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Első királyunk életéről három legenda 
maradt ránk, a harmadik, az úgynevezett 
nagy legendáról tudjuk csak, hogy ki írta: 
Hartvik püspök, Kálmán király kérésére. 
Történelemírásunk legfontosabb tetteiként 
sorolja fel a következőket:

1. A magyarság végleges letelepítése t  Kárpát
medencében

2. A kereszténységre való végleges áttérítés, a 
magyarországi egyházi szervezet alapjainak 
lerakása

3. Géza fejedelem külpolitikájának folytatása, a 
külső függetlenség biztosítása

4. Belföldön a királyi trón megszilárdítása
5. A vármegyék szervezése, a már előzőleg 

működő területi szervek korszerűsítése
6. A király udvari szervezet kialakítása
7. A feudális társadalmi berendezkedés

bizonyos elemeinek bevezetését (pl. 
magántulajdon). Ennek kapcsán a társadalmi 
rétegeződés új irányba való terelése

8. Az állami kincstár és pénzverés
megszervezése

9. Az "Intelmek"-et, amelyben megalapozza a 
Szent Korona-eszmét. Ezzel hidat ver az 
írásban hagyományozott jogtörténetünk két 
alappillére a Vérszerződés és az Aranybulla 
között

10. A Szent Korona - és ezzel - Magyarország 
felajánlását közjogi keretben a 
Boldogasszonynak (vagy Nagyasszonynak).

Nincs a magyar történelemnek még egy személyisége, 
kinek nevéhez ennyi nagy horderejű tett kötődne!

Az egyház 1083-ban - halála után - avatta 
szentté, amivel "élete szentségét" ismerte el.

A későbbi korok magyarjai mindig 
kegyelettel gondoltak nemzetalapító 
királyunkra, és főképpen, amikor népünket 
balsors tépte, és segítségét kérték.

(részlet Dr. Chihák György Zürichi Magyar Történelmi 
Egyesület kiadványából!)
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а II. Magyar Világtalálkozó, Budapest, 2012.
...ötvennégy országot képviselve mintegy 

huszonötezren vettek részt....
Ötvennégy országot képviselve mintegy 

huszonötezren vettek részt а II. Magyar Világtalálkozó 
nyolcnapos rendezvénysorozatán, amelyet 
Budapesten és hat másik városban (Szeged, 
Balatonlelle, Fonyód, Nyírbátor, Máriapócs, Örkény) 
rendeztek július 1-8 között a „határtalan összegfogás” 
szellemében. A rendezvénysorozat a 
kapcsolatteremtés és együttműködés lehetőségét 
kínálta a civilszerveződések számára, s Magyarország 
jó hírének népszerűsítését és kapcsolatainak kiépítését 
szorgalmazta szerte a nagyvilágban, zömmel a 
magyar-magyar kapcsolatok révén.

Filmszemle, Nemzeti Kulturális Gálaest, 
Magyarsághíd közéleti, tudományos, művészeti 
köonferenciák, üzleti találkozók, kiállítások, 
bemutatók, fórumok, egyházi, szociális, szórakoztató 
és sportesemények sora követte egymást, majd hét 
végén a budapesti SYMA Rendezvényközpontban 
felállított Világfaluban reggeltől estig minden 
korosztály számára kínáltak programokat, a 
Magyarok a nagyvilágban előadóteremben és a 
nagyszínpadon pedig sorra követték egymást a 
színvonalas közéleti előadások, a művészeti 
bemutatkozások, ének, zene, tánc és irodalom, amely 
produkciókat gyakran jutalmazott vastapssal a 
közönség. A Találkozások terén, az ország
pavilonokban ismerkedésekre, tartalmas
beszélgetésekre kerülhetett sor Kárpát-medencei, 
észak- amerikai, latin-amerikai, európai, ausztráliai, 
afrikai, ázsiai résztvevők segítségével. A gyakran 
zsúfolásig megtelt Világfaluban az odalátogatók 
megkóstolhatták a magyar konyha ízeit, finomságait 
és italait, megtekinthették a jurta sátrak műsorait. A 
Találmányok tere, a Gyógyító övezet, a 
Hungarikumok utcája, a Kézművesek sora és a 
különféle kiállítók -  termékeikkel és 
szolgáltatásaikkal várták az érdeklődőket.

Elismerések átadására is sor került: tizenegyen 
vették át a Világ Magyarságáért kitüntetést, öten a 
Tiszteletbeli Magyar címet. A Világtalálkozó 
vészvevői a kárpátaljai rászorult gyerekek részére 
rendeztek adománygyűjtést, a Vöröskeresztesek 
önkéntes véradást szerveztek, a rendezvény 
békeüzenetét és jövő évi meghívóját viszi 
Ausztráliába Zelei József kerékpáros békenagykövet. 
A Magyar Kultúra Lovagrend fafaragó művészei 
pedig elkészítették Az Összefogás Kapuját, amelyet

majd az Aranyosapátiában található Emlékparkjukban 
állítanak fel.

