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HAGYOMÁNYOS H U SVET •  • •

A Keresztény világban Húsvét, Krisztus Urunk 
feltámadásának az ünnepe. Az egész világon, de 
főleg Európában a tavasz, a megújulás és az új 
élet köszöntése ez az időszak. Nagypéntektől, 
húsvét hétfőig minden nyugati keresztény 
országban hivatalos "piros betűs" munkaszüneti 
ünnep-nap a húsvét. A hagyományok szerint 
ezeken a napokon, - ami karácsony után a 
legnagyobb vallási ünnep - nemcsak a vallási 
összejövetelekre emlékezünk, hanem régi 
magyar szokásainkra is. Ilyenkor a sonka, kalács 
és tojás fogyasztása különbözteti meg a húsvétot 
a többi jellegzetes vallási ünnepnapoktól.

A hagyományokban a tojás és a nyúl jelképei 
elválaszthatatlan szimbólumai a húsvétnak. 
Hogy miért? A választ a népi hiedelmekben 
találjuk meg. A tojás ősidőktől az eredet, a 
termékenység, a születés és az újjászületés 
jelképe. A keresztény Húsvét, mint az ősi, 
tavaszi termékenység ünnepek leszármazottja, az 
újjászülető világot jelképező tojást is örökölte. 
Hasonló a tojáshoz a szapora nyúl is 
termékenység a születés és a tavasszal 
újjászülető természet szimbóluma.

Minden magyar lakta helyen, a világon, 
itt Ausztráliában is sok helyen a népszokásokat 
megtartva, húsvéthétfőn a fiú-gyerekek, 
elindulnak felkeresni leányismerőseiket. A 
"locsolás", mint hagyományos népi szokás apáról 
fiúra szállt kitudja mióta. A jó egészség és 
hosszú élet reményében a jókívánságok mellett, 
a locsolási ceremónia többnyire 
megvendégeléssel és "piros tojás jutalommal" 
végződik. Az idősebb generáció - még aki 
emlékszik az otthoni szokásokra, - ma is 
szimbolikusan kíván, (persze a locsolással 
együtt) a női családtagoknak jó egészséget és 
hosszú életet.
Gyermekeinknek, unokáknak a jelképes 
nyuszika vigye a sok szép piros tojást, fejlődésük 
és gyarapodásuk mindannyiónk boldogságára.

Az Ausztráliai Kisújság szerkesztősége 
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN 

minden kedves olvasójának!
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Kit válasszunk?
A Panoráma (A világ magyarságának képes 

magazinja) főszerkesztőjének, Tanka Lászlónak, 
bevezető gondolatai, a Vili. évfolyam 2. számbóL

Rendszerváltás óta immár az ötödik parlamenti 
választásokra kerül sor. Korábban erőteljesebb, 
mostanság lankadó figyelemmel kíséri a nyugati 
magyar emigráció a választási előkészületeket. 
Legtöbben ki is mondják: kormányok jöttek és 
mentek, de a hárommilliós nyugati magyarság 
helyzete az óhaza vonatkozásban lényegében semmit 
nem javult. Sőt, 2004. December 5-én még egy 
pofont is kaptak a külhoniak, nehogy merészebben 
merjenek gondolkodni az óhaza vonatkozásában.

Persze, ígéretek, pláne így a választások tájékán 
bőséggel vannak. Ám, az ígéretek és intézkedések 
ellenére ma is mostohagyerekként kezelik őket, jó 
lehet annak idején legtöbbjüknek kényszerből, 
száműzöttként kellett elhagynia szülőföldjét.

Nem pénzt kémek, hanem több törődést, 
segítséget az idegen világban a magyar kultúra, a 
nyelv, magyarságuk megtartása érdekében. Kell attól 
jobb reklám Magyarországnak, ha valahol a világ 
jóléti országaiban a magyar név ismertséget, rangot 
szerez?

Nem lenne szükség külföldi magyarjaink itthoni 
befektetéseire, vásárlásaira, támogatásaira? Nem 
lenne szükség a piacgazdaságban abszolút önerőből, 
saját boldogulásuk révén szerzett tapasztalataikra, 
kapcsolataikra?

Képviselő urak, faluról falura járva, 
kampányútjuk során érdemes lenne a világ más 
égtájai felé is tekintem! Mert magyarok ott is vannak. 
S eljön az idő, amikor egyenjogúan is beleszólhatnak 
az ország sorsának alakulásába. Aki ma gondol erre, 
az a jövőjét építi.

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Fogyasztói Bojkott Bizottság alakult 
Budapesten, 2006. 02. 08-án.

A bizottság célja: A gátlástalan gyártói és 
forgalmazói magatartás ne veszélyeztesse 
egészségünket, gyennekeink egészségét.

Ha az egészségre ártalmas, veszélyes árút 
állítanak elő, vagy Magyarországra behozzák, a 
bizottság él alkotmányos jogával. Megköveteli a 
termék gyártójának, forgalmazójának megnevezését. 
Társadalmi bojkottot hirdet az árúja, cége ellen. (Ez a

minden áron haszonra törő gátlástalan törekvés állami 
eszközökkel nem állítható meg.)

A Fogyasztói Bojkott Bizottságot, a Szabó 
Miklós elnökletével vezetett Társadalmi Unió, 46 
országos civil szervezet tömörülése hozta létre.

Nézzünk egy-két példát a múlt évben jelentősen 
meg növekedett gátlástalan gyártói és forgalmazói 
tevékenységből:
• Rovarirtó szerrel mérgezett tv-paprikát árultak 

egyes magyar üzletekben (2005. február)
• Szegeden 70 kg "szalmonellás" kolbászt fedeztek 

fel (2005. július)
• Török származású aszalt datolyában 

rovarürüléket, elhalt rovarmaradványokat találtak 
(2005. október)

• Pér községben egy illegális élelmiszer feldolgozó 
üzemben 4 tonna halat foglaltak le. (2005. 
december)

Én, mint a külföldi tudósító és mint a MUOSZ 
(Magyar Újságírók Országos Szövetsége) 
Természetes Életminőség Tagozat elnökeként kaptam 
meghívást a Fogyasztói Bojkott Bizottság nemzetközi 
sajtótájékoztatójára, amelyet Mesterházy Attila, a 
fogyasztóvédelemért felelős politikai államtitkár 
nyitott meg. Dr. Szalontai Éva.

MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.
"ásatások táoják Г el az  igazi múltat

Ügynöklevelek
Olasz régészek a Közel-Keleten egy kevéssé ismert 
történelmi esemény, a hettita támadás írott forrására 
akadtak. A hettiták mintegy 3500 évvel ezelőtt 
elpusztították a térség nagy részét, s már Egyiptomot 
fenyegették. A Daniele Morandi Bonacossi vezette 
kutatócsoport a Damaszkusztól 180 kilométerre, 
északra eső Qatnában a (ma Nyugat-Szíria, Teli 
Mishrifeh) egy 3800 éves királyi palota romjai között 
megtaláltak egy ókori diplomáciai és adminisztratív 
könyvtárat. A hatvanhárom ékírásos agyagtáblácskák 
többek között megörökítették, hogy a korabeli 
nagyhatalom, a Hettita Birodalom Kr. e. 1340-ben 
miként hódította meg a térséget, amelynek során 
Egyiptom is meggyengült. Az egyedülálló lelet
együttes megörökíti az egész hettita hódítás történetét. 
A táblák egy részét tekinthetjük a legkorábbi 
ügynökjelentéseknek is. Az első beszámolók ugyanis
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még arról szólnak, hogy a hettiták hatalmas sereggel, 
számos harci szekérrel megindultak észak (a mai 
Anatólia) felől és minden útjukba eső várost 
elpusztítanak. A tudósítás szerint Qatnától akkor a 
hettiták 100 kilométernyire voltak. Az agyagtáblán az 
ismeretien ügynök kérleli Qatna királyát, Idandát, 
hogy erősítse meg a város védelmét. Egy másik levél, 
amelyet egy közeli város uralkodója küldhetett, arról 
számol be Idandának, miként menetelt a hettita 
hadvezér megrakodva hatalmas mennyiségű 
zsákmánnyal, amelyeket a szomszédos 
városállamoktól rabolt. A többi agyagtábla Idanda 
válaszlépéseiről számol be. Az egyik táblán a 
következő utasítás szerepel: vessenek 40 ezer 
vályogtéglát - nyilván a városfalak megerősítésére. 
Egy másik táblán az áll, készítsenek 18600 kardot, 
míg egy harmadik tábla már megnevezi azt a 25 
hadvezért, akinek a csapatai között a kardokat szét 
kell osztani. A hettiták - az intézkedések ellenére - 
elfoglalták Qatnát is. A királyi palotát és a várost 
elpusztították, ám ironikus módon éppen ez a 
rombolás mentette meg az utókornak a könyvtárat. 
Amikor a hettiták ugyanis felgyújtották a többszintes 
palotát, a fatartógerendák ledőltek, a könyvtár 
agyagtáblái mintegy 4 métert eshettek az alsó szint 
folyosójára és ott a tűzben, kiégtek. A diplomáciai és 
ügynökjelentéseken kívül az agyagtáblák gazdasági és 
jogi szövegeket, feljegyzéseket is tartalmaznak.

Ház vagy renoválási kölcsönre van 
szüksége?

Szeretné adóságait a házára felvett 
kölcsönnel összekötni? 

Kölcsönzőt keres egy befektetési 
ingatlanra?

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL!

Ha nem tud időt szakítani napközben, vagy a 
munkaidő alkalmatlan a megbeszélésre;
Este vagy hétvégeken is házhoz megyünk! 

Ingyen és bizalmasan tárgyaljuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@al Ihomel oansxom. au

А Ш - Ш о т е  L o a n s

Szabó István verse
Ötvenhat októberében 
mi volt az emberek szívében? 
Bár a világ láthatta volna, 
így az Isten a megmondhatója... 
Egy keveset még én is láttam, 
amint erre - arra jártam: 
úgy tetszett nekem a szóbeszéd, 
egy a másikkal nyíltan beszélt.

A fiatalok és öregek 
hálásan nézték a kék eget, 
mosolyra húzódott szájuk, 
mert az ég nevetett le rájuk, 
Ablakokban ülő rádiók 
hozták a híreket, a jót, 
s kellemes gyönyörű hangja 
éltette a Forradalmat.

Hozta a várva-várt híreket 
Fel üdítette a szíveket,
Új élet magvait szórta szét,
Mit el nem sodorhat semmi szél 
Mert a magvak vérben áznak 
Ma vagy holnap kicsíráznak.

Ezek voltak a boldog napok,
A történelmi pillanatok.
Fiatalok mentek sorba 
S felhangzott a Kossuth-nóta....



Tisztelt Honfitársak, Kedves Bajtársak!
Életünk egyik legszentebb kötelessége 1956 emlékének, szellemének, mondanivalójának méltó megőrzése, 

hiszen 1956 októberének drámai eseményei döntően meghatározták mind hazánk értékét a világ történelmé
ben mind pedig életünk további alakulását, sorsunkat.

Megértettük, mit jelent egy emigráns, egy száműzött számára „A HAZA” , amelynek 
szabadságáért képesek voltunk életünket is kockáztatni. Hazánktól eltaszított életünk
ben pedig ott folytattuk tovább harcunkat, a szabad Magyarországért, ahová a sors ve
tett bennünket. Tüntettünk, szerveztünk, írtunk, gyűjtöttünk, támogattunk jó ügyeket, 
beszédeket tartottunk ünnepségeinken -  „Fellebbeztünk hazánk SZABADSÁGÁÉRT” !

