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TALPRA MAGYAR!

Talpra m agyar, hi a haza!
Itt az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! -  
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesítit a kart.
És mi mégis láncot hordunk! 
Ide veled, régi kardunk!
A magyrok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer, 
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak,
És áldott imádság mellett 
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!
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MÁRCIUS 15.
Petőfi Sándor naplójából....
Korán reggel az ifjak kávéházába 
siettem. Az úton Vasvári Pállal 

találkoztam. Mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, s 
ott várjanak meg együtt engem. A kávéházban még 
csak néhány fiatalember volt. Meghagytam, hogy az 
érkezőket tartsák itt, amíg Jókaival vissza nem jövök.

Jókai kiáltványt szerkesztett. Amint elkészült, 
lelkesedéssel mentünk vissza a kávéházba, amely már 
tele volt ifjakkal. Jókai a kiáltványt olvasta föl, én 
Nemzeti dalomat szavaltam el; mind a kettőt riadó 
tetszéssel fogadták.

Azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi 
ifjúságot. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s 
az egész késő estig tartott. De a lelkesedést a víz nem 
olthatja el. Az egyetemen Jókai felolvasta a kiáltványt 
s a tizenkét pontot, s énvelem elszavaltatták a 
Nemzeti dalt. Mindkettőt határtalan lelkesedéssel 
fogadták, s a megismétlődő "esküszünk" - öt 
mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, amely a 
téren állt.

- Most menjünk a cenzorhoz, és vele írassuk alá 
a kiáltványt és a Nemzeti dait - kiáltotta valaki.

- Cenzorhoz nem megyünk - feleltem - , nem 
ismerünk többé semmi cenzort; el egyenesen a 
nyomdába! Mindjárt beleegyeztek és követtek. 
Länderer nyomdája volt legközelebb, oda mentünk. 
Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem kineveztek 
küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük 
azt a nép nevében, s a tizenkét pontot és a Nemzeti 
dalt rögtön nyomni kezdték. Dél felé elkészültek a 
nyomtatványok, s ezrenként osztottuk szét a nép 
között, amely azokat részeg örömmel kapkodta. 
Délután három órára gyűlést hirdettünk a Múzeum 
terére, s a sokaság eloszlott. Bár egyre szakadt az eső, 
mégis mintegy tízezer ember gyűlt össze a Múzeum 
elé. - Budára! Budára! Nyittassuk meg Táncsics 
börtönét! - Ezek voltak a nép leginkább és 
legtöbbször hallható kiáltásai. Legalább húszezer 
ember kísérteiében fölmentünk Budára a 
helytartótanácshoz, és előadtuk a nép kívánatait. A 
nagyméltóságú helytartótanács sápadt volt és 
reszketni méltóztatott, és ötpercnyi tanácskozás után 
mindenbe beleegyezett. Táncsics börtön ajtaja 
megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen 
sokaság Pestre.

Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, 
melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar 
történelemben. ......................

Márciusi Gondolatok
2007.

Elgondolkoztató, hogy mi az, ami rendkívüli a 
március hónapban, hogy mi magyarok bárhol élünk is 
a világon, megemlékezünk március 15-ről. 
Többé-kevésbé kialakult egy szokásos ünneplés, vagy 
megemlékezési szokás, emlékművek koszorúzása, 
ami akkor válik rendkívülivé, ha mindenki megérti 
tartalmat és így tud értelmet adni a márciusi 
gondolatoknak. Itt Melboume-ben, a Kisújság -  csak 
havonta jelenik meg -  nem tud helyt adni annak a 
számtalan érzelemben és gondolatban gazdag 
mondanivalónak, amit minden évben újra és újra le 
kellene írni, el kellene mondani.

Március 15 minden magyarban egy különös 
érzést vált ki. Ez a mi nemzeti ünnepünk!

De hát, mi hát Március 15 hagyatéka, üzenete? 
Mi az, amit meríteni tudunk a gondolatokból és mi az 
ezekből fakadó teendője annak az emigrációban élő 
magyarságnak, amely féltve őrzi egyre fogyatkozó 
magyarságtudatát?

A feleletet leegyszerűsítve elmondhatjuk, hogy 
mindannyian igyekszünk mindazt megtenni, amit a 
sors, az állandóan változó élet mindennapi életünkben 
megkövetel tőlünk -  az emigrációban -  megtartani 
magyarságunkat!

Mindenki a maga módján teheti ezt, és 
mindenkinek a lelkiismerete diktálja, hogy eleget tett- 
e ennek a kötelességnek.

Lehetséges, hogy csak egy könyv, egy 
megkopott vers-emlék, vagy nyelvi idézet, egy 
feledőbe menő rokoni - baráti kapcsolat, vagy a 
magyar hősökre, a márciusi ifjakra való emlékezés 
segít hozzá valakit a magyar értékek felméréséhez és 
azok továbbviteléhez.

Ezt kellene tenni minden emigrációban élő 
magyar embernek. Emlékeinket, történelmünket és 
márciusi gondolatainkat megőrizve tovább kell 
adnunk a jövő generációnak.

Azok számára, akik a Kisújság hasábjain ezeket 
a sorokat olvassák az az üzenet, hogy továbbra is 
becsületes magyarként állják meg a helyüket, akár 
hová sodorja őket az élet, és bármit mér rájuk a sors. 
Gondoljunk az otthoniakra, akiket a sors ismét 
válaszút elé állítva, márciusi gondolatok alapján 
akarják kivívni igazukat, felszámolni a hazug, 
becstelen kormányirányzatokkal. Bízok benne, hogy 
az igazság és az igaz, hagyományos magyarság 
győzni fog. Szerk.
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

A MÚOSZ Természetes Életminőség 
programjáról...