A nagyszabású rendezvénysorozat jó 
hangulatban, s a nagy hőség ellenére rendben, 
fegyelmezetten zajlott le, a szervezőbizottságban 
helyet kapott 52 Panoráma Világklub, 12 társrendező 
és mintegy harminc együttműködő partner jóvoltából. 
A vasárnapi záró istentiszteleten, a Szilágyi Dezső téri 
református templomban az egyházi vezetők áldást 
adtak a Kárpát-medencében, és a nagyvilágban 
szétszóratott magyarság jövőjére, amely -  mint 
hangsúlyozták -  csak összefogással képzelhető el, 
határon innen és határon túl.

www. v ikigtalalkozo.hu

Elsajnált harangszó
Magyar Nemzet közleménye;

írta: Pilhál György
Kár szépíteni, a trianoni megemlékezések 

összképébe belezavart, hogy a három legnagyobb 
hazai történelmi egyház visszautasította a kormány 
kérését: a békediktátum aláírásának mementója képen 
rendeljenek el templomaikban egyperces harangszót a 
szomorú napon. Kovács Zoltán kommunikációs 
államtitkár május 25-én kelt levelére az egyházi 
vezetők -  Erdő Péter, Bölcskei Gusztáv és Gáncs 
Péter -  közös választ küldtek: „Kérésének sajnos nem 
tudunk eleget tenni, mert templomi harangjaink 
istentiszteleti alkalmakkor, illetve az egyház liturgikus 
rendjéhez kapcsolódva szólnak, (....) „

Hívői alázattal kérdem: tényleg csak ilyenkor? 
Különös. Hajdan máskor is megkondulhattak: 
katasztrófáknál, ellenséges támadásokkor, tűzvész 
idején, árvizeknél. A harangszó nem pusztán a liturgia 
protokolja, jóval több ennél; bizonyság rá a 
történelem. Az elutasítás oka inkább az lehetett, 
egyházaink nem kívánnak állást foglalni Trianon 
ügyében. Az egyház nem politizálhat -  mondják 
odaát, bár ez nem is igazán politika. Sokkal több 
annál.

És a déli harangszót hová tegyük? Abban 
nem volt politika, hogy IlI.Callixtus pápa 1456-ban 
máig élő rendeletté tette: harangszó emlékeztetése a 
kereszténységet Hunyadi János nándorfehérvári 
győzelmére? Az világpolitika volt; Nándorfehérváron 
nem egy országot -  egész Európát akarták 
megcsonkítani. Vitatja-e ma valaki a pápai 
harangszót? - eddig a cikk -

(Kérdem én: még mindig vannak „béke-papok” 
otthon Magyarországon? -  úgy látszik.....Szerk.)
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a Komputer Klub Assn Hírei!
A felújított formában történő Intemet-es 

kapcsolat, amit díjmentesen fogunk megkapni -  most 
van kidolgozás alatt. Ebben a pillanatban -  a mi 
részlegünkön dolgozva -  a Kísérleti és fejlesztési 
részleg tagjaként segítem az új rendszer kidolgozását. 
Ha kész lesz az elfogadott forma - az átállítás és 
folyamata ismertetve lesz 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 ha elindul, az új 
rendszer elsajátítására.

Ezt most megismételve! 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!

Ezeket pedig nem lehet eleget hangsúlyozni!
És 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: vvww.center1ink.iJov.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 егу 
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 nagyon 
fontos mindenki számára! A fo 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
(Extended Aged Care Home Package -  EACH) Ezek 
az ausztrál kormány anyagi támogatásával létrehozott
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csomagok az Ón 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.agedcareaustralia.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.agedeareaustralia.gov.au honlapján.

Nagyon fontos tudni, hogy a „Home and 
Community Care” (HACC) nagy változásokon megy 
keresztül. Az Ausztrál állam, a Victoriai állam és a 
helyi Council-ok, valamint minden „Age Care-el” 
foglalkozó állami és privát vállalat új elgondolások és 
szabályok szerint fog működni. Ez egy lassú átmenet 
lesz, de mindenkit érinteni fog. Egy „Active Service 
Model” alapján a változásokat már ismertetik a 
különböző szervezetek -  a gyűléseken képviselem a 
Knox-i Idős Magyarok Klubját -  és így tudomást 
szerzek a változásokról -  amit természetesen közölni 
fogok a tagsággal.
A legközelebbi „Age Care” összejövetel Augusztus 
17-én lesz a Könyvtár szobában, amiről értesítést 
kap mindenki -  e-mail vagy szóbeli meghívással.
A tárgysorozatról érdeklődni lehet Szeverénvi László 
„Kisúiság” telefonszámán: 9879 8203.

MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantirnaVictoria, 3152. Ausztrália
2012. AUGUSZTUSI NAPTÁR.___________
Augusztus 5. Vasárnap

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

Augusztus 12. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

Augusztus 19. Vasárnap
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
déli 12.00 órakor egyetlen magyar szentmise a 

St Colman templomban (Balaclava)
Augusztus 26. Vasárnap

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

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.______________

http://www.agedcareaustralia.gov.au
http://www.agedeareaustralia.gov.au
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Jövő a Szent Korona jegyében
Magyarok VIII. Világkongresszusa

Opusztaszer -  Budapest,
2012. augusztus 15 -20 .

Nemzeti sorskérdésekről -  földről, vízről, 
élelemről — szól a Magyarok VIII. 
Világkongresszusának első konferenciája, 
amelynek elnöke Prof. Dr. Tanka Endre, az MTA 
doktora, tantárgyfelelős ny. Egyetemi tanár, egyik 
nagy érdeklődéssel várt előadója pedig Prof. Dr. 
Ángyán József országgyűlési lépviselő. A tét nem 
kicsiny. Ha nem sikerül a magyar termőföldet 
megőrizni, haladéktalanul ki kell lépni az EU-ból 
-érvelt egy korábbi tanácskozáson Rácz Sándor, a 
Magyar Földvédő Mozgalom elnöke, a Magyarok 
Világszövetségének tiszteletbeli elnöke, aki a 
nyitóelőadást tartja.

