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Ünnepi fé rfiú
Szent László király regénye

Ignácz Rózsa könyvéből; regény Szent László királyról a múltban, a jelenben és a jövőben.
Krónika, regény, dráma, interjúk, tanulmányok, helyszíni közvetítés, napló, levelek és vallomások. 
SZÁRMAZOTT TEST SZERÉNT; 1. Krónika, (részlet)
1. Nemzette Ügyek fiát, Almost, az ő feleségének Emesének, és lett Almos fejedelemévé a magyarok hét 

törzsének és vezette őket Nyugat felé.
2. És midőn Almos megöregedett, régi szokás szerint megáldozták őt a hét törzs vezérei, hogy ereje fiába, 

Árpádba költözzék és kötöttek vérszerződést, véröket csorgatván egy közös kupába itták egymás vérét és 
megesküvének, hogy amíg Árpád nemzetsége él, fejedelmet sbból választanak.

3. És lön az egész nép vezére Árpád és vezette népét a Tisza Duna közé, s meghódította a Dunántúlt is és 
uralkodék.

4. Árpád nemezte Leventét, Tarhost, Üllőt, Jutást és Soltot és Árpád után fejedelemmé lön legkisebb fia, Solt. Solt 
nemezte Taksonyt, ki Jutás fia, Fájsz után követé őt a fejedelmségben. Taksony nemzette Gejzáát, ki utána 
fejedelemmé lön és nemzette Mihályt is, apját ama Vászolynak, akit Gejza fejedelem fia, István, ki is már nem 
fejedelme, hanem első szent királya lön a magyaroknak, megvakíttatott és megsiketíttetett.

5. Árpád fia, Levente nemzette Kált, Kál fia, Bulcsu pedig, Taksony fejedelem idejében magához ragadván a 
kardot, hadvezére és másodfejedelme lön az országnak, melynek népét nagy és dicső harcokba vezette a Nyugat 
ellen. Ez a Bulcsu Bizáncban megkeresztelkedék, a keresztény Nyugatot azonban csak pusztítá, mígnem II. 
Henrik császár elfogatá és felakasztatá őt. Ugylehet Bulcsu horka ismeretlen testvére nemzé Tar Szörédet és Tar 
Szöréd fia vala ama lázadó Koppány, akit István király levervén, négyfélbe vágatott vala.

6. Árpád fia, Tarhos nem leve fejedelmmé. О igen naqgy vitéz vala mindazonáltal és nemzette vala Tevelit, a 
táltospapot. Teveli pediglen nemzette vala Tormást, a vitézt és tudóst. Ez a Tormás pediglen Konsztanitnosz 
Porphürogenétosznak elémondotta vala az Árpádok nemzetséginek történeteit és az imigyen áltata foglaltatván 
írásba, maradott mireánk a bizánci császár tollából.

7. Árpád fia, Üllő nemzette vala Ézelőst és Tast, ezeknek pediglen egyike sem jutót vala fejedelmségre.
8. István, Gejza fia, Taksony unokája nemzette Imrét, a szentet, aki élt vala szűzi házasságban és mielőtt 

uralkodhatott volna, halálát leié egy vadkan agyara által udvari vadászaton.
9. István még ennek halála előtt igenyöst félté trónusát ő önnön unokatestvérétől, amaz Mihály-fia Vászolytól, akit 

Vazulnak is neveznek, s hogy a királyságtól elüsse, fülébe forró ólmot öntetett vala.
10. Menekültek is mindezek okáért Vászolnynak fiai külhonba, és keletkezők nagy rendetlenség és belviszály az

országban.......
21. Es az Ümak 1077-ik esztendejében, I. Gejza magyar király békés halála után magyarok királya lett I. László, 
uralkodott tizennyolc esztendőig fényben és dicsőségben az ország királyi székén. Ez a László emelteté szentté 
Istvánt, magyarok első királyát, és szentté emelteté őt magát egy század múltán III. Béla, magyarok leghatalmasabb 
királya. És Róla, ki mindaddig, míg magyar nemzetnek maradéka valahol meglészen, uralkodni fog a nemzet 
emlékezetében, szól ez a könyv. (A könyv a Melboume-i Magyar Központ könyvtárából kölcsönözhető!)
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Ne bántsd a magyart!
Dr. Szalontai Éva továbbította Dr. Turcsány Mihály 

méltatását (Magyarország)
fojtatása a júniusban megjelent cikknek....

Mindenki tudja, hogy több egyéni érdek van, mint 
ahány egyén. A csoportérdekek is bonyolult, gyakran 
változó szövevényt alkotnak. Bármilyen szervezet 
magán hordozza a szervezetek típusbetegségeit, a 
belső és külső harcokat, a szervezeti 
hatékonyatlanságot stb. Ez még a jól szervezett, 
parancsuralmon működő fegyveres testületeknél is 
előfordulhat esetenként. Azt számtalan tapasztalatból 
és forrásból tudhatjuk, de Parkinsontól is, hogy a 
nagy szervezetek kevésbé hatékonyak, mint a 
kisebbek. Önmagukat növelik. A fölöslegesen 
létrehozott al-szervezetek akkor okozzák a 
legnagyobb kárt, amikor elkezdenek önigazolni, 
vagyis „dolgozni ”, mivel ezzel demoralizálják azokat, 
akik érdemi munkát végeznek. Látszattevékenység. 
Azt is régen tudja az emberiség, hogy könnyű mások 
számlájára nehéz következményekkel járó döntéseket 
hozni, ha más viseli el a szenvedést. A királyoknál 
legalább a szakács előkóstolt, a hídépítőnél meg a 
felelős tervező és építő a híd alól figyelte a 
terheléspróbát. Felelősen. Amit emberek végeznek, a 
mögött ott működik a résztvevők pszichológiája úgy 
egyénileg, mint csoportosan. Nagy kérdés, hol vész el 
az empátia, a szolidaritás, a különböző hatások 
vizsgálata, hogyan érvényesülnek a döntést 
előkészítő, befolyásoló részérdekek, a lényeges 
érdekeket is nélkülöző, behódoló önigazolások. 
„Egyetértek/ellenzem, hogy tudd és is vagyok.” 
Mindezt a saját komfortérzelmemért teszem. 
Mégiscsak vagyok valaki, és még fizetnek is érte...Ő a 
tét nélküli befolyásoló.