Lengyelország természeti szépségeiről tartott 
sajtótájékoztatót a MÚOSZ Természetes Életminőség 
Tagozata 2007. Február 20-án. A tagozat egyik 
célkitűzése -  többek között -  a természet értékeinek, 
szépségeinek bemutatása, népszerűsítése. Ezért hívták 
meg Dr. Bakonyi Istvánnét, a Lengyel Nemzeti 
idegenforgalmi Képviselet igazgatóját, mint előadót.

Az előad színes, érdekes, képes bemutatót tartott 
a baráti, vendégszerető Lengyelország természeti 
szépségeiről, nagy erdőségeiről, tóvidékének 
labirintusáról, borostyánköves tengerpartjáról, magas 
hegyeiről, csodás parkjairól. Szóba kerültek a 
kerékpáros kirándulások, amelyek különösen azért 
kedvelte, mert az útvonalak erdőkön, hegyeken 
keresztül, vizek mentén, kisforgalmú, jó minőségi 
utakon vezetnek. A kerékpárosokat várják az 
„agroturisztikai” vendégházak, a turistaházak, 
szállodák, a kerékpárkölcsönzők.

Lengyelország nyugati határa mellett egyre 
nagyobb figyelmet kap a gyógy-turizmus. Kicsit 
távolabb található, mint a magyarok által gyakran 
látogatott Tátra és Krakkó környéke. Jól 
megközelíthető a Brno - Prága útvonalon. Ez alsó 
Szilézia. A gyógyfürdők igénybevételét mindenkinek 
ajánlják, akik meg szeretnék előzni a különböző 
betegségeket. Ajánlják asztmásoknak, allergiásoknak, 
reumásoknak, neurológiai, szemészeti bántalmak 
esetén is. A gyógy-kúrákat személyre szabott diéták 
egészítik ki. Európában nem sok olyan ország van, 
ahol ennyire sokféle változatlan formában megőrzött 
természeti tájjal, a faima és flóra ilyen gazdagságával 
lehetne találkozni, mint Lengyelországban.

Lengyelország legértékesebb területei 23 
nemzeti parkban állnak védelem alatt. Nyolc nemzeti 
park szerepel a világ bioszféra rezervátumainak 
UNESCO listáján, a Bialowieski Nemzeti park a 
Világ Kulturális Örökségeinek listáján. A természet 
rajongói a lengyel nemzeti parkokban egyedülálló 
mocsarakat, tengerparti mozgó, akár 42 méteres 
homokdűnéket láthatnak, megismerhetik a 
legnagyobb legöregebb erdőségeket. Találkozhatnak 
Európa legnagyobb állataival, a bölényekkel, az 
Európában előforduló madarak 80 százalékával.

A rendezvényen megemlítésre került a 
lengyel -  magyar közös történelem is és befejezésként

a lengyel konyhaművészet egy pohár vodkával, 
heringsaláta kóstolóval.

Dr. Bakonyi Erika képes beszámolóját élénk 
érdeklődés követte. Az újságírók alig akarták 
elengedni, új és új kérdésekre vártak válaszokat a 
szomszéd-ország érdekességeiről.

MÁRCIUS 15-ÉN

Imádkozzál 
az alkonyon, 
legyen nóta 
az ajkadon. 
Olyan is mi 
több száz éves, 
mint a nagy fa, 
terebélyes.

Gallérodon, 
nemzeti szín, 
hűségedet 
ez jelenti. 
Legyél mindég 
kegyes fajta, 
büszkeség ne 
fogjon rajta.

Azért van ez, 
gondolkozzál, 
múltadon ne 
siránkozzál.
Mi történt a 
mai napon? 
rózsa van a 
kis kalapon.

így teszed ezt, 
nemes dolog, 
hevesen a 
szíved dobog. 
Viselkedjél, 
helyes módra, 
éppen úgy, mint 
negyven nyolcban.

írta: Szabó István (Melbourne 2001)

MALfNA._£AMA
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Lic.No.32245

Ha az utazási célja JVfagyarország 
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 Glenhuntlv 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

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? 

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét -
világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 

orvosi szolgáltatásokra - 
havi törlesztések nélkül? 

KÉRDEZZ MEG MINKET - bizalommal, 
minden kötöttség nélkül - mi tudunk segíteni. 

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@aHhomeloans.com.au

ALLCfHome Loans
ABN 18 066 912 721

Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust. 
www.allhomeloans.com.au 

167 Church Road, Doncaster, Vic. 3108. 
__________ Phone: (03) 9855 9266__________

MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI
M i lesz az amerikai kisgazdákkal?

