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M egmaradásunkra l. . .
Ez természetesen a magyarságunkra 

vonatkozik, főleg itt kint az anyaországtól ilyen 
messze, Ausztráliában.

Itt Melboumeben egy új kezdeményezéssel, 
A Victoriai Magyar Egyeztető Tanács 
megszervezésével foglalkoznak a magyar „vezetők”! 
Ez tulajdonképpen a Victoriai Magyar Szövetség 
(VMSz) formájában összhangba akarja hozni az 
emigrációban élő magyarokat, a "megmarasdéásunk" 
érdekében!

Talán azzal szeretném kezdeni, hogy a szó - 
megmaradásunk - elgondolkoztató, és éppen úgy 
hangzik, mint az, aki a magyarországi "feltámadás" 
ról beszél. Magyaroszág nem halt meg, és nem is fog, 
ameddig magyar szó hangzik el a Kárpát
medencében. Változás, amin keresztül megy, az nem 
újdonság, hiszen a történelem folyamán hány olyan 
"változásról" beszéltünk, amikor azt mondták, hogy 
az ország megszűnik létezni. És még is él, és tovább 
is élni fog a világ állandó változó forgatagában.

Mit tehetünk - távol a hazánktól? Igen, mi, 
még akik ott születtünk, aggódunk a mindennapi élet 
változásain, a fiaink már kevésbé - az unokák már 
úgy veszik a régi otthont, mint a föld másik oldalán 
levő - földrajzi tényt.

Sokan vannak azért, akik évről évre - 
elmondják ugyan azokat a pátoszos szavakat és konok 
kitartásukat a magyarságuk, nyelvünk megtartása és 
gyakorlása érdekében. Vannak, akik meggyőződésből 
teszik, vannak azonban olyanok is, akik saját érdekeik 
elősegítésén dolgoznak. Ez mind érthető. Mindenki 
tudja, hogy a saját igazukat beszélik - csak azt felejtik 
el, hogy még eddig a történelemben nem volt 
sohasem "győztes" emigráció. Az idő és most a világ

egyre gyorsabban változó forgatagában a saját 
"életünk" megtartásáért kell küzdenünk, félteni 
gyermekeink előmenetelét.

Mind ezek mellett mit tudunk tenni, hogy a 
magyar nevet és nyelvünket életben tudjuk tartani? A 
sok beszéd helyett tettekkel kell felváltani a 
megmaradásunkért folytatott "harcot". Talán már 
késő. -  A már megszokott viszálykodások helyett az 
egységes nyelvtanítást kellett volna már régen 
megteremteni. A nyelvünkben vagyunk mi igazán 
magyarok! Támogatni kell minden olyan 
megmozdulást, ahol a magyar nyelvet tanítják, 
használják és helyességét megtarva védik a külföldi 
nyelvbehatásoktól. Ez vonatkozik az Internetre is.

Nekünk könnyű itt Ausztráliában, az 
emigrációban ezt elérni. A megélhetésre használt 
angol már kézenfekvő és állandó használata a 
mindennapi életben biztosítja megélhetésünket. - Az 
otthoniaknál az angol új és a "második nyelv" - a 
gazdasági nyelv - elsajátítása okozza azt, hogy a 
megélhetésüket a közös Európa által a nyugathoz 
kötve előre tudják mozdítani. Ha megnézzük a mai 
otthoni újságokat, hallgatjuk beszédjüket 
hátborzongva veszzük észre a helytelen - félig angol - 
félig magyar kifejezéseket.

Azt hiszem, hogy itt az emigrációban 
könnyebben megtartjuk a szép magyar nyelvet, mint 
otthon. És még törvény határozatot sem kell hozni 
nyelvvédelemért, mert nyelvünk megtartását és 
használatát meggyőződésből, hazafias érzéseink 
ápolása érdekében tesszük.