Külön alkalmazott pszichológiai szakterület a 
döntést közvetlenül megelőző befolyásolás, a 
döntéshozónak a szakértőkkel egyeztetett döntés
előkészítéssel történő szembefordítása. Ha valakiben 
nincs egy mély elkötelezettség a népe/nemzete, a 
humánum, a természet, a hazája, a hívei, a betegei, a 
művészete, a munkája, az elvei, a családja, a szülei 
stb iránt, akkor ő egy gyenge értékrendű, megvethető 
zsoldos. Annyit is ér a csatában. Ettől még lehet 
kiváló a szakmájában. Közülük sokaknak lehet még 
többet ígérni a túloldalról....

Emiatt is fontos a stabil értékrend, állandó 
elemekkel, amelyek az emberi lét alapvető 
szükségleteiből adódnak, bárhol a világon. A 
különbségek inkább a környezetből fakadó kulturális 
különbözőségekből számláznák. Tehát nincs pozitív

hozadéka a megerőszakolásuknak. Akkor miért 
teszik, akik teszik? Butaságból, politikai okok miatt, 
netán rövidtávú csoportérdekből? Lehet, hogy ez is 
egyik ütközőpontja a növekvő gazdaságnak és a 
fenntartható gazdaságnak? Maguk növekedéséért 
rombolnak máshol? Növekedést követelnek ott, ahol 
azt ellehetetlenítették? Ki fizessen az öncélú 
növekedés erőltetéséért? Minden befektetési célpont? 
Vagy az sem? Változó a „piac hangulata”? De ki az a 
„piac”?! A megszorításokból lesz a fellendülés?

Bár az élet sokszorosan összetettebb a 
társadalom esetében, mint egy bármekkora 
befektetés, nézzük a józan és tapasztalt befektető 
szemszögéből. Ahol nem működik megfelelően a 
gazdaság, még inkább a társadalom, ott nem várható a 
befektetés biztonságos jövedelmeztetése. Ekkor a 
befektető - esetenként nagy károkat hagyva maga után 
-  tovább áll és máshol nyújtja az illékony reményt. 
Ha marad, fele árat kér a maradásáért, ami tovább 
mélyíti a partner anyagi/társadalmi válságát. Vagy 
segíti a partnert az elvárható jövedelem 
kitermelésében. Mindenki az „együtt sírunk, együtt 
nevetünk” befektetőt látná legszívesebben. A hosszú 
távon, jó partnerként viselkedőt. Ha a „ tőke szabad 
áramlása” a kölcsönös érdekek biztos betartásával 
párosul, akkor jobban elvárható, hogy a 
tehetségesnek és szorgalmasnak tartott magyar nép 
kitermeli külföldi befektetőinek a kiszámított 
profitját. Ez még annál is jövedelmezőbb, hogy 
elszívják a legjobb agyakat Magyarországról. Hiszen 
itthon jobban érzi magát, nem esik szét a magánélete, 
hátteret ad a családja és főleg kevesebbet kell neki 
fizetni. Azért annyit, hogy ne menjen külföldre, az 
itteni - magas terhelése melletti -  alacsony fizetése 
miatt. Rabszolgának lenni itthon sem jó. A  „szakmai 
karrier” ígéretével általában csak egy, a pályája felfelé 
ívén tartó fiatalembert lehet ideig-óráig kihasználni. 
Előbb-utóbb rájön -  ahogy rájöttek a szülei is -, hogy 
elő kell teremtenie az élete szükségleteit fedező 
jövedelmet. Ezért nem robotolhat átlagosan napi tíz- 
tizenkét órát olyan helyeken, ahol nem keresi meg a 
normális -  magyarországi szintű -  anyagi 
szükségleteit. Ha Magyarországról elmennek az 
önállóan gondolkodni és dolgozni tudó, jól 
használható szakemberek, és a világ más országaiban 
is megtalálható, de ott sokkal olcsóbb, alacsonyan 
képzett munkaerő marad, akkor Magyarország, de 
bármely befektető -  különös hangsúllyal a nyugat
európai szövetségeseink -  elveszítenek egy kiváló 
jövedelemtermelési lehetőséget. Az Európai -  Unió 
elveszít egy jó szövetségest, és példát mutat
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másoknak is arra, hogy a gyakorlatban milyen 
„hatékonysággal” érvényesül az „egységes 
Európában” rejlő erő. Talán valódi összefogással 
állhatná még Európa, az EU, az erős nemzetközi 
versenyt....Felrémlik az egykori „űrháború” célja, a 
gazdasági csődbe hajszolás emléke. Nevető 
harmadik? Összefogás nélkül, a kisebbek és 
szegényebbek szempontjainak mellőzesével, az 
újabbak hozzáadott értékének nem kellő 
hasznosításával, a többletértékükről való rövidlátó 
lemondással gyengül az EU, mint összetett politikai 
és gazdasági szervezet. Végeredményben elbukhatja 
az egész európai kontinens a nemzetközi politikai és 
gazdasági csatát. Ehhez a téthez képest tragikomikus 
egyes politikai szereplők és szervezetek viselkedése. 
A pénzügy szereplői inkább szakmai alapokon 
racionálisak, de kérdés, hogy a -  politikailag is -  
nagy befolyású pénzügyi blokkok tudnak-e, akamak-e 
tágabban értelmezett, kölcsönös előnyökön alapuló, 
hosszú távú együttműködésben gondolkodni és 
cselekedni. Ehhez vissza kellene emlékezni 
tanulmányaikra, miszerint a pénz nem a végső cél, 
csupán egy közvetítő eszköz. De ki legyen az a 
befolyással is bíró ember, vagy szervezet, aki 
érvényesíteni tudja a fentiekben vázolt 
kölcsönösséget? Hiszen mindenki függ valakitől... 
Különben is őt nem érinti személyesen, Vagy mégis?