Egyre több a helyi igényekre termelő farm, és 
egyre többen vásárolnak zöldséget, gyümölcsöt a 
farmer-piacon. Újra megéri majd termelni? Ez már 
egyáltalán nem biztos. A „Community Supported 
Agriculture” csak az elmúlt 20-25 évben vált 
ismeretté az Egyesült Államokba, pedig a jelenség a 
XIX-ik századi Európában, és a múlt század hatvanas 
éveinek életforma kísérleteire nyúlik vissza. A helyi 
lakosok, akik biztonságos élelmiszert szeretnének 
fogyasztani, összefognak a helyi farmerekkel, , akik 
biztos piacot keresnek terményeiknek. A CSA helyi 
közösség (community) által fenntartott (supported) 
mezőgazdasági termelési - fogyasztási szövetkezetei 
jelent. A Pennsylvania állambeli Rodale Institute 
kimutatása szerint ma már 1200 CSA működik az 
Egyesült Államokban, és számuk folyamatosan 
növekszik. Jó hírek olvashatók az USDA (Szövetségi

Mezőgazdasági Minisztérium) jelentésében. Az 
utolsó, 2002-ben végzett felmérés 3100 farmer-piacot 
mutatott ki, s ezeken a piacokon jelentős részben 
„bioélelmiszereket” értékesítettek. A helyi termékek 
iránti kereslet, és az energiaárak hatására a nagy 
„szupermárketláncok” is újragondolják beszerzési 
politikájukat. Az élelmiszer-áruházak ma már 
előszeretettel vásárolnak a közeli kistermelőktől. Az 
„environmentalisták” örökös vészharang-kongatásától 
idegenkedő, eltökélten jó kedélyű környezetvédő 
magazin, a „Grist” azonban mégsem derűlátó. Tom 
Philpott, aki maga is egy kíséleti CSA-t üzemeltet, azt 
fejtegeti a lapban, hogy „a piac” nem képes 
megmenteni a helyi mezőgazdaságot. „A helyi 
termékek piaca minden növekedés ellenére kicsiny 
maradt. Az USDA számításai szerint az amerikaiak 
évente 70 milliárd dollárért vásárolnak zöldséget és 
gyümölcsöt, de ennek alig 2 százalékát költik el a 
farmer-piacokon. Ráadásul a farmerek bevételi 
helyzete is lehangoló. Legtöbbjük évi 10-99,000 
dolláros forgalmat bonyolító, veszteséges 
kisgazdaság.” De akkor miért jön létre egyre több 
CSA és farmer-piac? - egyáltalán miért 
gazdálkodnak még az emberek?” -  teszi fel a 
kérdést Philpott... „A helyben termelt élelmiszer 
reneszánszát a szenvedély táplálja! Sok ember vágyik 
arra, hogy megőrizze kapcsolatát az évszakok 
ritmusával, az anyafölddel. Sokan vágynak olyan 
ízekre, amelyeket nem lehet gyári úton előállítani, 
vagy ezer mérföldes szállítás során is megőrizni. S a 
gazda-kommentátorok végső következtetése: 
eltekintve a „dotcom” lufitól, nem tudok még egy 
olyan fellendülésről az amerikai gazdaság- 
történelemben, amely ennyire csak a lelkesedésen, és 
nem a profiton alapul.”

Úgy látszik Amerikában is kezdik észrevenni a helyi 
termékek értékét; talán ők is félnek (legalább is egy 
része a lakosságnak) a genetikailag változtatott „nem 
tudni honnan előkerült, csak ár diktáltat élelemtől” -  
ami természetesen elérhető mindenhol a profit-diktált 
szuprmárketláncoknál. Szerk.

ELADÓ
BECS külvárosában 3 szobás 100 négyzetméteres 

összkomfortos öröklakás eladó - jutányos áron. 
Gyönyörű parkra nyíló erkéllyel, - a lakás 

irodaellátásra is alkalmas.
Pince (raktár) és parkoló hely biztosítva. 

Érdeklődés a Szerkesztőség telefonszámán:
___________Melb. (03) 9879 8203,

mailto:gus@aHhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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A M elbourne-i M agyar 
Kézimunka Kör

Az 1995-ben megalakult Kézimunka Kör, Bognár
Magdi vezetésével sok szép magyaros kézimunkát és 
magyaros jellegű hímzéseket, ruhadarabokat és

dísztárgyakat készített -  
a tagok és a közösség 
örömére.
Köszönet az

Emlékzászló
elkészítésén való
segítségért, az értékes 
tanácsokért és azért is, 
hogy támogatták ezt a 
Melboume-re jó
hírnevet szerző
megmozdulást. Ott van 
a Kör emblémája a 
zászlón, (amit a tagok 
terveztek) örök
tanulságul, hogy a Kör 
része volt Melbourne 
50 éves magyar 
emigrációjának, mint 
aktív társadalmi
szervezet.

További sikereket, és jó szórakozást kívánunk a 
Körnek, és minden tagjának. Terjesszék a magyar

ERDÉLYI SZÖVETSÉG HÍREI
Az Erdélyi Szövetség Február 
25-én egy igen sikeres pikniket 
rendezett a Melboume-i Magyar 
Központ árnyas templom 
ligetében. A rendezvényt 
háromszáz plusz honfitársunk 
támogatta és élvezte a Szövetség 
hagyományos erdélyi
vendéglátását. Nagyszerű,

mondhatnánk idillikus időjárás volt, enyhe szellővel. 
Nagy sikere volt a flekkennek, a csülök pörköltnek, 
melyet Nádasdy Péter készített, a gulyáslevesnek, ez 
Spurigán Jancsi mesterműve volt. A lángost a mindig

népi hagyományos motívumokat, tájegységi 
szépségeket, az egész világ csodálatára. Szerk.