„Nem én kiáltok, a föld dübörög.... ” 
Konferencia földről, vízről, élelemről 

Budapest, 2012. augusztus 17. 8 -  20 óra között.
MVSZ -  Magyarok Háza, Kossuth kerengő 

Délelőtti program (kivonat)
Konferencia megnyitása: Patrubány Miklós. 
Előadások időtartama 25 perc, 5 perc kiértékelés;
1. A magyar föld védelmében.. Rácz Sándor.
2. A magyar föld megtartásának intézményvédelmi 

esélye а XXI. század második évtizedében; Prof. 
Tanka Endre

3. A vidékfejlesztés föld és birtokpolitikai 
összefüggései; Prof. Ángyán József

4. Helyzetjelentés a nemzeti vidékstratégia 
végrehajtásáról; Prof. Nagy Bálint

5. Vetőmagháború küszöbén áll a világ?, Dr. 
Darvas Béla.

6. Környezet -  tájgazdálkodás -  egészség; Dr. 
Márai Géza

7. A tanyák múltja és jövője; Dr. Font Erzsébet 

Délutáni program (kivonat)
8. A HANGYA és a szövetkezés intézménye a 

nemzeti együttműködés rendszerében; Szeremley 
Béla

9. A Codex Alimentarrius intézményi szerepe és az 
élelmezésbiztonsági rendszer egészségügyi 
kockázatai; Prof. Dávid Tamás

10. Helyi megoldások egy fenntartható 
vízgazdálkodás felé; A vízgazda rendszer; Prof. 
Országh József

11. A föld közösségi jog szerinti tőke minőségének a 
tarthatatlansága; Fáy Árpád

12. Vizeinkről szólván; Dr. Molnár Géza

13. A zsebszerződések és felszámolásuk lehetőségei; 
Dr. Roszik Péter

14. Népi építészet. Egy fontos nemzeti kincs, amely 
kulcs a jövőhöz; Prof. Nagy Dénes

15. Társadalom -  informatikai kataszter; Dr. 
Dömsödi János

16. A tömegélelmezés lehetőségei üzemanyaghiány 
esetén; Dr. Tóth Ferenc

17. A konferencia ajánlásainak megfogalmazása
és a konferencia bezárása.

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY

-Ь» Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 

Intézi: Schwarcz Clara
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntly Road Caulfield.Vic. 3162 
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-Iapon; 
http://www.cs-magnacartatravel.com.au 

vagy írj Email-t: dara{^ma2:nacartatravel.com.au

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 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.cs-magnacartatravel.com.au
mailto:rita@martincolegal.com.au
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RANGOS DÍJ A MELBOURNE ! 
MAGYAR ISKOLA DIÁKJÁNAK

A Premier’s VCE Awards Victoria Állam egyik 
legrangosabb középiskolai kitüntetése, amelyet évente 
osztanak ki az érettségi tantárgyak minden
kategóriájában az érettségi vizsgán 46-nál magasabb 
pontszámot elérő diákok jutalmazására. Az idén 
iskolánk egyik tanítványa: Ropolyi Boglárka
részesült abban a megtiszteltetésben, hogy szorgalmas 
munkája és kimagasló magyar nyelvtudása 
eredményeképpen átvehette ezt a díjat.

A díjat átadó ünnepség megrendezésére a 
Concention Centre egyik termében került sor ez év 
június 27-én. Jeles meghívottak többek között: Ted 
Baillieu és Alex Chemov, Victoria kormányzója; ez 
utóbbi nyújtotta át a kitüntetést Boglárkának. 
Kimondhatatlanul büszkék vagyunk tanítványunkra, 
aki példaképként áll jelenlegi és elkövetkező magyar 
diákok előtt, hirdetve, hogy megéri, mindig megéri 
tanulni.
Ez alkalom kapcsán köszönjük diákjainknak és 
szüleiknek, tanárainknak valamint adományozó 
pártfogóinknak az állandó támogatást. Nélkülük nem 
lenne lehetséges iskolánk eredményes működése.
Gábor Aima Mária 
Szabó Mária

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

R E C E P T
A „Vidék íze” szerint;
Kolbászlelkű pecsenye

Hozzávalók: 1 szál száraz kolbász; 1 kg. Sertéskaraj 
(csont nélküli) só; 2 vöröshagyma, 50 dkg gomba, 
őrölt bors, 2 tojás, 1 csokor petrezselyem zöldje, 50 
dkg leveles vajas tészta, 14 üveg „marinált” paprika, 
zsiradék a sütéshez, 1 evőkanál liszt.

A karajt megtisztítjuk a hártyáitól, azután egy 
hegyes, vékony pengéjű késsel középen felszúrjuk. 
Megtöltjük a kolbásszal, megsózzuk és belehelyezzük 
egy tepsibe. Adunk hozzá 1 dl olajat vagy 2-3 
evőkanál zsírt, öntünk mellé egy kis vizet, majd a 
tepsit letakarjuk, és a húst 150-160 fokon körülbelül 
1 óra alatt megsütjük.

Amíg sül a karaj, gombapépet készítünk: a 
hagymát finomra aprítjuk, és egy kevés zsiradékon 
megdinszteljük. Rátesszük az apróra vágott gombát, 
azután sóval, borssal és aprított petrezselyem 
zöldjével ízesítve addig pároljuk, amíg elfő a leve. 
Megszórjuk liszttel, kicsit azzal is pirítjuk, majd 
hozzáadunk egy felveit tojást, és az egészet 
összesütjük. Amikor elkészült a karaj, a tetejét és az 
oldalát is bevonjuk a gombapéppel. A „marinált” 
paprikát lecsepegtetjük, hosszában kettévágjuk, és 
betakarjuk vele a gombakabátos húst.