„Nyelvében él a nemzet”, hangzott el az igaz 
mondás, - élj vele és segíts azokon, akik arra 
rászorulnak. Ez legyen a magyar cél a megmaradás 
felé! Szeverényi László
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

EGRI BOROK A BUDAI VÁRBAN 
A MAGYAR BOROK HÁZÁBAN...

A „Hónap borkóstolóján” a főszereplő az Olasz 
rizling volt. A helyszín: A Magyar Borok Háza, - 
Dionüszosz nagyterme. Az előadó: Dr. Gál Lajos, az 
Egri Szőlészeti -  Borászati Kutató Intézet igazgatója, 
szőlősgazda volt.

Az érdeklődő borbarátokat Bakonyi Júlia 
rendezvényfelelős és Nyikos István igazgató fogadta. 
Dionüszosz, Dyonusos, Bakkhosz, - latinul Bacchus-a 
tavasszal új életre felújuló növényzet, - különösen a 
szőlő, a bor és a mámor istene a görög-római 
mitológiában. És ebben a teremben új élet támadt - 
ezen a borkóstolón -  a magyar Olasz rizling.

A borkóstoló folyamán a vendégek egy széles 
skálán ismerhették meg az est főszereplőjét, - a 
magyar Olasz rizlinget. Az Olasz rizling egyike a 
Kárpát-medencében legjobban elteijedt szőlőfajtának. 
Többek szerint Franciaországból került hozzánk. 
Bogyói aprók, vékonyhéjúak és levesesek. Bora igen 
jó asztali, jobb évjáratokban pecsenyebor. Enyhén 
rezeda illatú, keserű mandulára emlékeztet, finoman 
kesernyés, zamatos, minőségi bor. Korán és későn 
terem. Talajban nem válogatós. Kötött talajra éppen 
úgy ültetik, mint homokra. A szőlőtermesztő 
országok közül hazánkban a legelterjedtebb.

A borkóstolón beköszöntőként már a bejáratnál 
fogadott az Olasz rizling, ez a kiváló „Hungarikum- 
hosszúlépés” formájában. Hiszen tudjuk, hogy a 
fröccs is Hungarikum, amióta Jedlik Ányos győri 
bencés tanár a dinamó mellett felfedezte a szódát is. 
Ez alapjaiban megváltoztatta a magyar, de az európai 
iváskultúrát is.

A borkóstolón Dr. Gál Lajos, az előadó, aki 
nemcsak az Egri Szőlészeti -  Borászati Kutató Intézet 
felkészült igazgatója, de személyében is elkötelezett 
borász szakember, szőlőgazda bemutatta, hogy mire 
képes ez a fajta és bemutatta több borvidékről, több 
pincészettől, több évjáratból, különböző technológiai 
eljárásokkal készült Olasz rizlinget, mint 
Hungarikumot.

Gál Lajoson kívül a Franciaországba emigrált, 
újabban egyre jobban elismert, felfedezett magyar író 
Márai Sándor is ajánlja nekünk az Olasz rizlinget. „A 
rizling az Magyarországon, amint a franciák általános 
szóval, a műfaj közelebbi megjelölése nélkül, fehér 
bornak neveztek. Az a bor, amely olyan, mint a

kenyér, valami általános és megbízható. A rizlingben 
ritkán csalódik a magyar. A magyar rizlingben van 
valamilyen otthonos bizalmasság, az ember úgy issza, 
mint mikor rokonokkal beszél...”

Ezen a jó hangulatú, költői légkörű esten a 
Magyar Borok Háza ismét bebizonyította a magyar 
borkultúra igazi, otthonos otthona.

SOHA NEM LÁTTAM  A HAZÁT.
írta: Ruttkay Arnold

Hogy kinek mutatott a halvány csillag Zágon felé, 
És hány csatát dúlt törökverő Mátyás,

Vagy mi volt, miről Werbőczy törvénykezett egykor, 
Nem tudom.