Miért ne bántsd a magyart? Ha magyar vagy, 
azért ne. Ha van érdekeltséged Magyarországon, vagy 
a magyarok kezében a Földön, a saját érdekedben ne. 
Ha nem akarod elveszíteni a hasonlóan nehéz 
történelmi múlttal rendelkező kisebb országok 
bizalmát, azért ne. Mert ők figyelnek és tanulnak az 
esetből. Évszázadok tapasztalatából tudják, ha már a 
magyaroknak is elege van valamiből, az nekik sem 
jelenthet jót. A kelet és nyugat ütköző zónájában lévő 
országokat sokszor lehetett a történelmük során 
egymás ellen fordítani a politikusaik felhasználásával, 
de az itt élő népek tudják, hogy a szomszédaikkal 
való békés együttélés az egyetlen lehetőségük. Ezért 
nagyon is érzékenyek arra, mi történik a 
szomszédban. Érzik, ők következnek.

Az „erősebb demokráciája” nem egyenlő a 
szövetségesség egyik alappillérét jelentő „plurális 
demokráciával”. Az erősebb akaratának erőltetett 
érvényesítése néhányszor már megbukott 
Európában.... Helyébe lépett az „európai gondolat”. 
Vagy mégsem? Magyarország is Európa! Az 
életterünk nekünk is több egy lapnál mások 
befektetési portpóliójában. A hazánk!

Dr. Túrosán Mihály (Magyarország)

MARTIN & Co LEGAL 
ÜGYVÉDI IRODA 
Dr. Rita Rigo-Toth

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

;; Forduljanak hozzánk bizalommal! ;
|  Cím: Leve! 3, 480 Collins Street Melbourne 3000. <
? (házi konzultációt is vállalunk)
% Tel.(03)8610 6594 Email:rita@martincolegal.com.au >

Összefogás az Államadóság Ellen Alap

Az Összefogás az Államadóság Ellen Alap számlája 
folyamatosan gyarapszik. Az eddig összegyűlt pénz 
zömét vidékiek és kispénzűek adták össze, de 
akadnak olyanok is, akik több millió forinttal járultak 
hozzá az alap növekedéséhez.

Az államadóság csökkenését azért tartjuk 
fontosnak, mert a magyar gazdaságra elviselhetetlen 
terhet ró az adósságtörlesztés és az évi ezermilliárd 
forint körüli kamatteher. Ha akár ezt a felére 
csökkentenénk, százmilliárdok szabadulnának fel, 
amit a vállalkozások támogatására és a foglalkoztatás 
növelésére lehetne fordítani. S nem utolsó sorban 
csökkenne hazánk függősége és kiszolgáltatottsága, 
ami olcsóbb hitelezést tenne lehetővé.

Amennyiben ön is szeretne hozzájárulni e nemes 
cél eléréséhez, utalásait az alábbi számlánkra küldheti 
el. Ne tekintse ezt adománynak. Ez egy befektetés 
mindannyiunk az ország és gyermekeink jövőjébe. 
Számlaszám:

belföldön indított utalás esetében 11707000- 
22222222
külföldön indított utalás esetében HU62 
11707000- 22222222- 00000000, SWIFT 

kód: OTPVHUHB.
Adószám: 18275351-1-41

Adóbevallásában lehetősége van adója 1%-nak 
felajánlására az alap számára is, hogy így 
közvetlenül segíthessen az államadóság 
csökkentésében.

Az eddigi befizetéseket és az államadóság 
csökkenéséhez történő befizetésekhez kapcsolódó 
adókedvezmények (NAV iránymutatás): az alábbi 
honlapról lehet eszközölni:
http; .'/osszef buasaza 11 amadossauel i cn. li u.-'be fi zetesek 
(Az utolsó értesülés szerint 220,341,411 Forint volt)

mailto:rita@martincolegal.com.au
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Meghívó а II. Magyar Világtalálkozóra 
Budapest, 2012. Július 1-8.

A nyolc napos rendezvénysorozat programjait 
bemutatja a szervezőbizottság.

A rendezvénysorozat a kapcsolatteremtés és 
együttműködés lehetőségét kínálja mindazok 
számára, akik készek a magyar értékek és 
teljesítmények jó hírének népszerűsítésére és 
közvetítésére szerte a nagyvilágban. E gondolatkör 
mellé kívánják állítani a szervezők a társadalmi, a 
kulturális, a szociális, az üzleti élet, a média, a sport, 
valamint a karitatív és a civilszféra jeles képviselőit.
A Világtalálkozó jelmondata: határtalan összefogás! 
A Világtalálkozó 2012. július 1-8. között Budapesten 
és hat másik településen (Balatonlelle, Fonyód, 
Szeged, Máriapócs, Nyírbátor, Örkény) rendeződik.
A Világklub-tagsággai nem rendelkezők számára 
a belépőjegy ára: 1000 Ft. -  minden megvásárolt 
belépő mellé 1 db. Tiszteletjegyet adunk a 
Világtalálkozó főrendezvényére, a Világfaluba. 
Tájékoztatjuk a médiumok képviselőit, hogy a 
Magyar Világtalálkozó főrendezvényére, (Világfalu, 
Syma Rendezvényközpont, július 7-8., szombat- 
vasárnap) belépőjegyeket, tiszteletjegyeket adunk 
mindazok számára, akik az akkreditációs lapunkat 
előzetesen (wwvv. vilactalalkozo.hu) vagy a helyszínen 
kitöltik. Részletes ismertetést lehet letölteni a fenti 
honlapról.A 2012-es Magyar Világtalálkozóval 
(2012. július 1-8.) és a Magyar Világbállal (2012. 
Július 7) kapcsolatosan, külön kérésre részletes 
információkat küldünk.