A vajas tésztát fél centi vastagra kinyújtjuk, 
azután beburkoljuk vele a karajt úgy, hogy az illesztés 
-  ahol a tésztaszélek összeérnek -  a töltött hús aljra 
essen. A tésztát szorosan rányomkodjuk, és villával 
megszurkáljuk, hogy sütés közben ne repedjen meg. 
Megkenjük felvert tojással -  a maradék tésztából 
díszítést is tehetünk rá -  azután 180 fokra 
előmelegített sütőben 25 -3 0  perc alatt megsütjük.

Jó étvágyat!
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MILYEN LEHET EGY HENTES?
A nyuszika felhívja a hentest telefonon:
- Disznófiiled van?
- Igen.
- Hát marhanyelved?
- Az is.
- És csirkelábad?
- Az is van.
- Hű, de ronda lehetsz!

NAGYPAPÁKNAK....
A nagypapa a tükör előtt állva végigsimítja a kopasz 
fejét:
Tulajdonképpen elégedett lehetek magammal. Hetven 
éves vagyok, és nincs egyetlen ősz hajszálam sem!

EGY FA VICC...
Józsit meglátogatja az egyik barátja. A vendég 
észreveszi, hogy a szoba falán lóg egy réztányér, 
mellette egy kalapács.
- Az mi ott a falon? -  kérdi a házigazdától.
- Beszélő óra -  feleli Józsi, majd fogja a kalapácsot, 
ráüt egy hatalmasat a tányérra, mire a fal túloldaláról 
elordítja magát egy hang:
- Maga megbolondult -  hajnal fél kettő van!

2012
AUGUSZTUS

Jeles napok; 
Augusztus 10; Lőrinc 

napja. A 
kalendárium! regula 

szerint: Lőrinc napja 
ha szép, sok a 

gyümölcs és ép. 
Augusztus 15. Nagy

boldogasszony 
ünnepe. A magyar 
Mária-kegyhelyek 
nagy búcsúnapja. 

Augusztus 20; Szent 
István napja. 

Augusztus 24; Szent 
Bertalan apostol

, , napja.
ISKOLAI K E R D E S E K ...______________
- Mekkora sebességgel halad a fény? -  kérdezi a tanár 
a gyerekektől.
Pistike nyújtózkodik felelésre: - azt nem tudom, de az 
biztos, hogy reggelenként túl gyorsan ér ide.

Miért nem voltál tegnap iskolában? -  kérdi a tanár a 
Pistikétől, aki teljesen egészséges és nincs semmi baja 
Tanár Úr kérem, edzésre kellett mennem.
Szóval, neked a foci fontosabb, mint a tanulás? 
Bocsánat, de gondolnom kell a jövőmre is!

ZENETANÁR VAGY TÖRTÉNÉSZ?....
Szerinted hány éves lehet a mamám? -  kérdezi Zsuzsi 
a barátjától.
Drágám, én zenetanár vagyok, nem régész!

JO AZ EGESZSEG ÜGYI ELLÁTÁS?.....
Miért rohant ki a műtőből -  kérdezi a nővér a beteget-
- Mert hallottam, hogy a műtősnő azt mondta: „Mitől 
fél, ez csak egy vakbélműtét”.
- Na és?
- Nem nekem mondta, hanem a sebésznek!

TELEFONOS PÁLYÁZAT -  VIGYÁZAT...
Tóthéknál csöng a telefon,
Felveszi Tóth úr a telefont -  egy hang beleszól:
- Uram, ön nyerhet ezer forintot, ha nemmel válaszol 
az első kérdésemre. Mehetünk tovább?
- Igen!!!!!
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Anna bál 2012
Sok munka és izgalom után elérkezett a nagy 

nap, az 54.sz. Hunor és Magyar' fiúcserkészcsapat 50 
éves fennállását ünneplő bál.

Amikor este, még a kezdet előtt körülnéztem a 
teremben, szinte meghatott a gyönyörű látvány. A 
fehér terített asztalok, a világoskék szalvéták, a magas 
kék és arany szalaggal díszített gyertyatartókban égő 
gyertyák, a kék és arany felfújt léggömbök, maga a 
csodálatos ünnepi légkör.

Aztán lassan megérkeztek a vendégek, 
a hölgyek szebbnél szebb ruhákban, de a 
férfiakra sem lehetett panaszkodni.
Már a bejáratnál várta őket a kupica 
pálinka, így máris biztosítva volt a 
jó hangulat. A vacsora természetesen 
ismét kitűnő volt és úgy láttam nem 
egyszerre rohanta meg mindenki a 
konyhát, s így rövid sorbaállás után 
mindenki jóízűen falatozott.

Pont kilenc (9) órakor 
kezdődött a műsor. Pálos István а IV 
Kerület elnöke és a bálanya Gruber 
Kati és kísérete bevonultak a 
cserkész induló zenéjére. Megható 
volt, hogy a Kati kíséretében volt a 
csapat legöregebb cserkésze 
Markovics Feri bá’ és a legfiatalabb 
-  Gruber Riki.

Kovássy András magyarul és Wéber 
Melanie angolul köszöntötte a vendégeket. 
Bemutatták a bálanyát -  Gruber Katit, aki 
1975 óta cserkész. Őt és Gruber Tibit 
ünnepeltük, mint csaknem az első 
cserkész-házasságot, és akik most már két 
cserkész gyermek büszke szülei. András 
röviden beszámolt a múlt év legsikeresebb 
eseményéről, többek között az Ausztráliai 
Magyar Jamboreeről, amikor januárban 
táboroztak Sydney közelében, ahol négy 
földrészről jöttek össze a magyar 
cserkészek. Egy életre szóló emlék volt a 
résztvevőknek. Másik legfontosabb esemény, hogy 
szaporodtak a kiscserkészek és most már egy Maci és 
egy Bagoly őrs, biztosítja a csapat jövőjét.