Hirdettük a világnak, hogy 56 üzenete arról szól, hogy a magyar nép szabadság
szerető és igaz hazafi, megérdemli, hogy a Szabad Világ kiálljon mellette. Magunkat 
pedig biztattuk, hogy egymással összefogva képesek vagyunk ezt a harcot is győze
lemre vinni!

Küzdelmünk az új világunkban nem volt könnyű. Fájó szívvel, nagy szomorúsággal a lelkűnkben kellett me
nekülnünk szülőföldünkről, elhagynunk szeretett szüleinket, barátainkat. Egyik napról a másikra hontalanná, 
száműzötté lettünk, de erőt és kitartást adott hitünk, mert tudtuk, hogy mindent megtettünk a hazáért, a sza
badságért és egymásért. Mégis, egy idegen országban mindent újra kellett kezdenünk! Ám, bárhová vetett is 
a sors bennünket, mindenütt helytálltunk és lélekben mindig otthon voltunk. Megőriztük magyarságunkat, ha
zaszeretetünket és 56 szellemiségét.

Fél évszázad telt el az óta, s most az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját már egy Szabad 
Haza tudatában ünnepelheti a világ magyarsága. És habár nem vagyunk elégedettek 56 jelentőségének, szere
pének magyarországi megítélésével, mégis hisszük, tudjuk, hogy a magyar ifjúság, a jövő generációja a meg
érdemelt méltó helyére fogja tenni 56-ot.

Most az „Ötvenévesre” HAZA kell mennünk, és el kell mondanunk, hogyan őriztük meg ‘56 szellemiségét, 
értékeit, magyarságunkat, miközben az emigráció magyar közösségeiben is szerte a világon méltó módon kí
vánunk megemlékezni a forradalomról és szabadságharcról.

Mindezek érdekében „Az emigráció hazatér” címmel egy eddig egyedülálló, nagyszabású rendezvénysoroza
tot szervezünk a nyugati magyar közösségekben és Magyarországon egyaránt. Az emigráció magyarsága fog
jon össze, mert meglehet, hogy a mi életünkben ez az utolsó nagy összefogás lehetősége. Kérünk minden nyu
gati emigrációs honfitársat, hogy 2006-ot, a Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóját, mint a legnagyobb 
magyar emlékünnepélyt tartsák meg. Ezeken az ünnepségeken fejezzék ki jótékony szándékukat a haza iránt.

Várunk mindenkit a hazai rendezvényekre, várjuk az 56-osokat, a régi és új bajtársakat, hozzátartozóikat, és min
denkit, aki rokonszenvez az 56-os eszmeiséggel, és fontosnak tartja szülőföldünk iránti szeretetünk kinyilvánítását. 
Várjuk őket rendezvényeinkre résztvevőként és közreműködőként egyaránt. A tervezett rendezvényeinkről, a rész
vételi és közreműködési lehetőségekről e kiadványunkban és mellékletében részletes tájékoztatást nyújtunk! 

Várjuk a jelentkezéseket! A Szervező Bizottság nevében:
Bánkuty E. Géza 

az ‘56-os Magyarok Világtanácsának alapító elnöke
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J e l e n t k e z é s i  l a p
Részvételi igény bejelentése az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.évfordulója alkalmából

Magyarországon tartandó rendezvényekre
(A rendezvényekre történő jelentkezéseket a Szervező Bizottság a beérkezések sorrendjében tartja nyilván.) 

Kérjük, a nagy érdeklődésre tekintettel Jelentkezési Lapját miharabb küldje el az alábbi címre.
‘56-os Emlékünnepség Szervező Bizottsága

Budapest, Szentháromság tér 6.
Levélcím: Médiamix Kiadó 1581. Budapest, Pf.100.

Telefon: 36-32-314-295, 36-209-28-00-88; Email: media.mix@chelllo.hu
(A megrendelt részvételi jegyeket, belépőjegyeket, kitűzőket és a témakörökhöz kapcsolódó meghívókat, brosúrákat 

2006. október 15-től mindennap 10-16 óra között a Magyarságszolgálati Irodában lehet átvenni:
Budapest, Magyar Kultúra Alapítvány székháza, Szentháromság tér 6. /А  Mátyás templom mellett/)

A hozzájárulás összegéről szóló csekket vagy money ordert az alábbi névre kell kiállítani:
UNITED HUNGÁRIÁN FUND. A bal alsó sarokba oda kell írni: 1956. A hozzájárulás összege az adóból leírható.

A támogatás összegéről kiállított csekk vagy money order a kitöltött Jelentkezési lappal együtt beküldendő a Szervező Bizottság címére (lásd telül).

mailto:media.mix@chelllo.hu


6. oldal
AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Melboume-i Magyar Központ Koszorúzás és Ünnepély
2006. március 15. Emlékezés 1848-as forradalom

és szabadságharc hőseire!
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Húsvéti Üzenet 
írta: Pákái Imre 

A GYAKOROLT HIT
A Ilit nélkül élő és az attól függetlenül 

gondolkodó személy, nem ismeri az Isten, természet 
feletti erejét. A mindenhatót ismerő hit - teljessége; 
gyakorlatokban és példákban is bemutatkozik a 
Szentírás könyveiben. A hit, munkálkodó erejének 
világos ténye, illetve eredménye, az egyént a 
természet feletti szellem Isten létezésének 
elfogadásával teszi teljessé. Azonban hinni hogy az 
egyén, szabad akarata által ismeri meg a hit fogalmát, 
ugyanolyan fontos, mint a hit gyakorlása, - mivel az 
isteni kinyilatkoztatás nem kényszerít senkit a 
teremtés, a jövendölések. Jézus születése, a 
megváltás, az evangélium és a feltámadás 
elfogadására. Tehát a megváltott lélek csak hitből 
eredő meggyőződéssel érvényesítheti mindezek 
hitelességét. Ugyanezen hittel gyógyított Krisztus, s 
ezen hittel fordulunk hozzá akiket meggyógyított, 
mert a lélek; az 'Egység-hatalom"jele!