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 

Mobile: 0418 108 730
Keressen fel bennünket a Web-lapon; 

http://www.cs-magnacartatravel.com.au 
vagy írj Email-t: clara@magnacartatravel.com,au

52.sz. Hollós Mátyás fncscst. Téli tábor...
Az idei téli táborunkat 2012. Június. 9 és 11. között 
tartottuk meg a cserkészparkban East Warburtónban. 
Mondhatjuk téli táborunk reggelein valóban téli 
időjárásra ébredtünk. Jól fel voltunk készülve a 
hidegre és mire a táborozok zöme beérkezett, már 
lobogva várt mindenkit a meleg tábortűz.
Elamarosan felépült a tábor és táborparancsnokunk, 
Bakos János megnyitotta а II. Rákóczi Ferenc téli 
tábort. Annak ellenére, hogy a nyári Ausztráliai 
Magyar Jamboree táborkerete is ez volt, úgy érezzük, 
hogy ezzel még érdemes foglalkozni különösen azok 
számára, akik elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt 
venni a Sydney-i nyári táboron, vagy ott voltak, de 
tábori munkákkal voltak elfoglalva és így nem tudtak 
részt venni minden aktivitáson. így mindenki szívesen 
vette, hogy most van alkalma jobban megismerni 
történelmünk egyik kimagasló személyiségét, II. 
Rákóczi Ferencet.

Ebéd után máris kezdődött az első előadás. 
Valóban nagyszerű volt, érdekes, részletes, szinte 
éreztük, hogy az 1700-as évek elején járunk- és mi is 
ott vagyunk a kuruc táborban.

(Bár nem tartozik a tábori programhoz, meg 
szeretném említeni azt, hogy a kis kutyám most volt 
először a táborban. Be kell vallanom, hogy nagyon 
aggódtam, hogy az elkényeztetett uszkár (poodle) 
hogyan fogja átélni a tábort. Hát aggodalomra nem 
volt ok, a megérkezés pillanatától „táborzó” kiskutya 
lett, és talán ő élvezte legjobban a nagy szabadságot a 
cserkészparkban.)

Az esti tábortűznél örömmel láttam, hogy népdal 
ismeretünk bővül és egyre hosszabbak lettek a 
tábortüzek. A vasárnapi áhítat témája ismét a szeretet 
volt, de ki lett bővítve az „Öregek Imájával” és az 
„Erdő kérésével”, mely rámutatott, hogy mennyire 
fontos, hogy a természetet kíméljük. Akkor jutott 
eszembe egy gyerekkori versike, „Az erdő imája” : 
„Köszönjük, hogy teremtettél, hogy van tavasz, nyár, 

ősz és tél.
Hogy életet adsz és gondolsz ránk, egyre kérünk csak 

Jézuskánk:
Üzend meg az embereknek, hozzánk ők is jók 

legyenek.”
Táborparancsnokunk emlékeztetett arra is, hogy 

bár a felnőtt csapat tagjai most még aránylag fiatalok,

http://www.cs-magnacartatravel.com.au
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fel kell készülni az évekre, melyek új problémákkal 
járnak.

Tovább folytattuk a Rákóczi kor történelmét és 
szétosztottuk a táborozókat labanc és kuruc seregbe, 
hogy felismerjék a különböző álláspontokat. Délután 
hosszan beszélgettünk a Trianon-i eseményekről és a 
Nemzeti Összetartás Napjának célját és az új 
elnevezés értelmét.

Mint különös eseményt, meg kell említeni a 
kemencében sült disznósültet, ami nagyon jól esett a 
nagy hidegben minden táborozónak. Persze, az 
ellátás, mint mindig, az öt (5) csillagos szállodai 
ellátásnak is megfelelt volna. így telt el hát, ez a 
vidám és tanulságos három nap, és azzal a tudattal 
váltunk el egymástól, hogy hamarosan ismét együtt 
leszünk, és tovább végezzük a „JÓ MUNKÁT”!

Kovássy Marianne cscst. Kerületi paancsnok. 
íme egy pár kép a táborban megjelentekről....

Cserkész naptár:
Július 14. Összejövetel; 21-én Anna bál, 50-ik 
Évforduló-bál; 28-án Összejövetel; Iskola szünet 
Június 30 -  Július 15-ig. Raj kirándulások!

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

Szeretettel és tisztelettel meghív mindenkit a 
2012 július 21.-én szombaton este 7 órai kezdettel tartandó

Anna Bál-ra
a Magyar Központ Nagytermébe 760 Boronia Road, 

Wantirna (Melway 63 F5)

A fiúcsapat 50. évfordulójának műsora
Zene: Pityu és Ági

о Belépődíj: $25 
о Nyugdíjasoknak/Fiataloknak $20 
о 12 éven aluliaknak ingyenes

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

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

Kérjük legyen a vendégünk Estélyi ruha ajánlatos



6. OLDAL AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Akire büszkék lehetünk
Az idén Canberrában megtartott Magyar 

Szabadság Ünnepén (2012. Március 17-én) 
ünnepélyes keretek között adtak át több magyar 
honfitársunknak magyar állami kitüntetést. Sikó Anna 
nagykövet ünnepi beszéde után -  és Orbán Viktor 
vetített beszéde után több elismerést érdemlő magyar 
vet át kitüntetést. Ezek között volt Szalisznyóné 
Gárdonyi Lili, aki a Magyar Arany Erdemkereszt 
kitüntetést kapta.

A kitüntetett a Brisbane-i 4EB ethnik rádió 
magyar adásának szerkesztője, az 1956-os 
forradalomban tanúsított helytállásáért, valamint az 
ausztrál magyarság érdekében végzett munkája 
elismeréséért kapta a megérdemelt kitüntetést. 
Kívánunk Lilikének kiemelkedő munkájához jó 
egészséget és kitartást. A Kisújság nevében egyben 
Gratulálunk is, és még szeretnénk hallani а 4EB 
„magyar” Liliké hangját.

Sikó Anna átadja a kitüntetést

Kovács Lőrinc és felesége Lilikével

R E C E P T
A „Vidék íze” szerint;

Kolbászkrémes piskótatekercs 
Hozzávalók: 20 dkg lángolt kolbász; 20 dkg reszelt 
sajt; só; köménymag; pirospaprika; 1-2 gerezd 
fokhagyma; 1 csokor petrezselyem zöldje. A
piskótához: 5 tojás; 5 evőkanál liszt; csipetnyi só; Vi 
csomag sütőpor.

A kolbász kétharmadát karikára vágjuk, a
maradékot kis kockákra aprítjuk és félretesszük. A 
kolbászkarikákat „összeturmixoljuk” a reszelt sajttal. 
Pépes-krémes állagú-masszát kapunk, amit ízlés
szerint sóval, köménnyel, pirospaprikával és
fokhagymával fűszerezzük.