A palotás bemutató tánc következett gyönyörű 
díszmagyarban, hat fiatal cserkész pár mutatta be. 
Ezután Pálos Pista bá’ számolt be a csapat múltjáról, 
alakulásáról és említette név szerint azokat, akik az 50

év alatt mint vezetők, odaadással és szeretettel 
vezették a csapatot. Gruber Tibi vidám anekdotákat 
sorol fel cserkészéletéből, melyek felidézték a 
sokunkban a kedves emlékeket és élményeket.

A Kultúrkör Tánccsoportjának nagyszerű 
fellépése után, - amit nagy tapssal jutalmazott a 
közönség - hozták be a hatalmas jubileumi tortát és 
meggyújtották a gyertyákat. A bálanya megnyitotta a 
bált és kezdődött a tánc.

Nagyszerű volt a hangulat, mindenki jól érezte 
magát és együtt örült a bál sikerének. A bál végén 
szeretetkört alkottunk és így búcsúztunk el egymástól.

Jó munkát! 
Kovássy Marianne cscst 

Körzeti parancsnok

Cserkész naptár:
Augusztus 11. Összejövetel; Augusztus 18-án 
Szolidaritás tüze, világszerte; 19 Szent István 
megemlékezés. Augusztus 25-én Összejövetel;
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI

A Klub összejövetelei Augusztusban 14-én, A Í "  
és 28-án lesznek.
A júliusi hónapban háromszor volt összejövetel. A 
hideg idők ellenére szép számmal összegyűlt a tagság 
és vendégsereg. A finom ebédek és a jó hangulat 
megteszi a hatást. Na persze az elmaradhatatlan 
BINGO — ahol minden játszó nyerni akar. Néha 
sikerül is -  és akkor meg van a hatás a tovább 
játszásra.
Kiemelkedő esemény a Klubban, hogy Szabó 
Henrietta kézbe vette az énekkarunkat — és új életre 
kelti a kórust. Többen vannak, akik már nem tudnak 
úgy énekelni (mulatni) mint valamikor régen -  és a 
megfázások sem segítenek az éneklésben. Mind ezek 
ellenére -  bizalommal készülnek a Szent István napi 
megemlékezésre, és utána jön szeptemberben az Apák 
napja -  októberben pedig lesz a „Multicultural” hét, 
ahol nagyon ki kell tenni magunkért a beígért „neves” 
vendégek előtt. Már most készülünk a 
megbeszélésekkel a sokféle teendő megoldásairól, 
összeírva a segítők névsorát. A Knox-i város segít 
ennek az összejövetelnek megszervezésében és 
nagyon várják, hogy a magyarok vendégül fogják 
látni a többi nemzetiségű egyesületek tagjait, - 
bemutatva a magyar vendéglátás elterjed hírét. A 
többi Melboume-ben működő Idős Magyar Klubok 
kiküldöttei is vendégeink lesznek -  hogy teljes legyen 
a kép! A júliusi hónapban Magyarországról Balázs 
volt a szakácsunk -  mert Zsolt és családja 
szabadságon voltak. Balázs nagyon jól ellátta a 
teendőit — és az utolsó összejövetelen (31-én) 
megköszöntük neki munkáját és elbúcsúztunk tőle jó 
utat kívánva. Kapott egy szép „kör-képet” Melbourne 
híres Yarra-partjáról amely remélhetőleg visszaidézi 
majd neki a „mi” városunkat. (Lehet, hogy még 
„vissza-vágyat” is fog benne kelteni!?)
Örömmel jelentem, hogy a „Panasz-könyv” megteszi 
a hatását. A beleírt fájdalmakat megbeszélve mindig 
ki tudjuk küszöbölni — és ahelyett, hogy pletyka útján 
zaklatná egymást a tagság -  meg tud oldani olyan 
kérdéseket, amelyek nyomják egyesek lelkét.
Figyelem! Nem sokára jönnek az évi tisztség
választások. Kérem a tagságot, hogy előre 
gondolkozzanak a Klubban való munkájuk felöl -  
hiszen a Klub nem tud létezni anélkül, hogy ha nem 
vállalkozik arra való személy felelős pozícióra.

Most pedig végezetül -  mindenkit szeretettel 
várunk az összejövetelekre -  a Vezetőség nevében

N.B.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi örök ifjak Augusztus 8-án és 22-én 
tartják gyűléseiket az East Burwood Hall-ban, 310 
Burwood Hwy. Melways Refr. Map 62. B-7.

A július. 11.-i gyűlésünkön a Klub tagsága nagy 
megelégedésére Nenich Marika ismét megjelent 
összejövetelünkön. Mindannyian örömmel vettük, 
hogy hosszú betegsége után ismét közöttünk lehetett.

Jutkánk -  (aki nem ismerné, ő a mi örökké 
vidám pénztárosunk) -  bejelentette, hogy Klubunk 
vezetősége vendégül látja a klub regisztrált tagjait egy 
jótékonysági „ebédre”. A bejelentés meglepetés volt a 
tagság számára, - de lám igaz lett a régi közmondás: 
,jó tét helyébe jót várj” -  a jó működő tagság részére.

Július 25-én meg is történt. Meglátogattuk a 
szomszédban működő SOFIA éttermet. Az étterem 
ezen a napon csak a mi Klubunk szolgálatában volt. 
Csendes, otthonias hangulatban telt el az ebéd, és 
utána a beszélgetéseknek se vége se hossza nem volt. 
Ezzel a nappal is közelebb kerültünk egymáshoz, - 
pláne akik egymás mellé kerültek -  de a lényeg az 
volt, hogy a mindennapos gondok elmaradtak, és egy 
meghitt jó hangulatban összetartó érzéssel telve 
hagytuk el a helyet. Az ilyen hangulat csak néha, 
különleges alkalmakkor jönnek elő, - hogy az emlék 
örökké tartó legyen ...egy ki nem mondott összetartás 
érdekében. Itt kiérződött a régi magyar összetartó erő, 
amikor a különbözőség eltűnt ....bár így maradna 
közöttünk a jövőben is....