Abrahám engedelmessége is az Istenbe vetett 
hitből származott. Bizonyára - mint ember - 
kételkedett, és nem értette a "hit-próba" fontosságát. 
Viszont nem a próba volt a cél, hanem az igazi HIT 
megismerése. Fiát, Izsákot, teljes hitből készült 
feláldozni, és ezen bizalma, az Istenbe vetett hitből 
ered, melyet - az írások szerint - gyakorolva 
érvényesített életkörülményeiben!

Jézus, az "Isten-Ember" is, ugyanezen 
engedelmességgel és hittel válalta a megváltáshoz 
szükséges megalázást, a testi és lelki szenvedést, 
valamint a kereszt-halált is! Az Ő tanítása, hogy: " az 
Atya, Fiú és Lélek egy..." akkor mi is lehetünk egy 
lélekben, amely egység az igaz hit alapja, és 
ugyanakkor megnyilvánulása is. Tehát, a lélek 
"gyümölcseit" csak gyakorolt hittel érdemeljük ki! A 
testet nevelő "gyümölcsöket" pedig a természetbe 
vetett hitünk és munkánk által nyerhetjük el. De 
mindkét tényező, egy hit Istenben! {Tehát a politika és 
vallás egymástól való függetlensége; mindkét oldalon 
"kettős-állapotot” okoz, illetve viták és ellentétek 
szaporítójává lett. Láthatjuk, hogy "anyagi befektetéseik" 
ma is, nem a szegénység, betegségek és háborúk 
megállítóil)

A hit, hiterő, hinni és hit-érték - ezek 
különböző fogalmak, de az 'egy világosságból 
eredőforrásuk', az ember értelmével van 
összekapcsolva; a lelki dolgok által létező 
igazságokban! Az igaz HIT nem egy többesszámú 
fogalom, illetve nem a hívő "közösségek" neveiben

nyilvánul meg, hanem személyes használat által, - 
személyes "Megváltót" eszközöl a földi élethez - s ez 
által, a lélek feltám ad  a tudatlanság sötétségéből. 
(Azonban nem a vallás és politika következményei miatt!) 
így, tanúságtétele: a szabad akarat által ismert HIT 
fogalmát bizonyítja be szellemvilágban. Lélekben újjá 
születni - egy földi felkészülés; - a teljes 
felvilágosodásra\

Húsvétra, ezt kívánom szeretettel a KISÚJSÁG 
tisztelt olvasóinak, érdemes családjainak. Pákái Imre.

GONDOLATOK A 
VILÁGMINDENSÉGRŐL

Elismerem. A cím fogalmához tartozó mondanivalók 
jóval meghaladják a Kisújság adta terjedelmi 
lehetőséget. Hát, hogy mégis írás jelenik meg e rövid 
szöveggel, annak az az oka, hogy a téma a világ 
minden emberét érinti és érdekli.

Valójában ma már az emberiség 
gondolkodásában egyre fokozódó értékben jelen van 
valamiféle elképzelés a VILÁGMINDENSÉGRŐL.

Kérdés, hogy az elképzeléseket mennyire 
igazolja a ma ismert tudományos eredmény. 
Szétválasztható e, a teremtés fogalma az ismert 
EVOLÚCIÓS teóriától?

Elfogadott tudományos kiinduló pont, hogy a 
ma ismert VILÁGEGYETEM valamikor úgy 15 
milliárd éve történt "ősrobbanásban" keletkezett. A 
naprendszerünk 600 millió éves keringési idővel 
mozog a Tejút közepe körül. De mi volt az 
ősrobbanás előtt, vagy a robbanás alatt?.... 
Napjainkig is a kérdések ezrei maradnak válasz 
nélkül. Bőven akad kutatási terület a földön ismert 
élővilág és az élettelen anyag körül.

Ezt a szót, hogy EVOLÚCIÓ már az iskolás 
gyerekek is tanulják. Az emberi agy fejlődése,(foként 
méretváltozása) ásatások eredményeként, több ezer 
éve nyomon követhető jelenség. így az emberi faj 
felsőbbrendűségének kialakulása a DARWINI elmélet 
szerint az evolúciónak köszönhető. Darwin híres 
könyve a "FAJOK EREDETÉRŐL" nem ad választ 
arra, hogy valójában lehetséges e, hogy a 
természetben új fajok alakulhatnak ki és magyarázatot 
adna az élő világ keletkezésére a fejlődés mai 
állapotára. Tehát elmondhatjuk, hogy ma két nézet áll 
szembe egymással;
• A Bibliában leírt TEREMTÉS, Ádám - Éva 

története, vagyis a vallási hitvilág nézete;
• Az EVOLÚCIÓ - Darwini fajelmélete.

folytatás a 11-ik oldalon
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HÚSVÉTI VICC...
- Az én anyósom olyan, mint a húsvéti tojás.
- Hogy érted ezt?
- Erősen festett és előbb-utóbb összetöröm!

2006
ÁPRILIS

Jeles napok; 
Április 1, Az 

ugratás, 
tréfálkozás napja.

Április 14 Nagy
péntek; Április 16. 
Húsvét Vasárnap; 
Április 17 Húsvét 

hétfője. 
Április 24. Szent 

György napja. 
Az igazi tavasz 

kezdetét a 
néphagyomány e 
naptól számítja. 

(Persze, ez a 
helyzet 

Magyarországon!)

mellett? - kérdi a harcias kinézetű rendőr.
- Nem, biztos úr...
- Mint egy sas-madár, meg egy nagy rakás 
szerencsétlenség- Lajos!
- Nézze biztos úr, - én elszállok, ha úgy akarja!

