGTÖRTÉNIK....
Cseng a telefon a kórházban és az ügyeletes nővér 
veszi fel a telefont.
- Jó napot kívánok! Nagy Józsefiié a 31-es szobában 
fekszik. Négy napja került be szívpanaszokkal. A 
hogyléte felől szeretnék érdeklődni....
- Igen, most nézem éppen a kórlapját. Az EKG-ja 
kifogástalan, a vérképe is problémamentes, kisebb 
szívidegessége lehetett. A hét végén hazamehet. Ön a 
hozzátartozója? -

Nem, nem vagyok a hozzátartozója. Én vagyok 
Nagy Józsefiié. De ebben a nyüves kórházban senki 
sem mond nekem semmit.

PISTIKE OKOSODIK.....
Pistike mérgesen jön haza az iskolából:
- Anyu, már mindenre rájöttem!
- Nem is a gólya hozott engem!
- De Pistike, hogy érted ezt?
- Hát úgy, hogy a gólya az egy vándormadár, és 
ősztől tavaszig itt sincs, én pedig decemberben 
születtem!

A pénz nem boldogít, de kényelmesebb egy 
Merciben sírni, mint egy biciklin.
Bocsáss meg ellenségeidnek, de jegyezd meg 
mindegyiknek a nevét!
Segíts a bajba jutottakon és emlékezni fognak 
rád, amikor megint bajba kerülnek.
Sok ember csak azért él még mindig, mert 
törvénybe ütközne kinyírni őket.
Az alkohol nem megoldás, de a fej sem az!
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JÓ HANGULAT -  SZÜLI-NAP -  A KÖZPONTI SZOCIÁL-BAN
A Komputer Klub tagjai is ott voltak...
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantimaVictoria, 3152. Ausztrália
2012. MÁJUSI NAPTÁR._________________
Május 6. Vasárnap

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

Május 13. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Május 20. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Május 27. 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 

2012. Május 27-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.

A Magyar Központ Társadalmi Szövetkezet 
terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
_____________(03) 9560 1270.

A M elbourne-i M agyar 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.
(A katalógus a Microsoft-XL használatával működik)

A TRIANON TÁRSASÁG 
Viktóriái Tagozata

2012 Junius 3-án vasárnap du. 2.00-kor 
koszorúzást és Trianon emléktábla 

avatást tart a hősi Emlékműnél,

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény.

A SZÍNVONALAS MŰSOR KEZDETE d.u. 3-óra

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

Nemzeti dalainkat előadja : Zenemühely együttes

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

Érdeklődni lehet: Szegedi Mihály (03) 9801 2043

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK !

MAGYAR HIMNUSZ AZ 5.SZD-BÓL.
Kr. U. 410-460 keletkezett. Hun ezüstvertes 

szíjvégén rovásírással írva -  a Kijevi Nemzeti 
Múzeumban van. A szíjvégen lévő rovásírásos ima 
gyönyörű. A szíjvégen talált rovásírásos 
szövegmegfejtésre magyar rovásírás szakértőt- 
nyelvészt kértek fel! Előlünk, mégis mindenáron 
eltitkolták, amíg lehetett.

Istennek hála ma már nem lehet szinte 
semmit titokban tartani!
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Érdekesség, hogy az 1960-as évek elején szintén 
Kijevben (amiről ma már tudjuk, hogy Árpád 
nagyapja, Álmos őse, ÜGYEK fejedelem, alapította, 
építette szabír-magyar-várost, híres szabír 
kovácsiparával. Ott készültek a csodálatos magyar 
szablyák) Régészeti feltárás során a Magyar hegyen 
találtak 9000 rovásírással teleírt pergamenpapírt 
tökéletes állapotban.

A kutató régész Armatov akadémikus az egészet 
elküldte futárral a Magyar Tudományos 
Akadémiának, úgy gondolván, hogy mi vagyunk a 
megfejtésében az illetékesek! Őt száműzték 
Szibériába! A 9000 darab pergament pedig szőrén, 
szálán eltűnt. A mai napig semmit nem tudni róla!

A finnugoristák hallgatnak (vagy lapítanak, mint 
az a bizonyos a fűben) -  ma már kideríthetetlen, hogy 
megsemmisítették, vagy csak eltüntették, - nem tudni. 
Talány, hogy kinek, illetve kiknek állt az érdekében? 
Óriási pótolhatatlan veszteség, mert minden 
bizonnyal, hatalmas és teljes autentikus információs 
tömeg állna rendelkezésünkre. Természetes a 
„HAZATÉRÉS” vagy „HONFOGLALÁS” előtti, 
alatti és utáni időkből. S még mennyi minden van, 
amit eltitkoltak -  és próbálnak megsemmisíteni 
előlünk!