Most az időjárásról: - lassan már közeledik a 
tavasz. De nem igyekszik nagyon gyorsan. Komoly 
hidegek vannak -  és fázol is, megázol is... de ilyenkor 
gondolj a nyári nagy hőségekre -  nemsokára itt lesz!

Magam részéről szeretek a magunk, 
Nunawadingi és a Magyarházban összejövő Knox-i 
Idős magyarok Klubjába is ellátogatni. Nagyon jó 
érzés, hogy úgy beszélgethetek mindenkivel, ahogy 
nekem tetszik. Magyarul. Nagyon jó egy klubnap már 
csak azért is, mert a beszélgetések által egymáshoz 
közelebb kerülünk. Utána hazavisszük a gondolatokat 
-  és azok tartják a társadalmunkhoz kapcsolódó 
érzéseket.

Köszönet a vezetőségnek ezért a szép napért. És 
már ha a vezetőségnél tartunk -  sajnos látjuk, hogy 
kevés az „utánpótlás”. Kellene megértetni a fiatalabb 
korosztállyal, hogy vállaljanak közösségi, vezetői 
munkát. Ha nem lesz utánpótlás -  nem lesz az idős 
magyar korosztálynak hová menni „összejönni” , 
eltölteni egy pár kedves órát egymás társaságában. Ez 
egy komoly feladat, ami a jövőnket befolyásolva - 
vagy szebbé, vagy nehezebbé fogja tenni.
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A közeledő választások alkalmából a fiatalabb 
korosztály vállaljon vezetői szerepet, amíg az idősebb 
vezetők tapasztalatait átvéve könnyebb lenne a 
vezetés. A közösség érdekében át kell gondolni a 
lehetőségeket és azokat megfontolva a Klub életet 
nekünk is és másoknak is, továbbvinni.

Az összejöveteleinkre -  finom ebéddel és baráti 
hangulattal várva a tagokat és a vendégeket a 

Nunawadingi örök ifjak nevében
JOCÓ

technikai okok miatt pár kép még a FOODSTAR-ból 
(a Sofiá-ból majd a következő újságban)

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA j

CASEY IDOS 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 gyorsan elszaladt egy hónap, ez évben már a 
hetedik. Szaladnak a hónapok, az évek -  talán ez a 
gyors menet az öregedésünket jelzi? Mind ezek 
ellenére minden szerda reggel a fenti címen összejön 
a baráti kör, vagy inkább úgymond a Klub tagság -  
szórakozni a barátokkal, kártyázni, biliárdozni, ki 
miben látja kedvelt időtöltését. Na persze a finom 
ebéd után az elmaradhatatlan BINGÓ. Mindenki nagy 
figyelemmel kíséri a számokat -  pláne ha még 
nyernek is!
Július 4-én közösen megünnepeltük MINDENKI 
születésnapját. Mária néni, Mancika és még több 
klubtagunk odaillő versekkel és dalokkal köszöntötték 
az „ünnepeiteket”! Az ünnepi hangulatot emelte 
Szabó Henrietta és Hangódi Pista régi slágereket 
énekelve vissza emlékeztette a megjelenteket a rég
múltra, amikor még mindenki fiatalabb volt.
Július 12-én egy három napos kiránduláson vett részt 
a klub tagsága. A teli busz Echuka és környékének 
szépségeiben gyönyörködhetett -  meg a POKI 
klubban szerencséjüket is próbára tehették. Sajnos 
nem volt fő-nyeremény - -e  a hangulat és jóakarat az 
mindent megért.
Július 22-én megtartottuk a szokásos vasárnapi 
ebédünket, és amint már megszoktunk és -  nagyon 
várjuk, és örömünket látjuk beimük -  Máté Ági és 
Risztics Pityu megint kitett magukért. A hangulatos 
zene és énekszámaikkal szórakoztatták a 
megjelenteket. Az öregedő lábak járták a táncot -  
ahogy azt mondani szokás: „alaposan
meggyakoroltattuk öregedő virgácsainkat a tánc 
padlón”.
Már most szeretném felhívni az olvasók figyelmét, 
hogy a következő szokásos vasárnapi zenés ebédünk 
szeptember 23-án lesz. Erre az alkalomra is konyhánk
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remekelni fog és nem marad el Máté Ági és Risztics 
Pityu közreműködése, hangulatos zenéjükkel. 
Természetesen úgy a vendégeinket, mint tagjainkat 
szeretettel várunk ez alkalomra is, úgy, mint mindig;

a Klub vezetősége nevében.
_______________________________________ Árpi-

r

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_______

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
Augusztus 6-án lesz az évi választás, melyre 
szeretnénk, ha a tagság minél nagyobb számban 
megjelenne.
A Klub augusztus 19-én tartja a Szent István bálját, és 
a Klub többi összejöveteleiről érdeklődni lehet a 
Szánthó Piroska 041 832 2160 telefonszámán.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska.

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
A Szövetség augusztusban 6-án és 20-án találkozik 
A vasárnapi ebédünk Augusztus 26-án lesz - 
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.

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.

TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. ......................
A DDMSz értesíőie.
A DDMSz következő rendezvénye a Szent István Bál 
Augusztus 19-én vasárnap. Ebédrendelés: Kovács 
Margit 9390 0327, Márton Kató 9366 4382; 
DDMSz: 9747 1962 telefonszámokon.
Augusztus 26-án Évi Közgyűlés Mindenkit 
szeretettel hív és vár a DDMSz vezetősége !
Cím: 8-10 Marton Court ROCKBANK 3335.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Augusztus 4-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

FEHÉR FERENC
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓ 

Mobil 040 700 7879
25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezve 

gondoskodok az elhunyt szállításáról -  az orvosi 
igazolvány és a hivatalos haláli oklevélről 

Angolul vagy magyarul megegyezés szerint a temetést 
vagy hamvaztatást megrendezzük, ahol a családtagok 

kellő módon búcsúzni és megemlékezni tudnak 
elhunyt szeretteiktől.

Forduljanak kérdéseikkel, bizalommal hozzám— 
messze menő és bizalmas segítségemre mindig 

számíthatnak!

mailto:istvanr@bigpond.com
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CORK) 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.

MEGHÍVÓ

SZENT ISTVÁN
__  J _

Táncolunk
Este 7:00 töl 1:00 óráig

_ __________ r j b ?
Щ Ц :  А /

* {  | Д Ц  N y  /  í \
i ' MEGLEPETÉS;
1 , Első bálozók év kora 30-tol 75-evcs koring

f Öltözet:
\  /  Estéji hölgyek ha teheti öltözőn hosszú ruhában

SOCCER CLUB
, THOMPSON ROAD, NORTH GEELONG

Belépő jegy Tagoknak .............  S 12.00
Nem T agoknak.........................  $15 .00
Gyerekek ingyen I6-Évig.............

Jegyek rendelhetők
L ú czó  E t e l ...........................  5278  8822
C o li M . Is tv á n  (Ö c s i) ....... 527 8  5509
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Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 
BESSEMER

konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 
több színben és méretben.

Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 
. újra cserélheti.

Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 
speciális kedvezményekkel garantálja. 

BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 
eszközöket is árul, nagy választékban! 

Érdeklődők hívják Gizellát a 
____  (03) 9563 3296 telefonszámon.

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

VICTOR1AN 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 
tel efonszámokon.

Él még a pesti humor..

így szól az Úr Noéhoz:
„Fél év múlva megnyitom az ég csatornáit és 
addig fog esni az eső, míg a Földet el nem lepi a 
víz. -  De szeretnék megmenteni néhány jó embert 
és minden állatfajból egy párt, ezért építs bárkát!”

Egy villanás után a tervrajz ott feküdt a földön.
Fél év múlva elkezdett esni az eső, de az Úr 
legnagyobb megdöbbenésére Noé csak ült szomorúan 
a kertjében, és bárka sehol.
- De Noé, hol a bárka? -  kérdezte felháborodva.

http://www.vsl.vic.edu.au/enrolment
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Uram, bocsásd meg nekem, de felmerült néhány igen 
nagy probléma:

1. A hajóépítéshez engedélyt kellett kémem, 
mert a terveidet nem fogadta el a Hajóépítési 
Hivatal Műszaki Osztálya, ezért több 
mérnököt is fogadnom kellett az 
áttervezéshez.

2. A szomszédom feljelentett, hogy nem a
rendezési tervben megengedett
tevékenységet akarok folytatni a kertemben.

3. Nem tudtam fát szerezni, mert a fülesbagoly 
életterének megőrzése érdekében fakivágási 
tilalmat rendeltek el.

4. Ahogy elkezdtem gyűjteni az állatokat, 
beperelt egy állatvédő egyesület.

5. A Katasztrófavédelem közölte, hogy nem 
építhetem meg a bárkát, amíg nem 
készítettek egy hatástanulmányt az 
özönvízről.

6. Ezután, konfliktusba kerültem az 
Esélyegyenlőségi Hivatallal az ügyben, hogy 
mennyi hátrányos helyzetű kisebbségi 
etnikumot viszek magammal. Ennek az lett a 
vége, hogy lefoglalták a félkész bárkát.

7. Amikor el akartam hagyni az országot, 
közölték velem, hogy adótartozásom van, 
így nem mehetek sehová.

Most úgy ítéltem meg Uram, hogy körülbelül
még 100 év kell a bárka elkészítéséhez. Ekkor
elállt az eső, és kisütött a nap.

Úgy döntöttél Uram, hogy mégsem 
pusztítod el a Földet? -  kérdezte Noé 
bizakodva.
Nincs rá szükség, - mondta az Úr.

-  Megoldjátok magatok! —

Ez helyi probléma — és nem is vicc, de most az 
Adó-bevallás alkalmából nagyon eklatáns!

Egy illető visszakapta az Adóbevallási papírjait, 
mert arra a kérdésre, hogy „van-e neki, akit eltart?” -  
hivatalosan ezt válaszolta:

2.1 millió illegális bevándorló
1.1 millió beszámíthatatlan ember 
4.4 millió munkanélküli
901 ezer ember - 85 börtönben 
és 650 idióta a Parlamentben.

Állítólag ez a felelet NEM volt elfogadható a 
hatóságoknak.
- Szerintem az a kérdés, hogy kiket hagyott ki a 
felsorolásból? -  az lenne a mérvadó...............