és mindenkinek segítőkész Juhász Etelka és társai 
készítették, sikerét mutatja az is, hogy a hetven kiló 
feldolgozott lángos-tészta is kevésnek bizonyult. 
Köszönjük a sok süteményt és a tombola adomány 
tárgyakat, sajnos a helyszűke miatt nem tudjuk 
mindenkit név szerint megköszönni. Ugyan ez 
vonatkozik a többi kedves segítőre is, több mint 
tizenöt lelkes személyre. Köszönet.
A piknik keretén belül volt az „56 után hajóval 
érkezettek” meghirdetett találkozója, melyet Fiiszár 
Nelli szervezett, a sakk-verseny, Simon Endre 
rendezésében, valamint Barna Szilárd kertmozi DVD 
bemutatói az 56-os forradalomról emelték a piknik 
nívóját.
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Még egyszer köszönet Melbourne és környékéről 
megjelent magyaroknak, akik támogatásukkal 
hozzájárultak e szép nap sikeréhez.
Itt szeretnék köszönetét mondani támogatóinknak, 
akiknek köszönhetően $720 dollár gyors segítséget 
tudtunk eljuttatni az öt gyermekes Szabó család 
házának megépítéséhez, melyet Boros Károly fő
esperes kezdeményezett. A nagy család jelenleg egy 
2.5 x 3 méteres házban nyomorog. A pénz küldését 
Bartha Iza, Fazeks Lola, Gulyás Gyöngyi, Kocsis 
Margit, Kovassy Marianne, Pelle Lajos, Pető Gábor 
atya, Szegedi Erika, Teleky Ilona, J & E.V. és 
Viszneki Pityu nagyszerű támogatása tette lehetővé. 
Az elküldött $720 sokat fog jelenteni a Szabó 
családnak, és a tudat morális értéke is messzemenő, 
az a tudat, hogy 20 ezer kilométer távolságból, 
messze Ausztráliából is gondolnak rájuk, támogatják 
őket. Jelszavunk megfordítva valahogy így hangzik: - 
„Segítettünk, mert segítettek” bennünket.
Köszönet érte!!!................................. Pelle Lajos.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Könyvismertetés!
Megjelent Ambózy Anna új könyve: 

IMMIGRANT STORIES címmel. Ez a könyv angol 
nyelven íródott, és felidéz több ismert magyar 
honfitársunk élettörténetét, Ausztráliába való 
letelepedését. A több mint húsz életleírást Ambrózy 
Anna, kérdezz -  felelek formájában, tárja az olvasók 
elé. Mint kitűnő szociológus, és író Ambrózy Anna a 
belső indító okokat keresve bemutatja a magyar 
emberek lelkét, gondolatvilágát. A szereplők között 
varrnak, akik háború után érkeztek Ausztráliába, és 
azok is, akik 56’os forradalom miatt hagyták el 
Magyarországot. Értékes munka és nagyon ajánlom, 
a fiatal korosztály olvasására. Könyv ára $15.00. 
Megrendelhető Papp Etelka telefonszámán: (03) 9702 
3511, A legszebb ajándék, fiataloknak és 
felnőtteknek az angol nyelven írt, csodálatos 
élettörténetek az emigrációban élő magyarokról!

Családi Keresés
Ismerősök, - és család keresi BALGOVICS vagy 
BAGOVITS Miklóst, aki 1957-ben érkezett 
Melboume-be. Aki tud róla, vagy talán maga is, (ha 
olvassa ezt a hirdetést) -  hívja, - ha magyarul beszél a 
(03) 9459 4105, ha angolul beszél a (03) 9459 8683, 
telefonszámot.

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
A Klub találkozásai minden hónap első és 

harmadik péntekén 1 - 3  óráig délután. (Februárban 
2-án és 16-án.) Mindenkit szeretettel várunk, (nem 
csak a tagokat) ha valakinek Komputer problémája 
van, ossza meg velünk!

Az államilag támogatott "My Connected 
Community" mozgalom, az Idős Klubok 
kiküldötteinek tanítása megkezdődött -  minden 
hónap második és negyedik péntek d.u. 1 és 3 óra 
között, (Február 9-én és 23-án). A komoly munka 
megkezdődött és a kijelölt három Idős Magyarok 
Klubja elkezdte az Internetes bejelentkezést. A 
következő lépés a Klubok Honlapjainak felállítása, és 
csak az után tudjuk megeszközölni a hivatalos 
megnyitást. Erről majd a következő Újságokban 
adunk hírt. A Komputer Klub tagjai is besegítenek a 
„connected community,, mozgalomba többen 
megjelennek minden pénteken, hogy az arra 
rászorulóknak segítséget tudjanak nyújtani.

Kezdőknek újra indult a Hungaroskills.net 
tanítás -  minden második kedden (amikor a Knox 
Idősek Klubja találkozik) a Központban 10-12 
óráig. Jelentkezni lehet a Kisújság telefonszámán: 
(03) 9879 8203. (vagy meglátogatni a Knox Idős 
Magyarok Klub összejövetelét, és átjönni a Komputer 
szobába, ismerkedni a helyzettel.)

Az egyik legjobbnak bevált "Security System" 
kapható a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődhet a Klub estéken.
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TAPINTATOS FELMONDÁS....
Az ügyvezető igazgató magához hívatja 
beosztottját:
- Kedves kolléga, nem tudom, hogy fogunk létezni 
maga nélkül, de jövő hónap elsejétől, minden esetre 
megpróbáljuk!

2007
MÁRCIUS

Jeles napok; 
Március 12, Nagy 

Szent Gergely napja.
Március 15 

Nemzeti Ünnepünk! 
Március 18,19, 20. 

Sándor, József, Benedek 
- zsákban hozzák a 
meleget, - az egész 

magyar nyelvterületen 
elterjedt mondóka. 