Vissztérve az imához: gyönyörű! Nem hiába 
mondták a Görögök, hogy a szkíták-hunok-magyarok 
tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!
Mi atyánk.... BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.

ELŐTTÜNK SZENT NEVED, 
TÖRVÉNY AKARATOD.
MINDEN NAPUNK GONDJÁT, 
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET, MINT MÁSNAK, 
NEKÜNK ELENGEDED.
TE KEZED VEZET 
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, S 
LEFEJTED RÓLUNK 
GONOSZ JÁRMÁT.
TIÉD A NAGYVILÁG 
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE, 
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

Miért jó magyarnak lenni -  a mai 
vonatkozásban....

1. Nem haragszom meg, ha a szomszédom feljelent, 
mert tegnap én jelentettem fel őt.

2. Van Suzukink.
3. Sírva tudunk vigadni.

4. Minden jóban találunk valami rosszat.
5. Mi találtunk fel mindent (a spanyolviasz 

kivételével).
6. Jókat nevetünk a saját bajainkon.
7. Vannak dolgok, amiben a világelsők között 

vagyunk (alkoholisták, öngyilkosok...)
8. A jég hátán is megélünk (a globális felmelegedés 

miatt csökken az életterünk).
9. Mindig van még egy lyuk a nadrágszíjon.
10. A világ bármely táján nyugodtan 

káromkodhatunk, nyelvünket úgysem érti senki 
(kivéve azok, akikre irányul az „áldás” )

11. Nem tér el a véleményünk a körülöttünk lévő 
országokétól! Egyformán szeretjük egymást!

12. Magyarország nagy volt!
13. A világon a legjobb borunk van!
14. A focink a világon a legjobb volt! Még az 

angolokat is megvertük!
15. A napsütésünk a legjobb! Egyre több ember 

bámul!

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI
A Klub összejövetelei májusban, 8-án és 
22-én lesz.

A május 8-án ünnepeljük meg az 
Anyák napját a Klubban. Mint minden 
évben, most is nagy súlyt fektetünk az Édesanyák, 
Nagymamák és a Dédnagymamák megünneplésére, 
köszöntésére. Hiszen tudjuk a magyar történelemből, 
hogy milyen nehéz és fáradságos munkát vállalva 
dolgoztak a családjukért, nevelték gyermekeiket. 
Köszönet és hála jár érte.

Április kiemelkedő eseményei közé tartozott, 
hogy a szép „vénasszonyok nyara” után hirtelen 
beköszöntött a tél. Ez valahogy úgy átmenet nélkül 
sikerült, mert mindenki már télről beszél. Talán ezért 
volt az, hogy a hideg esős időben nem sokan 
szeretnek kimozdulni a meleg lakásaikból. De ez a 
rendje az időnek — meg kell szokni a rossz időt és 
örülni, amikor szép meleg, napsütéses nap van.

Még volt egy érdekesség az április hónapban -  
amikor megindult a „PANASZ - KÖNYV” használata 
a Klubban. Ez arra lesz jó, hogy a tagok ne egymás 
között panaszkodjanak — és hátulról jöjjenek a hírek a 
vezetőséghez -  hanem akinek valami panasza, 
meglátása van a Klubbal kapcsolatban -  írja be a 
könyvbe (a panasz-könyvbe) és a lehetőségekhez 
híven - nyíltan tudunk róla beszélni - megoldásokat 
találni. Ez is egy megoldása a helyes és megértéses
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vezetésének egy Klubnak, melynek ilyen szép nagy a 
regisztrált létszáma.

Köszönet a segítőknek, akik az összejöveteleken 
segítenek a Klub menetében. Örömmel mondhatjuk, 
hogy ezek az önkéntesek kisegítik egymást, és amikor 
valaki közülük nem tudnak eljönni, van elég 
jelentkezőnk, akik elvállalják a nehéz feladatokat. 
Még egyszer köszönet mindenkinek, aki segít és 
hozzájárul a Klub összetartó erejét emelni.

A Klub napok alkalmával nyitva van a Faith 
Ferenc könyvtár a tagoknak -  köszönet Szegedi 
Erikának -  és Teleky Ilonkának, akik segítenek a 
könyvtár működésében. A saját gondjuk és bajuk 
mellett még ezt a munkát is elvállalták a közösség 
érdekében.

Az összejöveteleinkre szeretettel várunk minden 
tagot és vendéget sok szeretettel a Vezetőség 
nevében, N.B.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi örök ifjak 2012. Május-án, 16-án és 
30-án tartják gyűléseiket az East Burwood Hall-ban, 
310 Burwood Hwy. Melways Reff. Map 62. В-7.