A magyar történelem elhomályosítása.
Egy japán tudós -  Dr.Shokotu Faisi -  levele 1963-ból 
IGEN TISZTELT SZERKESZTŐ ÚR!
Tulajdonképpen nekem nem illene a magyar kérdésbe 
avatkozni, mivel japáni fajú vagyok és a japáni 
nemzetséghez tartozom, akkor is, ha jelenleg, mint 
USA állampolgár Argentínában élek.
Miután azonban egy igen jó barátom átolvasásra 
átadott néhány magyar újságot és ezek egyikében a 
Vasárnapi Levélben Dr. Farkas László és Magyar 
László urak olyan tónust ütnek meg saját nemzetükkel 
kapcsolatban, mely az általam tisztelt és szeretett 
magyar fajt és népet; teljesen előnytelenül állítja be, 
kérem, engedjék meg, hogy e történelmi kérdésben 
néhány szót mondhassak. Mi -  néhányan -  japáni 
őstörténet kutatók abban a hitben nőttünk fel, hogy a 
világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar /:ma- 
maya-ar./ Kérem definíciómra nem a hitleri 
nominalizmust alkalmazni!...
A Felkelő Nap; birodalmi ivadékainak hittük és 
hiszünk. Önöket, kedves magyar testvérek, akiket, a 
történelmi karma messzire sodort el. Faji 
kiválóságukat és első szerepüket elismerve érkeztünk 
annak idején Budapestre, magyarul tanulni Imaoka 
Juichiro vezetése alatt.
Harminc év szemléletével ma meg kell állapítanom a 
következőket:
1. Igaz Magyar történelemírás sem a Habsburg, sem 

a Horthy kormány alatt nem létezett. A 
Habsburgok saját érdekükben elpusztítottak 
mindent, ami az ősi eredetre utal. A Horthy 
korszak illetékes szerve -  a Teleki Pál Történelmi 
Intézet -  saját nevelésű céhbeli tudósai pedig, 
Hóman Bálint vezetésével átértékelték; az amúgy 
is hiányos magyar történelmet a római katolikus 
egyház és a Habsburg ház javára.

2. Valóságos faji mítoszok alapján dolgozó 
történész -  miképp a görögnél van -  ebben a 
gárdában nem létezik, mert, hogy értékelnék azok 
a mítoszok erejét és igazságát, akik a Nemzeti 
Krónikájuk hitelét is lerontották?! Egyetlen Dr. 
Farkas vagy Magyar László tendenciájú történész 
sem hivatkozik a Magyar Krónikákra.... Mivel 
azonban a magyar nemzet, faj és nép -  vagy 
nevezzék, ahogy akarják -  történelmi kutatás 
szempontjából csak olyan elbírálás alá kell hogy 
essen, mint a többi nemzet faj és nép, Kérdezem 
Önöktől, kedves magyar történész kartársak, 
mégis miért hivatkoznak mindig a saját fajuk 
determinációs kérdéseiben a hitleri anomáliákra?..
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Miért nem hivatkoznak a biblikus Izrael faji 
hasonlatosságokra? Izrael faj, nép és nemzetség -  
tehát ugyanúgy a magyar, japáni, görög, arab is faj, 
nép és nemzetség! És miért nem oldják meg végre 
Önök -  magyar tudósok -  a Bibliában hemzsegő 
magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek 
problémáit?

Innen messziről jobban látszik az igyekezet is, 
meg a hamisság is. Valójában a magyar fajta igen 
elkeveredett már, a magyar történelemírás tudósai is 
ilyen kevert vérnek. Van német-magyar, szláv- 
magyar, román-magyar, izraelita-magyar keveredési! 
történelemtudós is.

Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek 
egyike sem az igaz magyar történelmet kutatja, hanem 
a németek, szlávok, románok és izraeliták javára 
akarja a magyar történelem igazságait elferdíteni.

Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést 
szeretnék intézni egyesekhez a kartársakhoz és rajtuk 
keresztül minden magyarhoz, nevezetesen:

Miért van az, hogy a világ egyetlen menzete a 
magyar', amelynek származását, történelmét minden 
más népség elhomályosítani igyekszik...? És mik 
állnak e-mögött a homályosító érdekszövetség 
mögött...?

Addig is, amíg erre önök válaszolni fognak, mi 
japániak és az összes turáni törzsekhez tartozók, 
Pakisztántól Szibériáig és a Hindusoktól Burmáig -  a 
legősibb egy-nyelv; elemeit legtisztábban megtartó 
nyelven magyarul írjuk ÉBRESZTŐNKET a csaknem 
800 millió testvéreinkhez. És ezzel a MAGYAR 
NÉPNEK, FAJNAK és NEMZETSÉGNEK akarunk 
a legősibb származásáért és sok ezer éves tradícióiért 
tiszteletet adni....még akkor is, ha Önök magyarok ezt 
a tényt erőszakkal megsemmisíteni akarják!

Egyet azonban tartson szem előtt minden magyar 
még akkor is, ha ...történetesen nem 

történelemtudós: A NAP az önök Istene is -  keleten 
kél, és nyugaton nyugszik.
Shokotu Faisi dr.

Hát nem érdekes? ....hogy más nemzetiségű
emberek -  tudósok -  ráznak fel bennünket -  ébredj 
magyar!
Próbáljuk megérteni, hogy a mi népünk, nemzetünk a 
régi múltból erőt merítve tudna létezni ebben a 
meghasonult, haszonleső -  egymást letaposni kész 
világban!
Nemcsak otthon, hanem az egész világon, bárhol élne 
a magyar -  büszke legyen fajtájára, népére. Szerk.
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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

,■ ■: -V\. c  \ v  .у-’: '--VC •: чУч.- v  -у  .у чу

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 
Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 

A szokásos vasárnapi 
ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN  

igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 
a magyar templomban: 121 St. Georges Road 

NORTH F I T Z R О Y.
Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai teremben.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra, 10.45 - tói Istentisztelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon. 

Vagy emailon: beriferi@,bigpond. com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au ausztráliai kisujsag

Megjelenik minden hónap elején.
Felelős Szerkesztő és Kiadó: 

SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 
Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:

9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 
VICTORIA, AUSTRALIA.

Telefon és Fax: (03) 9879 8203 
Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 

MEGRENDELŐ LAP 
Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

Cím .....................................................

http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au