SKÓT AZ CSAK SKÓT M ARAD...
Egy skót bemegy egy párizsi presszóba, és kér egy 
deci rumot, de mielőtt kiszolgálják megkérdi 
mennyibe, kerül?
- Állva, vagy leül az asztalhoz? - kérdi a pincér - és 
hozzá teszi: ha a pultnál issza meg, állva, 5 frank, ha 
leül az asztalhoz, 7 frank.
A skót gondolkozik egy kicsit - jó, akkor adja ide 3 
frankért és megiszom fél lábon, guggolva.

ÉDES VIGASZ.... .....................
Éva, a "nagyvilági" panaszkodik a barátnőjének:
- Kétségbe vagyok esve, kérlek. Egyre bizonyosabb 
vagyok benne, hogy a férjem nem szeret, és csak a
pénzemért meg a rangomért vett el.
- Ne törődj vele! - feleli a barátnő. - így legalább 
megvan az a vigaszod, hogy a férjed nem hülye.

ÖTVENÉVES "SPÓROLÓ"....
Egy ötvenegy-néhány éves nászútra megy ifjú 
feleségével. A nászéjszaka utáni reggelen a 
huszonegy-néhány éves hölgy megy le a szálló 
halijában, teljesen lestrapált állapotban.
- Tudja - magyarázkodik a csodálkozó portásnőnek -,
figyelmeztetett is, hogy húsz éve spórol a "hapsi". De 
én azt hittem, a pénzéről beszélt.....
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Nem volna gond vele, ha a két kérdésre adható válasz 
csak a két kérdéskörre korlátozódna. Napjainkra az 
egész világon kiélesedtek a vélemény-ellentétek. 
Ugyanis családokban, iskolákban, már a 
gyereknevelés kezdetén felszínre kerül ez a kérdés, 
hogy melyik teória tanítható?... Amerikában már 
vannak államok, ahol vagy az egyik, vagy a másik 
tiltott, vagy anyagilag támogatott. De nekem, 
szülőnek sem közömbös, hogy a gyermekem a 
Darwini elmélet tudományos részére, vagy a 
Keresztyénség alapjaira, a Bibliai hitre épülő nevelést 
kapja Nehéz helyzetben vannak a szülők, az oktatók, 
az iskolák és az Egyházak is. Már most jelenleg 
dönteni kell, hogy melyik teóriát tanítsák, vagy 
ellenezzék?... Van e közép út?....

Kétségtelen, hogy a társadalom jelentősebb része 
ismeri a tudomány által elért eredményeket, de tudja 
azt is, hogy töméntelen kérdésre kellene válaszolni, 
mielőtt iskolás könyvet kap a gyermek a kezébe.

Talán a kérdés kör legizgalmasabb részéről 
kellene szólni. A tudomány képviselői, nap mint nap 
új területeken bizonyítják az ismeretlenből az 
ismertbe való térhódítást. A végtelen anyagismeret, az 
energia, a fény, az égbolt, a "fekete lyuk", a 
csillagvilág stb...Az állandó változás törvénye óriási 
hatással van az emberiségre, a mindennapi életre. Jó 
tudnunk arról is, hogy elődeink, őseink több ezer 
évvel ezelőtt mit tudtak és miben hittek. A világ nagy 
gondolkodóit, foként az alábbi kérdésre adandó 
válasz érdekelte;

Lehetséges e, hogy a világmindenség öröktől 
fogva létezik és örökké tart?
Azonos e - a test és lélek?
Létezik e anyagnélküli világ?
Mi a teremtés? (a Sumer hitvilág Nap, Hold, 

Isten, teremtés öröktől fogva van?..)
Nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy volt, van 
és lesz is az emberiség számára az ISMERT és 
ISMERETLEN területe a világmindenségnek.

A tudós világ, a vallási vezetők egyaránt ma is 
keresik a kérdésekre szóló magyarázatot. Fogadjuk el, 
hogy őseinknek is szüksége volt az akkori ismert 
VILÁGKÉPEN túl, a hitvilágra. Egy újszülött előtt 
csak ismeretlen világ van és a léte, élete ösztönös 
érzelmi hitre épül. Míg egy idős ember tudással 
gazdag élettapasztalattal rendelkezik. Vagyis, ha 
valaki valamit már tud, a tudomány is bizonyította, 
elfogadta már nemcsak a vallási hitvilághoz tartozik. 
De mindjárt hozzátehetjük, hogy a tudomány, mai 
állása szerint az ismeretlen világkép még mindig 
99.99%.

Luther Márton 1515-ben írt híres versében azt írta (a 
korábban leláncolt Bibliára utalva) hogy;

"AMIT EZ A SZENT KÖNYV HÍRDET 
AZT VALLOM ÉS SEMMI TÖBBET 
AMI EZEN KÍVÜL VAGYON 
AZT HITEMEN KÍVÜL HAGYOM.."

Zalápi
...........folytatás következik

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
A Klub 2006-ban tovább folytatja működését. Az 
összejövetelek ismét minden hónap első és harmadik 
hétfőjén, továbbra is este 7:30- tói - 9:30-ig a Magyar 
Központban - az esetleges változásokat a Kisújságban 
közöljük.
Ez évben a Klub tagsága segíteni fogja az államilag 
kezdeményezett és támogatott "MY CONNECTED 
COMMUNITY" mozgalmat, felújítva a gépek egy 
részét és beiktatva a "Broad-band" operációt. Aki 
szeretne csatlakozni a mozgalomhoz, szívesen látjuk 
köreinkben!

Az egyik legjobbnak bevált "Security System" 
kapható a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődés a Klub estéken.
A Klub estékre szeretettel vár mindenkit, aki a 
komputerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni 

a Vezetőség nevében Szeverényi László.

CSALÁDFA-KERESÉS
A családfáját kívánja-e megismerni és 

továbbadni az utódainak?
Cégünk a Galut Családtörténeti Kutatóirodánk 
(8 év tapasztalattal) az alábbiakkal foglalkozik: 

Családtörténeti kutatás, rokonkeresés, hagyatéki 
kutatás, anyakönyvi kivonat beszerzése, folyóirat 
kutatás és családtörténeti túrák szervezése vagy 
lebonyolítása.