Sohasem láttam a Lánchídon, mikor csillagok gyúltak 
A Duna felett....

Vagy az Üllői-úton tavasz-éjjel, Kosztolányi fái alatt. 
Nem ültem a Múzeum lépcsőjén sem 

A márciusi szélben
Hol Széchenyi emléke jár a kövek között 
S hol Petőfi egykor történelmet szavalt.

A Kilimandzsáró és a fenyves Hargita nekem távoli 
hegyek.

Nem ismerem a Nyírség homokját sem,
Hol Nagyapám porlik egy akácfa alatt 

Vagy templom harangját egy kisfaluban, a Tisza 
partján, rosticcés téli reggelen.

Soha nem láttam a hazát, mely nektek mindent 
jelentett egykor : Barátot, ifjúságot, derűt....

Az én magyarságom fájóbb, Keserűbb....
Hogy mit tartogat számomra a holnap e bomlott 

világban
A halottá hazudott Isten útvesztett zűrzavarában, 

Még nem tudom.
Talán magával sodor majd a végelszámolás 

Mielőtt megöregednék
S A radioaktív hamu félelmetes csendjéből egy új 

világ
Születik majd meg. Nélkülem.

De addig,
Gyökértelen kettős életemben is mindig érzem majd, 

Hogy testvérem a pesti srác,
Ki ott fekszik az aszfalt alatt,

Ki akkor halt meg, mikor újra romba dőlt a pesti ház, 
S a Murry-parton született életemnek nem közömbös, 

H a Tiszáról sír egy hegedű,
Vagy magyar bajnok áll a győztes dobogón, 

Valahol egy olimpián.
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Minden meg nem született magyar magzat nekem is
fáj!

Az éhenhalt biafrai csecsemő mögött a székelyt látom 
Az erdélyi télben, Ki elfelejtve vár 
Újsághír nélkül, reménytelenül....

A jövő az enyém, mondjátok, Itt az alkalom!
És én azt kérdem, milyen jövő?

Kettős életem Keresztútján 
Sok mindent hiába vártok el tőlem, De halljátok,

A nyelv még él az ajkamon!
S hadd mondjam el most nektek százak és ezrek 

hitét,
A világon szétszórt magyar ifjak márciusi -  üzenetét: 

Egy társadalom inog.
A bizonytalan gyáva világ remeg most alattunk.

És mi,
Lehet talán, hogy Pilvax-kávéház nélküli modem 

Márciussal,
B.A. derével, vagy a nélkül,

Ékezetlenül, vagy akcentussal,
Néha talán úgy, hogy nem is értetek meg 

mindent, -
De mi magyarok maradunk....

MAGYAr N A P L Ö  íria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

Új adatok: örökké 
tágulni fog a Univerzum.

A Világegyetem gyorsuló ütemű tágulása az új 
felismerések sorába tartozik. Először 1998-ban 
következtették ki távoli szupernóvák felvételeinek 
elemzéséből, hogy a Világegyetem -  a korábbi 
felfogással éppen ellentétben -  egyre gyorsuló 
ütemben tágul. A tágulás üteme csak úgy fokozódhat, 
ha valamilyen hatás a tömegvonzás ellen dolgozik -  
ez az ismeretlen erő kapta a „sötét energia” nevet, 
ahol a sötét szó az ismeretlen jellegre utal. Azóta több 
bizonyíték gyűlt már össze a sötét energia létezéséről. 
A Chandra röntgen-űrobszervatórium felvételein 26 
olyan galaxis-halmazt tanulmányoztak, amelyek 
távolsága 1-8 milliárd fényév. A megfigyelési adatok 
szerint a múltban a sötét energia sűrűsége nem 
változott gyorsan az idővel, esetleg állandó is lehetett,

összhangban az Einstein által bevezetett kozmológiai 
állandó fogalmával.