Bontsátok a zsákot ki, 
fusson a hideg, jöjjön 

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre. 

Március 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 
napja.

EZ IS MEGOLDÁS....
Az egyik haver előjön egy különleges kocsival. Az 
eleje zöld, a hátulja sárga, egyik oldala piros a másik 
pedig kék;
Hát te megbolondultál, különböző színekre festetni a 
kocsidat?
Á nem , így ha karambolozok a tanuk 
ellentmondásba, kerülnek gyorsan!

“Nem gondolod, hogy egy-két aszpi
rin Is elég lenne?”

MI A SORSA AZ IDOMÍTÓKNAK?....
A cirkuszi alkalmazott izgatottan siet a direktorhoz.
- Igazgató Úr, képzelje, megszólalt az oroszlánunk!
- Na megvan! -  kiállt fel a főnök! -  akkor már tudom, 
hogy hová tűnt az idomárja!

KÍNAI f e s t ő k ....
- De jó színben van ma -  mondja kedveskedve az 
anyósának Jóska! -  Modellt ülhetne egy kínai 
festőnek.
- És miért éppen kínainak?
- Mert azok festenek sárkányokat!

VÁLASZTÉK....
A nászutasok lemennek a vendéglőbe. Az ifjú férj 
megszólal:
- Válassz, szívem....Mihez van leginkább kedved?
- Ej, drágám, hiszen tudod, mit szeretek a legjobban!
- Persze, hogy tudom -  felel az ifjú férj, de azért 
ennünk is kell néha....

I A  « 1 Д 1 Д 1 9M 9
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Magyar Harcosok Bajtársi Közössége

2007. február 3-án tartotta a Melboume-i Magyar 
Bajtársi Szövetség, Viktóriái Árpád Vezér 
Főcsoportja utolsó hivatalos ebédjét. Az ebéden 
megjelentek, mint tényleges aktív tagok és meghívott 
vendégek szomorúan vették tudomásul, hogy az eddig 
eredményesen működő magyar társadalmi egyesület 
felfüggeszti működését. Pálos István, a Főcsoport 
Vezetősége nevében elmondta, hogy ebben a pillanatban 
nincs olyan vállalkozó személy, aki a csoportot 
eredményesen tudná tovább vinni — a megszokott 
formalitásban. Továbbá hangsúlyozta, hogy ez azonban 
idővel megváltozhat, és a csoport, mint létező MHBK 
közösség, ismét elindulhat, az Ausztráliában még működő 
csoportokkal felvéve a kapcsolatot, - ha a vezetésre 
megfelelő személy vállalkozni fog. Ez azt jelenti, hogy az 
Viktóriái Árpád Vezér Főcsoport nem szűnt meg, csak 
felfüggeszti hivatalos működését.

Viktóriái Árpád Vezér Főcsoport



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 9 . oldal

Az eddigi szép eredményeket felidézve, 
- Magyar Találkozók, - hivatalos 
nemzeti rendezvények, ebédek stb... a 
Viktóriái Árpád Vezér Főcsoport az 
anyagi javak felosztását határozta, - 
amiből az otthoni és helyi 
tánccsoportok, a Cserkészek és a 
Református Egyházközösség részesült. 
Ezzel bezárult -  legalább is egyenlőre - 
Melbourne egyik legeredményesebben 
működő társadalmi csoportja, a VMSZ 
kiemelkedő támogatója.
Hálom név volt említve, akikre 
kegyelettel gondoltak a megjelentek: 
Hetyei Sándor, Rauch Károly és 
Fadgyas László, akik már nincsenek 
velünk, de munkásságuk él a magyar 
közösségben. Köszönet értékes 
munkálkodásukért, amit sok sok éven át 
végeztek a magyar közösségért.
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Kiállítás a Bocskaiban.... 2007. Február 27 és 28.
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 B oronia R oad W antim a 
Victoria, 3152. A usztrália 
2007. MÁRCIUSI NAPTÁR.

Március 3. Szombat
Délibábos Hortobágyon....
Színvonalas est.... este 7:30-kor. 
Gyöngyösbokréta tánccsoport rendezésében.

M a r p i n c  A  V a c o r n o n%+* VXWÖ M V UŰM1 11MJJ

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

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

Március 18. Vasárnap
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
d.u.3 órakor Katolikus szentmise, utána 
Koszorúzás, szoboravatás.
Társadalmi Szövetkezet Klub-nap ebéd.

Március 25. Vasárnap
d.e.8:30 orakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet.

A melbournei
GYÖNGYÖSBOKRÉTA
Néptánc Együttes rendezésébe 

Színvonalas est — tartalmas 
kikapcsolódás!

Délibábos H ortobágyon ...
Fellépnek:

az Ausztráliában turnézó 

TÓTH ÉVI — LEBLANC GYŐZŐ 
valamint a helybéli jókedv csinálok:
MÁTÉ ÁGI —  RISZTICS PISTI 
Táncdalok— örökzöld melódiák—
Fantasztikus operettekkel körítve

2007. március 3-án, szombat este 7.30-tól 
a Magyar Központban

(760 Boronia Rd. Wantima) 
Néptáncosaink nyitják meg az estet!

Polgárpukkasztó magyaros ételek és italok, 
sütemények, tea, kávé kaphatók.

No meg a tombola tárgyaink sem megvetni valók! 
Belépőjegy 20 dollár — az ifjúságnak kedvezmény. 