A tojások fehérjét egy csipet sóval kemény 
habbá verjük. Hozzákeverjük a tojássárgáját, azután a 
sütőporral elvegyített lisztet is óvatosan beleforgatjuk 
a habba. A piskótatésztát sütő-papírral kibélelt 30 x 
40 cm-es tepsibe öntjük, és 180 fokra előmelegített 
sütőben megsütjük. Amikor elkészült, lehúzzuk róla a 
sütő-papírt, és a piskótát egy konyharuha segítségével 
felgöngyöljük.

A kihűlt tésztát megkenjük a kolbászkrémmel, 
azután megszórjuk a félretett kolbász-kockákkal és 
finomra vágott petrezselyem zöldjével. A piskótát 
feltekerjük, és tálalásig fólióba csomagolva a hűtőbe 
tesszük, hogy a töltelék megdermedjen, s szépen 
tudjuk szeletelni.
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2012
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

POLITIKA, HUMOR ÉS A JÖVŐ?.....
Az orosz és az amerikai elnök elmennek egy jóshoz. 
Megkérdezi az amerikai, hogy mi lesz az USA sorsa 
20 év múlva. A jós azt mondja:
- Pontosan nem látom, de egy vörös zászló lebeg a 
Fehér Ház tetején. -  Az orosz elnök megörül ennek, 
és ő is megkérdezi, hogy mi lesz Oroszországgal?
- Azt sem láthatom pontosan, de egy vörös zászlót 
látok lebegni a Kreml tetején is, és van alatta egy 
szöveg is feleli a jós.
- És mi az a szöveg? -  kérdezi az orosz.
- Azt sajnos nem tudom elolvasni, mert kínai írás 
lehet.

EZ EGY JÓ GONDOLAT VOLT...
Tegnap már ötre hazaértem a munkából. A 
feleségemnek nem volt túl jó napja, egész délután 
szekált. Akármit mondtam vagy tettem, nem felelt 
meg neki. Este hét körül már kicsit untam a dolgot, és 
így szóltam hozzá:
Drágám, kezdjük tiszta lappal. Tegyünk úgy, mintha 
még csak most érkeznék haza. Kimentem az ajtón, 
majd visszajöttem, és bekiáltottam hozzá:
Szia, édesem, megjöttem!
Erre ő kikiabált dühösen a szobából:
Hol a fenében voltál eddig? Már hét (7) óra is elmúlt!

IGAZ, AMI IGAZ...
Egy gyermek megkérdezi a papájától -  Apa, az 
özvegyasszonyok miért írják a nevük elé, hogy özv., a 
férfiak pedig nem?
Azért, mert az özvegyasszony tudatni akarja a 
világgal, hogy újra szabad, az özvegyembemek 
viszont esze ágában sincs ismét házasodni. Érted?

MOSTANÁBAN MEGTÖRTÉNHET?.....
- Kedves szomszéd, vigyázna a kisfiámra? -  kérdezi 
Kovács.
- Igen -  feleli a szomszéd. -  De meddig?
- Amíg felnő a ,jó gyerek”!

FIGYELMEZTETŐ TÁBLA....
Egy férfi figyelmezető táblát akaszt a kapujába: 
„Vigyázz, veszélyes harapós kutya és törpepapagáj”. 
Egy járókellő csodálkozva olvassa a feliratot:
A törpepapagáj hogy lehet veszélyes?
Mire a kertből megszólal a tulaj:
Általában nem, de ő szokott fütyülni a kutyának!

„Arany köpések”

Csak vigyázzunk az egészségről szóló könyvekkel. 
Egy sajtóhiba az életünkbe kerülhet.

Az igaz, hogy sok ember hal meg a világon az 
alkohol miatt, de sokkal többen születnek miatta!
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92 éve emlékezünk Trianonra
Mint minden évben, úgy idén is, 2012. június 3-án 
Melboume-ben a Trianon Társaság Viktóriái 
Tagozata megemlékezést tartott, Magyarország 
kegyetlen szétdarabolásának 92-ik évfordulóján. A 
Magyar Központ részéről Vető Olga és a Trianon 
Társaság Elnök-asszonya, Pappné, Szarka Etelka 
közösen leleplezték az Emlék Táblát, amit Vei 
Maglica Atya megáldott és megszentelt, majd közös 
ima után a különböző szervezetek elhelyezték 
virágaikat az Emlékműnél. A műsor a szokásos 
zászló-bevonulással kezdődött, amit ősi Magyar 
himnuszunk, Boldog Asszony Anyánk megható éneke 
kísért. Ezután egy perces néma tiszteletadás 
következett az elhunyt hősökre emlékezve, majd 
Papp Ferenc olvasta fel dr. Padányi Viktor 
„Egyetlen menekvés” című írásából egy megrázó 
részletet. Ezután következett Pappné Szarka Etelka 
beszéde, amelyben elmondta mit jelent nemzetünknek 
a Szent Korona és annak eszményisége, nemzetünk és 
hazánk legfontosabb alkotó eleme. Ez után a jól 
ismert hazafias dalokat hallhattuk Hegedűs József és 
Toldi Bianka szép előadásában. Majd egy szavalat 
következett, - Teleky Ilonka Andróczky Lászlóné 
Etelka versét: „Adósunk Európa” amit igaz átérzéssel, 
művészi módon adott elő.
Pálos István felszólalása következett, amelyben 
biztatta nemzettársait az igazságos és szebb jövő 
reményében. Az Erdélyi és Nemzeti himnuszunkkal 
zárult a megemlékezésünk!