Ha viszont a sötét energia változatlan, akkor az 
Univerzum örökké tágulni fog. A korábbi drámai 
forgatókönyvek, a Világegyetem önmagába való 
összeomlása („nagy reccs”), és a galaxisoktól az 
atomokig mindennek a szétszakadása („nagy 
szétszakadás”) bekövetkezése eszek szerint kizárható. 
Az adatok kiértékelése során egyetlen fontos 
feltevéssel éltek a kutatók: a hatalmas galaxis
halmazokban a forró gáz és a sötét anyag aránya 
valamennyi halmazban azonos. (Sötét anyag: 
sugárzásokkal nem ad hírt magáról, mibenlétéről 
jelenleg csak feltételezések vannak.) Ha ez a feltevés 
igaz, akkor meghatározható a tágulás ütemének 
változása. A Világegyetem kezdetben lassuló 
ütemben tágult, a gyorsuló ütemű tágulás mintegy 6 
milliárd éve kezdődött el és az óta tart.

Érdekesség kedvéért....
(Ezt az újság-részletet az egyik előfizetőnk küldte be, 
és mert a Világ-múltjáról és jövőjéről beszél -  
gondoltam helyén való lesz leközölni!)

„Időről-időre felbukkannak Nostradamus 
jóslatai. Sokak szerint annyira beváltak korábbi 
jövendőmondásai, hogy nem árt azokat figyelemmel 
kísérni. Egyes szakértők szerint Nostradamus 
megjósolta Napóleon és Hitler hatalomra jutását is, a 
világháborúkat, valamint Lincoln és Kennedy elleni 
merényleteket szintén. A négysoros versszakok ugyan 
rejtélyesek, de kiolvasható belőlük a jövendölés. 
Nézzük tehát, mit jósol Nostradamus a jövőre! 
Eszerint 2005-ben ember lép a Marsra, 2010-ben 
pedig kitör а III. Világháború, amely hagyomásnyos 
harccal, majd atom-és vegyi fegyverekkel zajlik. 
2014-ig tart a háború, 2018-ra pedig Kína 
világhatalommá válik, miután az USA és Oroszország 
kapitulál az atomháborúban. 2025-re Európa 
lakhatatlanná válik a vegyi háborúnak 
„köszönhetően”. 2048-ra Spanyolország (újra) 
világhatalommá válik, majd az iszlám nyer egyre 
nagyobb teret, 2061-re például Magyarország is 
iszlám irányítás alá kerül. 2100 körül mesterséges 
Nap jelenik meg az égen. Nostrardamus a világvégét 
3797-re jósolja. Hogy mi igaz a jóslásból? ....majd 
kiderül.... Bár van, amit unokáink sem fognak látni.!”

Ezek szerint még alszunk egy-két nyugodt éjszakát, - 
és -  elkönyveljük azt is, hogy nagyon keveset tudunk 
tenni a jövő magas fokú formálásában!..........  Szerk.
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Szabadságharcos lovagrend ’56-ért
(A Dunántúli Napló nyomán) 

Bocskai-fövegre emlékeztető fejfedővel, belül 
bíboros színű fekete köpenyben járnak a 
Szabadságos Lovagrend tagjai. A lovagi lánc 
végén, a zománcozott fehér kereszten az 
ötvenhatos lukas lobogó feszül. Ők a több száz 
hazai lovagrend legfiatalabb alakulata. 
LOVAGOK; a kommunista parancsuralmi 
rendszerrel szembeni ellenállás emlékét ápolják!
A lovagrend jogilag olyan, mint bármely egyesület, 
de valahogy mégis más. Az egyházi és világi 
rendekben egy valami közös, mély hit és mély 
tisztelet az alapszabályban rögzítettek iránt. Nemes 
cél a lobogón, többnyire segítő szándék, nyitott szív 
mások iránt. Sinkovics Gyula, a közelmúltban 
magalakult Szabadságharcos Lovagrend nagymestere 
a legifjabb szervezetről így vallott: „ A nemzet 
történelmi hagyományait szeretnénk folytatni. 
Kiemelkedő figyelmet szentelünk az 1945 utáni 
szovjet megszállás és a kommunista parancsuralmi 
rend elleni ellenállás közép-európai emlékeinek 
ápolására, különös tekintettel az 1956-os forradalom 
és szabadságharcra.”
AZ ISMERT ÉS MŰKÖDŐ RENDEK;