Kérjük, ne mulassza el ezt az estet.
Csak egy előadás Melbourneben, s lehet, az utolsó! 

Asztalfoglalását időben jelezze:
Juhász Angéla vagy Etelka 9795-8972 

Mártonhelyi Erika 97074265 Sinka Imre: 9762-2380
Nagyon várják önöket a Gyöngyösök!

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
Február 18.-án déli 12 órakor

|  Italok a helyi bárban kaphatók.
A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.

|  Jó ebédhez szól a nóta....
/ )  А  1л rt1  Л «  Л  Л 1 ]4 -/ > « Л Л Л М *Г  л я  j r - Á t  г л » г л 1  C 7 l  С  Л П>> / - v  u k / i v p O  vuvü, » u i t i n t i i )  Co k a v t v a i  .\jkj

I A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 
I MINDENKIT.

E lőzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 
f; Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

M AG YAR KÖNYVTÁR
A MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONTBAN 

760 Boronia Road Wantirna 3152.
MAGYAR KÖNYVEK

nagy választékban
Könyvtári órák:

minden csütörtökön, 11 tői - 1 óráig, és 
minden második kedden (amikor a Knox-i Idős 
Magyar Klub tagjai találkoznak) 11:30-tól - 12-ig.

HIRDETÉS

ELSÖBÁLOZÓK a 2007-es ANNA BÁLRA 
Szeretettel várjuk és meghívjuk mindazokat a 
fiatal lányokat, akik első bálozók szeretnének 

lenni és fiúkat kísérőknek az idei 2007-ben 
rendezendő Cserkészbálra.

A Cserkészbál 2007 Július 21.-én szombaton lesz 
megtartva a Magyar Központban.

A jelentkezést Szilágyi Pirinél kérjük a 
következő telefonszámokon:

9752 1481 vagy 0438 454 704

Az előkészületek kezdete, májusban.
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Az egyik kedves előfizető küldte ezt a kis 
újság-részletet, amit szeretnék megosztani a 
kedves Melbourne-i olvasóinkkal.

D.M.SZ. IFJÚSÁGÁNKA SIKEREI
MELBOURNE. A melboumei D.M.Sz. az utóbbi 
években egyre nagyobb súlyt helyez iíjú gyermekek 
minél nagyobb számbani bekapcsolására a közösségi 
nyelvfenntartó munkába. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint a december 5-én megtartott Mikulás Bál 
programja, melyen 15 gyermek -  4 évestől 14-ig 
mutatta be nyelvtudását szavalatokkal. A vezetőség 
jól tudja, hogy a gyermek, ha ajándékot kap valami 
elvégzett szép munkáért, akkor még nagyobb 
lelkesedéssel fog hozzá a munkához, s így sikerül 
bennünk az évek folyamán először csak felébreszteni, 
aztán már természetes módon továbbtartani a magyar 
nyelv tökéletesítését. Az ajándékok ugyanezt a célt 
szolgálják, minden esetben szép könyvek, a gyermek 
korához irányulok. A rendezvény szavalói, névszerinti 
Szabó Tamás, Lackó Mónika, Szűcs Erika, Tamer 
Marika, Muhi Karolin, Horváth Richard, Banyári 
Róbert, ifj. Banyári Mihály, Kiss Bálint, Stopics 
Katika, Lackó Róbert, Muhi Dávid, Móra Piriké, 
Horváth Mátyás, mind egyforma lelkesedéssel adták 
tudásuk legjavát ezen az estén. Az ajándékba kapott 
könyvek felölelik Petőfi, Ady, Koszolányi, József 
Attila összes költeményeitől az Egri Csillagokig -  a 
magyar irodalom legszebb munkáit.

A könyvajándékozás ötlete Vajnay Ernőé volt, 
aki élete feladatának tartja az ifjúsággal már a 
legfiatalabb gyermekkorban kezdve megszerettetni a 
magyar irodalmat, s ezen keresztül a magyar nyelvet. 
Az elmúlt három év alatt 92 darab értékes könyvet 
kaptak a gyermekek, Petőfi összes költeményeit eddig 
25-en kapták meg, de tervbe van még véve másik 20 
példány beszerzése ajándékozás céljából.

A könyvvásárlási alapot tombolákból, 
hozzájárulásokból gyűjti össze, s ebben segítségére 
van a D.M.Sz. vezetősége is.

Erre az évre előirányozták egy Petőfi est tartását 
is sok szavaló gyermekkel, mely valóban nagyon 
szép, és követendő példa minden egyesület számára.

Teichel Mária

Sok sikert kívánunk a jövőben eme nemes 
kezdeményezéshez, és szeretnénk látni azt, 
hogy több egyesület csatlakozzon ilyen forma 
kezdeményhez. Jelszó legyen: értékeld, és 
ne dobd el a magyar könyvet!

Gvimóthv Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során, 
lm a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaképen vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk, 
Mikor mondom, hogy megyek, 
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál 
Gyalogol, vagy kóborog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet -  és 
Bár alakra majdnem olyan 
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, - 
Minthogy nem csak sánta biceg, 
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordái,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér...
Más nyelven, hogy mondjam el?
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Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó -  egy kép -  egy zamat!

Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”? 
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol maiad?

Bandukoló, miért nem baktat? 
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kapat, 
Avagy császkál és totyog?

(folytatás az áprilisi Kisújságban!)

Msszípczás:
Test és fül gyertyázás;
Tá-dé v ia sz  gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, -
izom fájdalmak gyógyítása.