A zaklatott, viharos és bizonytalan időjárási 
viszonyok elmúltával beköszöntött a kellemesnek 
ígérkező „vénasszonyok” nyara.
A kézimunkás csoportunk remekelt az érdekesnél 
érdekesebb tárgyaikkal, hímzéseikkel. Ebből 
kifolyólag április 4-én sorsolást tartottunk -  és 
szebbnél szebb takarókat kaptak a nyertesek -  
hirdetve a kézimunka csoport ügyességét, és 
szorgalmát. Gyönyörű látvány volt a sok takaró a 
sorsolás előtt -  és sokan irigykedtek, akik nem voltak 
szerencsések takaróhoz jutni. Április 18-án ismét a 
kézimunka kör remekelt. A legújabb meglepetés egy 
édes baba volt. Ez egy baba-fej, és kis ruhája -  befedi 
az édességgel telített „befottes üveget”. Az üveg 
nagysága kb. fél-liter lehet. Ezek a készítmények 
ünnepi alkalmakra készülnek -  és lehet Wright Icánál 
érdeklődni -  az elérhetőségükért.
Klubunk az anyák napjára készül. Hagyományunkhoz 
híven, igyekszünk méltatni az Anyák szerepét 
életünkben -  és természetesen a magyar történelem 
során, ahol mindig első helyen szerepelt tiszteletük. 
Az anyák tanították gyermekeiket az életre, a magyar 
nyelvre, a család és a felebarátok szeretetére, 
társadalmunk törvényeinek betartására. Mi azok 
lettünk -  ahogy édesanyánk „alkotott” minket. A mi 
édesanyáink csak lélekben vannak velünk — de az ő 
gondolataikat adjuk át most gyermekeinknek.

Boldog anyák napját kívánunk minden édesanyának, 
nagymamának, dédnagymamának.

Tudomásunk van arról, hogy sokan készülnek 
„haza” -  Magyarországra -  hiszen közeleg az otthoni 
nyár. A hazalátogatóknak sok szerencsét kívánunk az 
úti és otthon töltött idejük alkalmából. Reméljük 
megtalálják az elképzelt régen visszavágyott
emlékeket.
Neich Marika betegsége alatt -  a kisegítő szakácsaink 
-  Madai Sanyi és Nagy Ilonka remekelnek minden 
találkozónk alkalmából. Köszönet nekik az
önfeláldozó munkájukért. Duplán finom az ebéd, 
mert nagyon jó szívvel és akarattal végzik 
munkájukat. Többen is besegíthetnének ezekbe a 
munkákba, ha kedvük tartja. Tudja mindenki hol, és 
kinél kell jelentkezni.
Klubunk változatlan finom ebéddel, és jókedvvel 
várja a tagokat, és az erre járó vendégeket 
a vezetőség nevében JOCÓ

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2012-ben minden 
szerdán d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public 
Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 címen. 
Kedves Olvasóink!
Megint elszaladt egy hónap -  minden érdekesség 
nélkül. Kivéve, hogy a tagságunk - a négy napos 
húsvéti ünnepek alatt - eltölthettek a családi 
köreikben egy pár emlékezetes szép napot. Ki -  ki a 
maga megszokott és hagyományos módján.

Mint szokásos, áprilisban is összejöttünk minden 
szerdán, a fenti címen találkozni barátainkkal, 
Clubtagokkal. Minden alkalommal megy a kártya, 
biliárd, na meg az elmaradhatatlan BINGÓ. Nem kell 
elfelejteni, hogy amikor a jó, finom magyaros étel 
elkészült, - mindenki szívesen áll sorba a saját adagját 
átvenni a konyhánál, és szépen csendben 
elfogyasztani. Az ebéd előtt még van egy hétről hétre 
megismétlődő esemény: Giziké megnevetteti a 
megjelenteket egy-két viccel, a hivatalos közlések 
mellett. (Hallottam olyan vicceket is, amelyeket nem 
szabad betennem az újságba!)
Szeretném felhívni olvasóink figyelmét, hogy május 
27-én tartjuk a szokásos zenés ebédünket, a fenti 
címen melyen szép emlékezetes számokkal Ági és 
Pityu szórakoztatja majd a megjelenteket. Meg kell 
említeni a finom ebédet is, mert az sokat segített a jó 
hangulaton. Köszönet és hála a szakácsoknak. Erre az 
alkalomra, de mindig szeretettel várjuk tagjainkat és 
vendégeinket
a Klub vezetősége nevében Árpi.
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Pityu és Ági

Legtapasztaltabb duó az országban! 

Vállalunk
lakodalmak, bálok névnap, szüli-napok, 
keresztelők, és minden rendezvényre, 

színvonalas zeneszolgáltatást - 
ahol, szükség van jó hangulatra! 