További felvilágosítás az Interneten: www.galut.hu.
Levelezés: Galut KFT. 1134 Budapest, 

Dunyov István u. 7. X. 42

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

http://www.galut.hu
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52sz. HOLLÓS MÁTYÁS 
CSERKÉSZCSAPAT

Korvina tábor a Macalister folyó partján... 
Szokás szerint kihasználtuk a hosszú hétvéget 
márciusban, hogy magunkba szívjunk még egy kis 
napsugarat, tél előtt. Hát nem panaszkodhattunk! 
Szombaton tökéletes volt az idő, kellemes meleg, 
fiirödhettünk, napoztunk és elkezdődött a horgász 
verseny. Este, közel telihold volt, csaknem nappali 
világosságot adott, így ültünk a tábortűz körül és 
énekeltünk egymás után a szebbnél szebb népdalokat. 
A gyerekek is bekapcsolódtak, és már mindegyik 
tudott egy-egy ismert nótát bemondani, amikor rájuk 
került a sor az "ez a nóta, nóta körbe jár..." közben. 
Zászlólevonás után még sokat beszélgettünk, volt, aki 
éjfél után bújt csak be a sátrába. Jó volt kihasználni a 
nagyszerű időt, mert vasárnap reggelre "beütött" a 
meleg. Állítólag csak 38 C. fok volt, de én 40-en felül 
becsültem, mert alig kaptam levegőt. (Már 
tapasztalatból tudom!) Azután megindult a szél, és le 
kellett jól cövekelni a sátrakat, hogy el ne vigye a 
szél.
A horgászok nem zavartatták magukat, és különböző 
helyeken bedobálták a horgot és csalogatták a 
halacskákat. Mondhatom, minden elismerésem az 
övék, mert bizony igen megdolgoztak és
megszenvedtek egy-egy fogásért. Este ki is hirdettük 
az első győztest, Bakos Jánost, aki nem mindennapi 
technikával, szinte egyedülálló módszerrel
próbálkozott. Nem is hiába. Úgy horgászott, hogy ő 
ment a halak után, és kereste meg őket, nem pedig 
mint a többiek, akik várták a halakat, hogy oda 
menjenek hozzájuk. Másodszor úgy dobta be a 
horgot, hogy azok "attraktívak" legyenek a halaknak, 
nem pedig elriasztók. János fáradozása eredménnyel 
járt, mert 5 szép pontyot fogott a nap folyamán, még 
a többi nagy horgász, semmit.
Második helyen Gruber Tibi végzett, aki szintén nem 
hagyta magát zavartatni a kegyetlen melegtől, és a 
hűsbe húzódott. Sikerére, egy pontyot és egy silver 
pearch-öt és egy bandán fogott. A többiek nem jártak 
sikerrel, de segítettek elfogyasztani a halakat.
Hétfő reggelre - tipikus Viktoria-i időjárás szerint - 
eleredt az eső, és így legalább lehűltünk és tisztán 
indulhattunk haza. A változatos időjárás ellenére

nagyszerű volt a tábor. Jó volt ismét nyugodtan 
megvitatni a cserkészet, magyarság és a nagyvilág 
problémáit. Bár nem a mi kezünkben van a megoldás 
kulcsa, mégis jó elbeszélgetni olyan társaságban, ahol 
mindenki egy irányba halad, és egy közös célért 
dolgozik.
A gyerekek rengeteget "bicikliztek" kijelölt utakon a 
táborban, és élvezték a jó hangulatot.
Köszönjük Tóth Évának a kitűnő szervezést, és 
persze Czudar Zsuzsának, hogy ismét a beszerzéssel 
és a rengeteg holmi kiszállításával. A következő 
táborig kívánok: Jó munkát! Kovássy Marianne cscst.

M A G N A  C A L J A

T R A V E L  A G E N C V
1.io. No. 3224 5

Ha az utazási célja Magyarország 
E urópa  vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk

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

Intézi: S ch w arcz  Clara
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntlv R o a d  Caulfield.Vic. 316?
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
____________ Mobile: 04 18 108 730

SMALL CAR FÓR SALE
4 seater HONDA CITY PRO

Red colour - 2 owner
Excellent condition, Road Worthy included 

Füll year registration; $ 2,250.00 
Ring 9429 2002 or 9429 1172 Ask fór Joe!
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2006. ÁPRILISI NAPTÁR.

Április 2. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Április 9. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise.

Április 14. Péntek (Nagy-péntek)
Passió - d.u. 3 órakor

Április 16. Vasárnap. Húsvét.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Klub-nap. (ebéd a Social-ban) 

d.e. 11 órakor Katolikus szentmise a St.Colman 
templomban. (Balaclava) utána 
Húsvéti Búcsú.

Április 23. Vasárnap
d.e.9:00 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

Április 30. Vasárnap
d.e. 11:00 órakor Katolikus szentmise, utána 

Ebéd a társalgóban!

A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

760 Boronia Road Wantima, Vic. 
Hungárián Social Club 

IGAZGATÓI
Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 

honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA
Április 16.-án déli 12 órakor
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság, a jó hangulatról a 
DUNA ZENEKAR gondoskodnak.