Hívásara házhoz is megyünk;
Hívja, d.e.10 és d.u.6 óra között a 

(03) 9878 3663 telefonszámot.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAK AT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

e x

2 $ave У
B O O K K E E P IN G  & ACCOUNTING 

SERVICES

e x
©

ERIKA BÁLLÁ: 0403 490 580 
FRANCIS BÁLLÁ: 0417 552 505 
TELEPHONE: (03) 9761 6765
EMAIL: info@2saveu.com.au 
WEB: www.2saveu.com.au

J  í ? t a e k Wondo
Gyere, és csatlakozz 

gyönyörű sportunkhoz!

Oiympián is 
elism ert sport, 

gyrekek  ö t éves kortól 
felnőtekbnél 

nincs ko r határ!

BURAI G YULA NAGYM ESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekek és felnőttek tanításában 
M IKOR ÉS HOL?

Boronia: Wantima Health & Squash Club 
258 Scorsby Road, Boronia.

Szombaton d.e. 10.30- 12.00 noon. 
Wantima: Magyar Központ 
760 BoTonia Road, Wantima.

Szerdán este 6.00 órától -7:30-ig.
Privát órákat is kérhet a 

9729 9396 vagy 0409 809608 telefonszámokon.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

M A D A 1  S Á N D O R
(Hungaroskfflnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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A legnagyobb művészet
(Ném etből, - Túrm ezei Erzsébet)

A legnagyobb művészet tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s mégis tétlen maradni, 
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett, 
csendben hordozni a keresztet.
Irigység nélkül nézni másra, 
ki útját tetterősen járja.
Kezed letenni az öledbe, 
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segíteni tudtál régen, 
bevallani alázattal, szépen, 
hogy arra most már nincs erőd, 
nem vagy olyan, mint azelőtt, 
így járni csendesen, vidáman 
Istentől rádrakott igában.

Mi adhat ilyen békét nekünk?
Ha abban a szent hitben élünk, 
hogy a teher, mit vinni kell, 
örök hazánkba készít el.
Ez csak a végső simítás 
a régi szíven, semmi más.
Eloldja kötelékeinket, 
ha a világ fogva tart minket.

Teljesen ezt a művészetet, 
megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem, 
hogy a szívünk csendes legyen, 
és készek legyünk beismerni:
Önmagámban nem vagyok semmi!
S akkor lelkünk kegyelmes Atyja, 
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára, 
összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre, 
körülötted nagyra, kicsire.
S ha ezt a munkát is elvégezted, 
és az utolsó óra közeleg, 
hangját hallod égi hívásnak:
„Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!”

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.
A Klub Február 6-án és 20-án tartja ez évi 
összejövetelét a Melbournei Magyar Központban, 
760 Boronia Road Wantirna. 3152. Mindenkit 
szeretettel várunk!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI 
A Nunawadingi Örök Ifjak két hetenként tartják 
összejöveteleiket az East Burwood-i Hallban. Cím: 
Burwood Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 
62 C7. 2007. Március 14-én és 28-án fogunk 
találkozni a szokott helyen.
Február 14-én vezetőségünk nagy előkészületekkel 
és még nagyobb szeretettel nyitotta meg ajtaját, hogy 
reményt, vigaszt, otthonos hangulatot teremtsen a 
már úgy is sokfelől sok rossz hírekkel terhelt 
tagságnak.
A 2007 év első gyűlése február 14-én volt, sajnos 
februárban csak egy gyűlésről tudunk beszámolni, 
mert a hónap második gyűlése pontosan lapzárta után 
zajlik le. így, beszámolni csak dióhéjban tudunk, 
csak annyit hogy vezetőség üdvözölte a megjelent 
tagokat, de a tagokat jobban érdekelte a tagság 
közötti hírek kicserélése, hogy mi is történt a hosszú 
szabadság alatt.
Vezetőségünk megnyitója vegyes hírekkel várta a 
tagságot, sajnos a hírekből szomorúan kellett 
tudomásul venni hogy egyik tagunk szeretett férje, 
Győri László, hirtelen megbetegedett, és visszaadta 
nemes lelkét a teremtőnknek. Laci temetése január 
elején már meg is történt. Nyugodjon békében.
Sajnos Ambrosy Anna is súlyos betegen fekszik még 
mindig a kórházban és Lengyel Nándor tagunk 
szintén egy komoly műtéten ment keresztül 
közvetlenül a karácsonyi időszakban. Gyors javulást 
kívánunk mindkettőjüknek
De igyekeztünk örülni, és vigaszt adni egymásnak, és 
legtöbbünk-örültünk, hogy viszont láthattuk 
egymást, a nagy tűzvészek elmúltával, szerencsére ez 
a katasztrófa elkerülte a mi Magyarjainkat. Istennek 
legyen hála.
Megfigyelhettük, hogy még a kártyajátékosok is csak 
félárbocon játszottak, mert mindig volt valami 
mondanivalójuk. Az első klubnap végeztével, nagy 
reményekkel indultunk haza, hogy megindulhat a kis 
megszokott életformánk, amikor is igyekezünk azon, 
hogy minden tagunk úgy érezze, hogy klubunk léte 
nélkülözhetetlen. És ha csak egy kicsit is igaz, már 
akkor is nagy örömben várunk minden tagunkat. 
Indítsuk meg ezt az újesztendőt, egy újévi 
fogadalommal, hogy mindenki a testvérünk, aki tud 
magyarul gondolkozni, és beszélni. Ne válasszon el 
minket semmi osztály, vallás, vagy nézeti különbség. 
De a Magyarok istene tartson minket egybe, 
testvériességben.
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Minden tagot, és vendéget sok szeretettel és finom 
ebéddel, szórakoztatással vár 
A Nunawadingi örök iljak nevében