Köszönet minden résztvevőnek, hogy 
jelenlétükkel kifejezték tiltakozásukat a Trianoni 
Diktátum ellen, és egyben támogatták a Trianoni 
Társaság küzdelmét. Továbbá köszönet az előadáson 
szereplőknek, az adományozóknak és segítőknek. 
Külön köszönetét szeretnénk mondani azoknak, akik 
segítségével a Trianon Emléktábla létrejöhetett. 
Victoriai Trianon Társaság és tagjai $750.-; Horthy 
Miklós Társaság (ebédjén összegyűlt) $340.-; Erdélyi 
Szövetség $600.-; NSW Híd $250.-; NSW Trianon 
Társaság $250.-; Emberjogi Alap Victoria $150.-; 
Magyar Kultúr Kör $100.-; Fitzroy Református
Egyház $150.-; ..... és végül köszönjük az egyéni
adakozóknak is, hálásak vagyunk érte.

Aki teheti, ha a Központban jár -  kérjük, nézzék 
meg a Trianon Táblát -  a Hősi Emlékműn.
A jó Isten áldja meg Nemzetünket és Szent Hazánkat 

Pappné Szarka Etelka Elnökasszony 
Trianon Társaság Viktóriái Tagozata.
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a Komputer Klub Assn Hírei!
Az mc2 mozgalom és ezzel a Victoria-i Állam 

honlapján működő közösségi szervezet július 3-án ki 
lesz kapcsolva. Ebben a pillanatban még nincs 
kidolgozva, hogy milyen formában jelenik meg a 
következő rendszer -  de már kaptunk rá ígéretet, hogy 
minden eddigi információ -  mind a négy rész
szervezetnek -  átvihető lesz, akik a Hungárián 
Computer Community-nek tagja. Ahogy már írtam, 
az ígéret: hogy a felújított formában az internetes 
kapcsolatot díjmentesen fogjunk megkapni. Az 
átállítás és folyamata lesz ismertetve a következő 
hónapokban. Ismét megkérek minden tagot, akik részt 
vettek az eredeti mozgalomban -  elsősorban az idős 
magyar klubok vezetői, hogy szakítsanak időt a 
jelenlegi információk felújítására, valamint 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 mégegyszer leközlöm! 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 elérhetők a 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. center! itik, go v.au.
Tehát, aki teheti -  és még nem késő -  bekapcsolódni 
a jelenlegi közösségi élet mindennapi folyamatához!
A másik nagyon fontos tény a komputer használattal: 
manapság már nagyon nehéz elérni valakit hivatalos 
helyeken a telefonon. Ez nem azért van, hogy nem 
akarnak segítségére lenne valakinek -  a 
munkahelyeken a rendszer megváltozott. Akik 
munkába vannak (a fiatal korosztály) beszéd helyett 
sokkal jobban szeretnek a komputerrel dolgozni. Sőt, 
minden információ azon van -  és azt kezelve

beszélnek mindenkivel. Tudásuk is korlátozott, a 
beszédükről nem is beszélve -  sok más országból 
még az angolt sem beszéli rendesen. Tehát -  ha 
megtanulod a komputert kezelni, saját kezűleg 
láthatod -  intézheted a saját dolgaidat -  mások 
beavatkozása nélkül! Rajtad függ! Az idős gondozási 
lehetőségek is megadják a komputeren való értekezés 
lehetőségét. Élni kell vele. Mi segítünk akinek kell -  
ha eljön valaki a komputer órákra!
Tanuld meg a Komputert használni, kitárul egy 
új életforma előtted.

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

A „Hungárián Age Care Foundation” 
felállításáról csak annyit, hogy ebben a pillanatban 
nincs elég vállalkozó szellem, aki a Foundation-nal 
járó nehézségeket és felelőségeket vállalná. A Dr. 
Rigo-Toth Ritától kapott alapismeretek alapján több 
és mélyebbre ható kutatást kell eszközölni, hogy a 
magyar közösség tudná saját intézményén keresztül 
irányítani a maga sorsát. Ezért ameddig ez valamilyen 
formában eldől -  mindenki a saját erejéből és 
tudásából merítve intézi a maga „idős élete” formáját. 
A „Department of Health and Ageing” Age Care 
Assessment Service kül-keleti rész képviseletében 
beszédet tartottunk a Knoxi Idős Magyarok Klub 
összejövetele alkalmából -  az Idősgondozási 
Felmérő Csoport működéséről -  amely пагуоп 
fontos mindenki számára!
A fő pontok voltak:
Mit csinál egy Idősgondozási Felmérő Csoport 
(Age Care Assessment Team -  АСАТ)?
Röviden: az ACAT-ek feladata, hogy elbírálják, 
jogosultak-e az időskorúak az ausztrál kormány 
anyagi támogatásával működő idősgondozási 
szolgáltatások igénybe vételére és jóváhagyják a 
kérelmeket.
Hogyan tud nekem segíteni egy ACAT?
Az ACAT-ek általában különféle egészségügyi 
szakemberekből állnak, akik teljeskörűen fel tudják 
mérni az Ön gondozási igényeit, és tájékoztatni tudják 
Önt, a megfelelő és elérhető gondozási
lehetőségekről.
A lehetőségek formái: például az Otthoni és 
Közösségi Gondozás (Home and Community Care - 
HACC) amelynek segítségével a lehető leghosszabb 
ideig saját otthonukban maradhatnak.
A Közösségi Idősgondozási Programcsomagok 
(Community Aged Care Package -  CACP), a 
Kibővített Otthoni Idősgondozási Csomag
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(Extended Aged Care Home Package -  EACH) Ezek 
az ausztrál kormány anyagi támogatásával létrehozott 
csomagok az Ön saját otthonában igénybe vehető, 
összehangolt gondozási szolgáltatásokat tartalmaznak. 
Van még az Átmeneti gondozás (Transition Care) 
lehetőségének jóváhagyása -  amely legfeljebb 12 heti 
időtartamra szól. ... és végül a Kisegítő gondozás 
(respite care) ennek az a célja, hogy pihenési 
lehetőséget biztosítson Önnek és gondozójának. Ez 
különböző változatokban lehet megkapni, - az egyéni 
meghatározások szerint.
Hogyan állapítja meg agy ACAT, hogy nekem 
milyen gondozásra van szükségem?
Az ACAT-ek felkereshetik Önt otthon vagy 
kórházban, hogy elbeszélgessenek Önnel gondozási 
szükségleteiről. Az ACAT tagjai egy sor kérdést 
fognak Önnek feltenni, hogy válaszai alapján az Ön 
speciális helyzetének legjobban megfelelő gondozási 
lehetőséget tudjanak ajánlani. A kérdések arra 
szolgálnak, hogy megállapíthassák, mennyi és milyen 
jellegű segítségre van szüksége mindennapi és 
személyes tennivalói lebonyolításához. Az Ön 
beleegyezésével az ACAT felveszi a kapcsolatot az 
Ön háziorvosával is, hogy a pontos elbírálás 
érdekében minél alaposabban tájékozódjanak 
kórtörténetéről. Amint az ACAT tisztán látja az Ön 
szükségleteit, a csoport javaslatot tud tenni a 
szükségletei kielégítésére legmegfelelőbb 
szolgáltatásokat illetően. Az ACAT írásban közli 
majd Önnel ezeket a javaslatokat.
Hogyan találhatok egy ACAT csoportot, ha 
beszélni szeretnék velük?
Az ACAT-ek egész Ausztráliát behálózzák, és 
kórházakban vagy helyi közösségek keretein belül 
működnek.
• A Szövetségi Kisegítő Gondozó és Carelink 