A belépő ebéd, sütemény és kávéval $25.00 
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CIT1ZENS CLUB HÍREI.
A Klub Április 4-én és 18-án tartja összejöveteleit 
a Melboumei Magyar Központban, 760 Boronia 
Road Wantirna. 3152.
A Knox-i Idős Magyarok Klubja márciusi 
összejövetelének eseményeiről szeretnék pár szóval 
megemlékezni.
Mivel találkozóink egy héttel előbb, vagy egy héttel 
később voltak, mint az 1848. Március 15 dicső 
forradalom időpontja, így Március 7-én tartottuk 
kegyeletadásunkat e nagy és örökre emlékezetes 
történelmi jelentőségű napról. A színpadon a 
háromszínű nemzeti zászlónk mellett, ott volt az 
ausztrál zászló is, tiszteletünk jeléül. Közöttük az 
óriási kokárda, alatta a fehér 1848 évszám. Az elnök 
üdvözletét a közösen énekelt Nemzeti Himnuszunk 
követte, majd Teleky László ünnepi beszédével 
folytatódott a műsor. Beszédében kiemelte az írók, 
költők fontos szerepét a forradalom és a 
szabadságharc idején, főleg Petőfi Sándor személyét 
méltatta, akinek vezető szerepe volt a 
forradalomkirobbantásában, és aki életét áldozta fel a 
magyar szabadságért. Azt tudjuk, hogy a Segesvári 
csatában tűnt el, de nyugvó helyét még a mai napig 
sem tudja senki. A Petőfi-irodalomban két ismeretlen 
tanúvallomás keltette fel figyelmünket;
Hegyi Fodor János és Szali Gergely közhuszárok 
állítás a következő: együtt találták meg a súlyosan 
megsebesült költőt. Petőfi kérte őket, hogy vigyék el 
Héjjasfalvára, Cseh József lakására. Az Úr nem volt 
otthon, így a kertben egy fa alá fektették le a nagyon 
beteg sebesültet. A hírek szerint Petőfi még az éjjel 
ott halt meg.
A másik feltevés szerint, Fadgyas Bálint főhadnagy 
leírásából származik. Petőfi a segesvári csatában 
sebesült meg. Innen Székelykeresztúrra vitték, Lázár 
Márton istállójába fektették, ahol reggelre meg halt. 
Koporsóba tették, aminek a tetejére szögekből 
kiverték a nevét: Petőfi Sándor. A sírhalmot kővel és 
téglával vették körül. Később egy gazdag úr a családi 
kriptájába vitette a koporsót.

Ezek után jogosan kérdezhetjük: hol vagy 
Petőfi? Emlékezetünkben ma is él, és élni fog, amíg 
magyar ember él a földön!
Énekkarunk minden tagja kokárdát viselt. A szomorú 
énekszámokat Kratz János Petőfi vers szavalata 
következett. Átérezve mondanivalóját, az akkori idők 
hangulatát varázsolta vissza. A jól ismert katonanóta 
sorozattal - közösen énekelve a megjelentekkel - 
fejeződött be a megemlékezés.
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A hónap utolsó összejövetele rendes klubnap 
lesz, több időt adva a baráti beszélgetésekre, szabad 
foglakozásokra. ILONKA
NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI 

A Nunawadingi Örök Ifjak 2006. Április 12- 
én, és 26-án tartják öszejöveteleiket a szokásos 
helyen az East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood 
Hwy. East Burwood. 3151. Mehvay Ref. 62 C7.

Ha szereti a tere-ferét, és a családias 
társalgásokat, vezetőségünk szeretettel, szórakoztató 
műsorokkal és finom ebédekkel várja magyar 
testvéreit. A figyelmesség és barátság ragályos! 
Barátja más nemzetiségű? - nem baj, mindenki 
megtalálja társalgó párját a mi klubunkban.

Március 15.-i gyűlésünket, - nemzeti ünnepünk 
napját - csendesen, de méltóan megünnepeltük. A 
Hiszekegy elmondása után az elnök nyitotta meg a 
gyűlést. Megemlékező beszédében elmondta, hogy " 
a magyar naptár számos nemzeti ünnepet jelöl meg, a 
mai nap a 158-ik évfordulóján tisztelgünk az 1848-as 
forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve. Sok 
írótól és költőtől olvashattunk az akkori időkről. 
Petőfi Sándort idézve, a "Talpra magyar" utolsó 
versszakával emlékezünk a történelmet formáló idők 
hagyatékára:
........Hol sírjaink domborulnak,

Unokáink leborulnak 
És áldó imádság mellett,
Mondják el szent neveinket.

О volt a szikra, aki meggyújtotta a szabadság-vágy 
lángját a magyar népben. A magyar nép szereti és 
tiszteli Őt, mert nemzetünk és az egész világ népei 
szabadságát hirdette mindhalálig. Petőfi életét, lelkét 
betöltötte a magyar nép és a haza szeretete. Ma, a 
magyar iskolákban a gyerekek szinte elsőnek ismerik 
fel a hazaszeretet fogalmát, Petőfi versein és 
mondanivalóján keresztül. Tudatunkban él minden 
szava, és napjainkban is az Ő nevében, az Ő verseivel 
remél a jövő nemzedék:

.... A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;

Tudjuk, hogy a nagy túlerő akkoron és a későbbi idők 
folyamán is letiporta szabadságszerető népünket. Újra 
és újra a magyar nép a "Talpra magyar" kiáltással 
indul el szabadsága kivívásáért.

Elnökünk beszámolója után Ibolya tartott rövid 
összefoglalót Petőfi verseiből. Szinte egy képet 
varázsolt lelki szemeink elé, bemutatva az író, az 
ember, a szabadságharcos lelki világát. A költő 
számos versébe buzdítja a csüggedőket, serkenti 
harcra a szabadságszeretőket. Ő a nagy harcos, aki

elszántan néz a valószínű sorsa elé, - meg találja az 
utat fohászkodni "A Magyarok Istene" című versében 
amikor kérleli az Urat:
.......Ezer évig azért tartott volna meg,

Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utolsó habok eltemessenek?....