Fergeteges MULATÓS zene, régi és új 
NOSZTALGIA nemzetközi 

VILÁGSLÁGEREK, 
régi és új ÖRÖKZÖLDEK,

Hívják a (03) 9796 0608 telefont vagy 
Mobil - 0424 331 135 számot; 

e-mail: istvanr@bigpond.com

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Május 5-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

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

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
A Szövetség Májusban 7-én és 21-én találkozik a 
Noble Park Community Centreben, ami a Ross 
Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
Az összejövetelekre szeretettel vár minden tagot és 
vendéget a Vezetőség nevében Szilvi.

CORIO SOCER-CLUB ÉRTESÍTŐJE
2012-ben minden hónap második vasárnapján -  
zenés ebéd a Klub-házban. Belépő ingyenes! 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!
A Cím: HUME RESERVE. Thompson Road. 
NORTH GEELONG. 3215. Melv.ref.Map.225 J-8.

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
A Klub májusi programjáról érdeklődni lehet a 
Szánthó 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.

MAGYAR LÁNY, TAKARÍTÁST VÁLLAL! 
ÉRDEKLŐDNI LEHET A 

0414 153745 MOBIL SZÁMON!

mailto:istvanr@bigpond.com
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MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School 

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

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

http://www.vsl.vic.edu.au/enrolment 
részletes információt ad a VSL Area Manager: 

Angela Natoli Tel: 9791 9289 
Kedden, Csütörtökön és Pénteken vagy 
esti órákban Körlaki Ágnes 9570 1638 

és Bartha Györgyi 0409 857 819 
telefonszámokon.

Két Zenekar
3 TAGÚ ANGOL ZENEKAR 

KÉT FIÚ, EGYIÁNY 80’as Évektől Máig zene 
+

NÉVTELEN BANDA MAGYAR MULATÓS ZENE

KÉK DUNA DMSZ TEREMBEN
Cnr. Chapel, and Homeleigh Rd

BELÉPŐ VACSORÁVAL $40

AZ ÖSSZES BEVÉTEL A 
KÉK DUNA FOCICSAPAT FENNTARTÁSÁRA

A klubunk nem diszkriminál: börszin, nemzeti, etnikai származás, vallás vagy politikai igények elen 
Gyertek rendezvényekre és  érezzétek jól magatokat!!!!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

KÖNYVISMERTETÉS
Minden magyar hallott és ismeri az 

„ARANYCSAPAT” történetét. Horváth H. Attila
könyve az „Informális tanulás az Aranycsapat 
korában” címmel nemrég jelent meg. A könyv azt a 
tanulási formát tárgyalja, amely a mindennapok 
természetes velejárója, az emberi tevékenységek 
kísérője, és mert magától értetődőnek tekinti az egyén, 
ezért észre sem veszi, hogy áltata gazdagodott a 
tudása, fejlődtek a készségei.

A könyv a GONDOLAT kiadóban készült és a 
Magyarországi ára: 2250 Ft.

Figyelem!
Franciska Garage Sale-t tart -  költözés miatt! 

Május 5-én és 6-án
reggel 8 órától -  este 6-ig.

Eladó!!! -  nagyon sok minden olcsó áron vásárolható, 
Bútorok, ágyak, új tárgyak stb....

CÍM: 89 Chestnut Road DO VERTON 3177.
(Melway Refr. 90.H 8)

Érdeklődés a (03) 8707 4919 telefonszámon.

http://www.vsl.vic.edu.au/enrolment
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A DDMSz Húsvéti ebédje, és a Nyuszi 
tojás-osztása -  és a keresése a kertben 
eldugott tojásoknak.... Április 9-én.
Egy pár kép a Húsvéti összejövetelről....

A DDMSz következő rendezvénye az Anyáknapi 
ebéd Május 20-án vasárnap. Ebédrendelés: Kovács 
Margit 9390 0327, Márton Kató 9366 4382; 
DDMSz: 9747 1962 telefonszámokon. Mindenkit 
szeretettel hív és vár a DDMSz vezetősége !
Cím: 8-10 Marton Court ROCKBANK 3335.



16. OLDAL AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

M agyar Köztársaság  
M eibourne-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: bériferi@bigpond.com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Most már digitális adással! (44-esen)
MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait. 
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Bocsánatot kérek azoktól, akik 
a múlt hónap vezércikkben 
megjelent kifejezéssel nem értenek 
egyet. A Húsvét jelentőségét az első 
paragrafusban méltattam, melyet „a Jézus Krisztus 
feltámadásának megünneplésére tartunk minden 
évben.” Az igazi keresztény húsvét a niceai zsinat 
(325) döntése óta a tavaszi napegyenlőséget követő 
holdtölte utáni első vasárnap tartanak. Több mint 
valószínű tehát, hogy az az előtti időkben is tartottak 
„ősi, tavaszi termékenységi” ünnepeket. Ez a tény 
nem veszít semmit a keresztény Húsvét, Jézus 
Krisztus feltámadásának jelentőségéből.___________

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:riferi@bigpond.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
http://www.3ZZZ.com.au