KÁROLY RÓBERT RENDJE;

A KORMÁNYZÓ VITÉZI 
RENDJE; Vitéz Nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó 
alapította. Szándéka szerint a hősi 
magatartás erényére emlékeztetve 
olyan egyéneket avattak vitézzé, 
akik a harctéren és a nemzeti 
felkelések alatt példaadó, személyes 
bátorsággal állták meg a helyüket, 

magas kitüntetésben részesültek, vagy önfeláldozó 
bátorsággal párosult kiváló nemzetszolgálatban tűntek 
ki. Újraéledt a rendszerváltás után. A vitézi cím a 
családon belül, egyenes ágon öröklődik.

A SÁRKÁNY REND ÉS A 
POLITIKA; Gróf várhegyi dr. 
Lehr György kancellár szerint az 
összes keresztény egyházi rend célja 
valahol a máltai jelmondatban 
keresendő. Védeni az egyházat és 
segíteni az elesetteket. A mára

_______ ______ ökumenikus keresztény Sárkány
Rendet Luxemburgi Zsigmond alapította 1408-ban 
Tagjai ma sem kívánnak részt venni az aktul- 
politikában, ám politikai kapcsolataikat, miként más 
egyéb kapcsolataikat felhasználják például az 
adományok gyűjtésében.
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Sokféle egyházi, főleg karitatív rend mellett 
manapság legalább annyi borrend, pezsgőrend alakul. 
Sőt környezet és a természet védelmére, tiszteletére 
alakult 2000-be Pécsett a Zöld Gondolat Lovagrend.

A z Erdélyi Szövetség
HÍREI 2007 JÚNIUS
Olyan szép és sokszor 
elgondolkoztató, hogy ahány 
személy, megannyi más és más az 
ember. Mást kedvelünk és szeretünk, 
legyen az színház, zene, öltözködési 

stílus, színek, tájak vagy ételek, csak hogy egy párat 
említsek a sok közül.
így is van ez jól, mivel amennyiben mindenki 
egyforma lenne, egy fajtát szeretne, akkor mindenki 
töltött-káposztát enne, és Párizst csodálná. A fincsi 
bécsi-szelet senkinek sem kellene, a Grand Canyont 
senki sem látogatná mindannyian sárga inget 
hordanánk és cúgos-cipőt!
Azonban van sok egyforma „szeretetünk”, sok, 
amiben egyet értünk a különbözőségek dacára.
Ezek egyike a hírhallás otthonról, a távolból, azoktól, 
akik és arról, amit szeretünk, amiért aggódunk, és akit 
-  vagy amit szívünkhöz közel állónak tekintünk, és 
ott hordunk. így szép és jó a dolog.
Az Erdélyi Szövetség így van a kincses kertből 
érkező hírekkel. Az utóbbi időben több levelet, hírt 
kapunk onnan. A „keresztszülőségi” program által 
támogatott diákok tudatták velünk, hogy közeledik a 
vizsgák ideje, tanulnak szorgalmasan, hogy jó 
eredményt tudjanak felmutatni. (Jelen pillanatban 
négy egyetemistát és három középiskolást
támogatunk!)
Hírt kaptunk az E.M.I.-től is, hogy Wass Albert 
könyv akció, mely a Kárpát-medence magyar
iskoláinak juttat el könyv csomagokat, - nagyszerűen 
működik. Levelet kaptunk több iskola igazgatójától, 
melyben köszönetüket fejezték ki az Erdélyi 
Szövetségnek és az itt élő magyaroknak a rájuk 
való gondolásért, a törődésünkért. Eddig negyven 
könyvcsomagra tudtunk pénzt továbbítani^ köszönet 
az itt élő honfitársaink segítőkészségéért.
Mint azt , amit már annyiszor mondtunk, a tény az, 
hogy 20 000 kilométerről is gondolunk rájuk, érdekli 
az itt élőket az elszakított területeken élő magyarság 
sorsa -  talán még többet is jelent, mint az adomány, 
amit küldünk. Hiszen emlékszünk a december 5-ei 
otthoni népszavazás sikertelenségére a magyar