.......Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed.... 

fejezi be fohászát, és látomása, ha nem is teljesült be 
akkor, de bátorító szava még ma is ide buzdít minden 
magyart: a Haza mindenek előtt! A beszámoló után 
elénekeltük a magyar Himnuszt.
Simma Edith , titkárunk beszámolt a nem régen 
elkészült SANDRIDGE hídról. Nevezetessége, hogy 
a Victorian Multicultural Commission álította fel a 
Yarra folyó felett, nem messze a Flinders Street-i 
állomástól. Az Ausztráliába bevándorolt és 
nyilvántartott 149 nemzetiség tiszteletére állították a 
hidat. A híd érdekessége közé tartozik a nemzetiségi 
szobrokkal és nemzetek megnevezésével díszített 
sétány. Ha arra jár valaki, keresse fel a "Hungárián" 
nevet is meg fogja találni. Már ha részese vagyunk e 
világnak, érdemes megtekinteni, és tudni róla.
Szántó Erika, út-leírása a Ballarai útról (hely szűke 
miatt) a májusi Kisújságban:

Most pedig a szokásos: minden kedves klub
tagot és vendéget szeretettel vár az összejövetelekre a 
vezetőség nevében Nagy József (Jocó)

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen 
Árpi beszámolója: Kedves olvasóink,
Borzalmasan szalad az idő, legalább is nekem úgy 
tűnik. Nemrégen volt Karácsony, és most már csak 
néhányat kell aludnunk, hogy megünnepelhessük a 
Húsvétot is.

Mint mindig, Márciusban is sok esemény volt 
klubunkban, ami mint mindig kellemesen és örömmel 
telt el. Vasárnap, Február 26-án ragyogó vasárnapi 
ebédünk volt, ahol nemcsak rekord számban voltak 
tagjaink és vendégeink, de a hangulat is a szokottnál 
magasabb volt, a pár hónapos nyári pihenő után. Jó 
volt viszontlátni barátainkat.
Kedden, Március 7-én volt egy busz túránk Geelong- 
ba, - tízórai a Spinx Clubban, utána meglátogattuk 
Geelong nevezetességeit - a finom ebédet pedig a 
Smorgys-nál fogyasztottuk el. Délután pedig
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átruccantunk komppal Sorrentó-ba, és hazafelé jövet 
megnéztük a gyönyörű tájakat Arthurs Seat-nél. 
Berry, a sofőrünk mindent megtett, hogy tagjaink 
kellemesen érezzék magukat a túra alatt.
Március 14-én, Kedden mentünk a szokásos havi 
Kaszinólátogatásra, ahonnan Klubunk tagjai a jó ebéd 
után, tele gyomorral, és üres zsebekkel tértek vissza a 
Klubházba délután.
Szerdán, Március 15-én megünnepeltük az 1848-as 
forradalom évfordulóját. Énekkarunk, Mancika 
vezetésével, szép és aktuális magyar nótákkal 
szórakoztatták tagjainkat, ugyancsak Bolla Éva és 
Gerőcs Sándor szép versek szavalásával idézték fel 
ennek a napnak a jelentőségét a magyar 
történelemben.
Március 26-án pedig, megint volt egy zsúfolásig 
megtelt teremmel a vasárnapi zenés ebédünk, ahol 
Máté Ági és Risztics Pityu ragyogó hangulatot 
teremtettek - a megszokott módon - kitűnő zenével. 
Természetesen ehhez a sikerhez hozzájárult konyhánk 
finom kétfogásos ebédje, és a gazdag tombolánk is. 
Vezetőségünk már előre tervez több dolgot az Április 
hónapjára is. Április 23-án, megint lesz egy 
vasárnapi zenés ebédünk, ahová úgy a Klubunk 
tagjait, mint minden vendéget szeretettel várunk. 
Ugyancsak tervbe van véve egy kétnapos busz túra 
Április 27 és 28-ra, meglátogatni Echuca környékét, 
megnézni az ottani tájakat, no és persze kicsit pihenni 
az ottani "Poki" Klubban.
Klubunk nevében üdvözlöm olvasóinkat, Árpi.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2006-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)

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

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖ VÉTSÉG  
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2006-év, áprilisi összejövetele a hónap első 
szombatján 2 órai kezdettel (Április 1-én) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

Szüreti Mulatság
A Bocskai terem felújításáért 

Április 29-én 
A Bocskai -teremben

Cím: 121 St.Georges Road. Fitzroy North.3068.
Jó hangulat - Új Hullám Zenekar. 

Belépődíj: Vacsorával $25.00 
Mindenkit szeretettel várunk!

Asztalfoglalás: Csutoros Csaba 9439 8300,
AZ AUSZTRÁLIAI 

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 
Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 

A szokásos vasárnapi
ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN

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

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

teremben. (Sakk, kártya,stb...) 
DUNA-TV KÖZVETLEN ADÁS!

VASÁRNAPI ISKOLA 
Minden Vasárnap d.e. 11 órától 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSK.

Minden hónap második vasárnapján 
I Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

I A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet |  
I Istentiszteletek |
|  Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola, $> 
|  10 órai kezdettel Imaóra, |
I* 10.30 - tói Istentisztelet :>
|  A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától ><■ 

Istentisztelet. Szerda este 7 órától Bibliaóra.
|  Mindenkit szeretettel várunk! |
| ___Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. |
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A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 óra között 

szerdán és csütörtökön 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

Az Ausztráliai Magvar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető :Solymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net; Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/fomm

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
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!
Köszönettel és jó érzéssel 
közlöm a Kisújság olvasóival, 
hogy egyre többen olvassák és 
rendelik meg, - ezt a többnyire 
Melbourne magyarságával foglalkozó - Kisújságot. 
Akik még beszélik és olvassák a magyar nyelvet, itt 
az idegenben - kapnak egy kis ízesítőt, az eljövendő 
hónapok eseményeiről, terveiről. Úgy szeretném, ha 
mindenki találna valamit az újságban, amit magáénak 
mondhat.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó:
SZEVÉRÉN YI 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: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

(Postai szállítással)
N é v :.................................................................

Cím :....................................................

.................................Postcode:...............
Money Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAÍ KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.mhtv.net
mailto:info@mhtv.net
http://www.mhtv.net.net/fomm
http://www.3ZZZ.com.au