Központotk (Commonwealth Respite and 
Carelink Centres) 1800 052 222 telefonszámon.

• Az ausztrál Idősgondozás
www. agedcareaustral i a. gov. au cím alatti
honlapján található ACAT keresőből

• Saját orvosától.
Kell fizetni a felmérésért?
Nem. AZ ACAT-ek állami támogatással működnek, 
és Önnek nem kell fizetnie a csoport látogatásaiért. 
Milyen jogaim vannak? A felsoroltak között van:
• Önnek joga van ahhoz, hogy ha úgy kívánja, a 

felmérésnél jelen legyen egy Ön által választott 
személy, például gondozó, közeli barát vagy 
rokon.

• Kérheti tolmács segítségét, ezt az ACAT meg 
tudja szervezni.

• Ha ön úgy kívánja, független képviselő 
(advocate) segítheti Önt tanácsaival vagy 
felléphet az Önképviseletében.

További tájékoztatás
Hívja az Idősgondozási Tájékoztató vonalat 

1800 500 853
vagy www.amlcareaustralia.gov.au honlapján.

A legközelebbi „Age Care” összejövetel Július 20- 
án lesz a Könyvtár szobában, amiről értesítést kap 
mindenki -  e-mail vagy szóbeli meghívással.
A tárgysorozatról érdeklődni lehet Szeverényi László 
„Kisúiság” telefonszámán: 9879 8203.

MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantimaVictoria, 3152. Ausztrália 
2012. JÚLIUSI NAPTÁR.______________
Július 1. Vasárnap

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

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

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

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

Július 29. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

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 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.

http://www.amlcareaustralia.gov.au
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A Klub összejöveteleire 
sok szeretettel vár és 
hívminden kedves 
honfitársunkat a 
vezetőség nevében

B.N.

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR Щ Г  
CITIZENS CLUB HÍRŰI

A Klub összejövetelei júliusban 3-án, 'LS
17-én és 31 -én lesznek .

A júniusi összejövetelek már a téli hideg idők 
jelenében zajlottak le. A hangulat azonban, amikor 
összejött a tagság visszatükrözi a jó barátság és együtt 
érzés kellékeit. Beszélgetés, kártya, „dominós 
játékok” és persze az elmaradhatatlan BINGÓ az 
összejöveteleket, ami bezárja. Az előkészületek most 
már könnyebben mennek -  a GREY ARMY -  
segítségével. Köszönet jár nekik érte, mert felállítják 
és elrakják a nehéz asztalokat, melyek már nem az 
idős tagok „gyenge” felépítésükre van bízva. Van egy 
újdonságunk is bevezetve: van egy panaszkönyvünk. 
A tagság ebbe írja be az aggályait -  vagy meglátásait, 
így tudjuk egy az egyben, hogy mit kell figyelemmel 
kísérni -  min kell és hogyan lehet segíteni. Ez meg is 
szüntette a „hátulról jövő” támadó beszédeket.
A megérdemelt munka megérdemelt egy méltó 
honoráriumot. A „dolgozók” és segítői elindultak egy 
kilátótorony irányába, és a kis busszal elérkeztek 
Queens Cliff-be. Az idő nem volt kedvező, de amikor 
beérkezett a társaság fedett helyre, a hangulat a finom 
ebéd mellet megteremtődött, sőt a buszban a sofőrt 
elámítottá a sok magyar és hallgató nóta, amit hallott, 
íme egy pár kép a kirándulásról;
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NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi örök ifjak Július 11-én és 25-én 
tartják gyűléseiket az East Burwood Hall-ban, 310 
Burwood Hwy. Melways Reff. Map 62. B-7.

A kegyetlen hideg és esős időjárás ellenére 
örülünk a meleg, fűtött teremnek, és lassan elfelejtünk 
lamentálni a „túlfűtés” ellen. Habár a negyvennapos 
esőből hetvennapos lett, de mi nem zúgolódunk... volt 
olyan idő, amikor vártuk az ég könyörületét egy kis 
esőért. De a vigasztaló az, - amit a mi öregeink 
mondtak -  hogy a nappalok már egy tyúklépéssel 
hosszabbak lettek a júniusi találkozásaink óta. A 
Magyarhoni melegebb időjárás érezteti hatását a 
klubba járók létszámának csökkenésével -  a tagok 
közül sokan haza látogattak napsütéses hazánkba.

A mai csendes téli napjainkban összeülünk, mint 
valamikor otthon a kis falusi estéken szokták a 
fonókban. A hely változott csak...az idősek ma is 
ugyan úgy találkoznak, - a témakör ma is a család -  
ma is az minden napi élet problémái... a megmaradás. 
Mi ez, ha nem a hagyaték?