Nagy József (Joco)

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

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Dovetnn Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen.
Kedves Olvasóink,
A kis rövid nyári szünidő után, Szerdán, Január 31-én 
kezdte meg Klubunk a szokásos összejöveteleit, - ami
;л  -4c лгмйс Korófi tow nlrtófom lrj v  vuCuuwi wo ivvnvuivö и ш а и  im jtu^uouuiiv ,

felújításában nyilvánul meg. Vezetőségünk nagy 
előszeretettel szervezett egy ragyogó négynapos túrát, 
a résztvevők megcsodálhatták Dél Ausztrália és 
Viktória határán lévő csodaszép tájait. Természetesen, 
úgy oda, mint visszafelé autóbuszunk (amelyet 
magyar sofőr vezetett) megállt sok szép 
kisvároskában, tavaknál és hegyvidéknél, ahol valami 
nevezetességet láthatott a kiránduló társaság. Még 
hajókiránduláson is voltunk a Glenelg folyón is. Akik 
г esz vetlek ezen a kiránduláson is, mint mindég jól 
érezték magukat, és szép emlékeket őriztek meg 
ennek a túrának eredménye képen.

Természetesen megtartottuk a havonta már 
megszokott vasárnapi ebédünket február 25-én, ahol 
ragyogó hangulatot Máté Ági és Risztics Pityu a 
megszokott módon. Zenéjük és énekszámaik jó 
hangulatot teremtve, táncra serkentette a már „nem 
lehet fiatalnak mondani” társaságot. Megmozgattuk 
öreg csontjainkat. Ez többet ért, mint a reggeli torna. 
Le is ráztuk a„megtöltött pocakokat” , mert a konyha 
igen csak remekelt a finom föztiükkel.

A következő zenés ebédünk Március 25-én 
lesz, - a fenti címen -  melyre minden 
klubtagunkat (természetesen) és vendégeinket 
szeretettel várunk.

Olvasóinkat szeretettel üdvözlöm, Árpi.

A GREATER PANPENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2007-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)
Az összejövetekre mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség!

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

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

\  n - n a r p t ű t + a l  n r w  <•» A  / í v - r o f A O í i r t  I
í v u i i U v i u v n  v  t i l  c i  v v Z c l U o v g :

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 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2007-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Március 3-án) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden hajtárs memelenését kéríük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
inét 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. (Sakk, kártya,stb...)______

A Meíbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel Imaóra,
10.30 -  tói Istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
Istentisztelet. Szerda este 6 órától Bibliaóra. 

Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettéi várunk!

Cím: 130 Raiiway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól
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A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével
Fogadási órák: h é t f c l l  u U . í  CS 5 ОГЙ k ö z ö t t

szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fiízroy 3058 

Melway Ref. Map 30, В 12. 
Telefon; (03) 9486 3397 

Fax: (03) 9830 0952

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
és péntek este (ha van rá elég jelentkező) 

6.00-tól 8.30-ig.
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 

foglalkozunk.
Beiratkozás: 2007. február 3-án 9.30 -  12.15 között. 

További információt ad:
Szabó Marika 

Telefonszám: (03) 9870 8768 
Email: mariaszabo@optusnet.com.au

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déii 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Szerkeszíője:Soiymossy Kálmán; Tei.(03)9ó90-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: w w w .m htv.net; Email: info@ m htv.net; és 
Fórum: w w w .m htv.net.net/forum .

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon 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. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön
rpaapl Ая 10* IS VnTrStt япаягг\ 77я nrr»crmmiait

SZERKESZTŐ
ASZTALÁRÓL!

2007. Február 15-én volt egy 
„Megbeszélés” amire én is 
kaptam egy meghívót. Állítólag még 
nem szabad róla TV-t vagy más 
hírszolgálatot leközölni, ezért csak egy 
pár szó, megjegyzésnek! 2005-ben 
amikor beadtam a kérvényt a „my connected 
community” magyar részének összehozására, 15
mnlrÄ/ln momíor c r7f*r\rf*'7f*+/>t rnnfaffom f#»1 UrW#»! 1 f)ÓOlllUlVV/UV iliUte > ъи ULIV1 » V4JVVVV .» iv i, IVVtlVl 1 V w

személlyel. Ennek a 70 %-a az Idős Magyar Klubok 
tagságából adódott. Sok-sok magyar él Melboume- 
ben, csak a díszes vezetőségeknek meg kellene őket 
találni, nem csak akkor, amikor valami „kellene” 
tőlük. (Persze e közé tartozik az együttműködés is)
Mi szegény magyarok már ezer éve beszélünk az 
összefogásról, nem valami nagy sikerrel. Talán mégis 
egyszer sikeres lesz ez az álmunk is!

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 Ц л \ \7  0 г Я  А  хтр> P i n m i r A A / j  E o c f  2 1 2 ^. i l v V V u i u  i  v y  v .  i v i u ^  n  L L U  i - j u o t . ,  í v ' - ' .

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 szálíitássai)
N é v :.........................................................................

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
http://www.mhtv.net
mailto:info@mhtv.net
http://www.mhtv.net.net/forum
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