Kialakulóban van a kézimunka kör, a 
képzettebbek átadják tudásukat az „új vendégeknek” 
így van ez rendjén! Elnökünk, mint a fényképészet 
mestere ismerteti a művészete fortélyait. Ez is kell a 
mai világban! Egy másik asztalnál egy nagymama 
csoport -  társasjátékoznak! Közben jót kacagnak a 
„csendes” sakkozók magas hangú játszma elemzésein. 
A sakkozók mellett megy az „öregfiúk” társasjátéka a 
kártya. Ezek néha bedobnak egy-egy jó viccet, amin 
az egész társaság kórusban mulat. Rögtön mellettük 
van a „self service - talponálló” -  ahol mindenki 
maga csinálja a kávéját, teáját, és még sorba állsz, 
hogy rád kerüljön a sor -  elbeszélgetsz a klubtaggal, 
aki éppen azt várja, amit te. De amikor mész vissza az 
asztalodhoz, már tudod a napi, legfrissebb híreket, 
amit tovább tudsz adni -  és mehet tovább szájról 
szájra. Ezekkel a hírekkel megrakodva a nap 
végeztével megelégedetten indul mindenki haza, saját 
otthonába. Egy kis kikapcsolódás a szürke 
mindennapi életükből csodákat tesz -  várva a 
következő klubnapot.

Sokan azt hiszik, hogy ez mind csak magától 
megy nincs mögötte mozgatóerő. Koránt sem! Sok 
kísérletezés, sok fáradság amíg idős magyarjaink 
megtalálják a szórakozás módját, korukhoz és 
képességeikhez mérve, és ezt csak mi -  idősek és 
vezetők, segítők értjük meg, hogy így van.

Gondoljunk egy percre, azokra is, akik 
fáradoznak és dolgoznak azon, hogy mi itt élhetünk 
úgy, ahogy élünk idős napjainkban. Ehhez hozzá

tartoznak a „magas hivatalok” emberei, a helyi 
hatóságok, idős gondozó szervezetek -  és a klub 
vezetősége, nem kihagyva a készséges segítőket, akik 
munkája nélkül nehezebb lenne minden a klubban. 
A Nunawading-i klub nevében köszönetemet fejezem 
ki mindenkinek, hogy életünket ily módon élhetjük.

.... Bármilyen zordon fúj is a hideg téli szél 
odakint, mi az „otthonunkban” meleg teremben és jó 
hangulatban töltjük az összejöveteleinket -  várva a 
tagokat és a vendégeket a Nunawadingi örök ifjak 
nevében JOCÓ

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

mailto:istvanr@bigpond.com
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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!
Mint szokásos, június hónapban is összejöttünk 
minden szerdán, a fenti címen, élvezni barátaink 
társaságát és elfogyasztani konyhánk finom magyaros 
fóztjét. A jó hírek mellett sajnos van kellemetlen 
hírűnk is. Az utóbbi hetekben több kedves barátunk 
felköltözött a Mennyországba, ahol a Teremtőnk és az 
angyalkák már várták őket. Nyugodjanak békében!

Vezetőségünk jelenleg erősen dolgozik 
összehozni egy háromnapos buszkirándulást -  
meglátogatni Echukát és a szép környékét, július 
közepén. Tagjaink már szép számmal jelentkeztek 
erre a kirándulásra. Még van egy-pár hely, és 
jelentkezni lehet a klub elnökénél -  Bola Évánál. 
Szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy július 
22-én fogjuk megtartani a szokásos vasárnapi zenés 
ebédünket. Erre az alkalomra is konyhánk remekelni 
fog és nem marad el Máté Ági és Risztics Pityu 
közreműködése, hangulatos ének és zenéjükkel. 
Természetesen úgy vendégeinket mint tagjainkat 
szeretettel várunk ez alkalomra is, úgy mint mindig;

a Klub vezetősége nevében.
Árpi.

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes N on-S tick  Tri-Tanium 

B E SS E M E R
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! 
É rd ek lő d ő k  h ív ják  G izellá t a 

________ (03) 9563 3296 telefonszámon.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Július 6-án) 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 Júliusban 2-án és 16-án 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.

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

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School 

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

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
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.

http://www.vsl.vic.edu.au/enrolment
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A DDMSz értesíőie.
A DDMSz következő rendezvénye a Disznótoros 
ebéd Július 15-én 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.

MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.AIbans)
A Klub júliusi 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.

Értesítés!
„Debreceni Nyári Egyetem”

debrecen@iwariegyetem.hu
Mivel közeledik a jelentkezési határidő, mellékelten 
ismét felhívjuk a szíves figyelmét a külföldön élő és 
dolgozó nem magyar anyanyelvű magyartanároknak, 
valamint külföldön tartósan magyar nyelvet és 
kultúrát tanító tanároknak NeMaMaT I. Nemzetközi 
Konferenciája, amelyet 2012. július 22. és 28. 
között rendezünk Debrecenben.

Kéijük, hogy a felhívást jutassa el vagy 
hozzáférhetővé minden további érdeklődő számára.

Reméljük, hogy részvételükkel Önök is hozzájárulnak 
a Debreceni Nyári Egyetem új kezdeményezését 
fémjelző esemény sikeréhez.

További információt a Kisújság Szerkesztőségétől 
kaphatnak a (03) 9879 8203 telefonszámon.

A hirdetés eredeti kérése:
Dr. Szaffkó Péter, igazgató 
Debreceni Nyári Egyetem

mailto:debrecen@iwariegyetem.hu


16. OLDAL AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

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 
£-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

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
' É S

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

Melbourne! 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 
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!
Ezt mégegyszer elmondom:
(mert fontos) hogy vagyunk egy 
páran, aki végre összefoglalóan 
követi a segítségeket kiérdemlő idős magyarok 
dolgait és a szívén viseli jövőjüket. Megmondom, 
nem könnyű dolog -  és sok figyelmet, időt igényel. 
Ha eredménye lesz és a sok idősödő magyar és 
családja egy kicsivel jobb és megelégedetten 
elfogadható támogatást kap, akkor megérte a 
fáradságot. Meg kell mondjam, hogy nem vagyunk 
egyedül. Hivatalos „Idős Ügyi” gyűléseken hallom a 
más nemzetiségűek problémáit, és arra a 
következtetésre jutottam, hogy ez csak rajtunk múlik, 
hogy mennyire tudunk az idős magyarokon segíteni.

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

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

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

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.

mailto:hunconsmelb@telstra.com
mailto:beriferi@bigpond.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au