állampolgársággal kapcsolatban, - arra a keserű száj 
ízre, amit ez hagyott az anyaországon kívül élő 
magyarság köreiben. Ezért fontos a mi odaadásunk és 
támogatásunk, ami ellensúlyozza a többrétegű otthoni 
közömbösséget, elfásultságot. Sok támogatást 
kaptunk Ausztrália különböző részeiről a Csíkszeredái 
öt gyermekes Szabó-család házának kibővítésére, 
melyet Boros Károly fő-esperes és Pál Ödön -  a 
plébánia egyház tanácsosa intéz. Erre a célra $ 850.00 
tudtunk továbbítani.
Böjté Csaba árváinak is küldtünk pénzt, hisz Ő több 
mint hétszáz árvának, tizenkét otthonban ad hajlékot, 
teljes ellátással. Nagy szükségük van minden 
segítségre.
Köszönjük mindenki támogatását -  a különböző 
segítségi akciókban, amelyeket a jövőben is 
szándékunkba van folytatni.
Amennyiben valakinek szándékában van hozzájárulni 
a segítő-programokhoz, ezt teheti az Australain 
Transylvaman Association nevére kiállított csekkel, - 
amit a Hungárián Community Centre címére küldhet 
-  760 Boronia Road WANTIRNA 3152,- 
Jelszavunk változatlanul: Segíts, hogy segíthessünk!

Pelle Lajos
NE HAGYD ELVESZNI, ERDÉLYT ISTENÜNK!

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@allhomeloans. com. au

A L L O t t o m e  L o a n s
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___________

http://www.allhomeloans.com.au
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A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
A Klub találkozásai minden hónap első és 

harmadik péntekén 1 -  3 óráig délután. 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. A komoly 
munka megkezdődött és a kijelölt három Idős 
Magyarok Klubja Knox, Casey és a Nunawadingi 
Kluboknak már elkészült az indulásra alkalmas Hon
lapja. A „tagok” (egyenlőre, csak a vezetőség által 
kijelöltek) már megoszthatják egymással levél 
formájában a fontos és napi eseményeket. Az 
Interneten már a Klubok és az egyéni Honlapok is 
megjelentek, a kibővítés és tagok gyűjtése a 
következő feladat. A másik két idős magyarok klubja 
is sorra kerül az Internetre kerülés során -  csak az 
időpontokat kell majd egyeztetni. A csoport 
honlapon, ami a „Hunagrian Computer 
Community” néven ismeretes, már rajta vannak az 
összejövetelek alkalmával készített képek, 
jelvényünk, és a zászló képmása, ami az 50-ik 
évfordulóra készült. 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- computerén már be 
van táplálva. Akit érdekel ez a "software" - 
érdeklődhet a Klub estéken. Ez a „software” újabb 
felújítás alatt van -  és még erősebb védelmet ígér az 
egyre sokasodó „spam” és „búg” ellen. Kiszűri a 
legújabb vírusokat és felállítja a „firewall”-t a ki és 
beérkező állomások között. Érdemes megnézni a 
tulajdonságait az Interneten. Ha valakit érdekel - a 
Klub találkozói alatt ismertetést kaphat tőlünk!

A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki a 
computerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni, 
írtam, aki a magyar értelmezést szeretne kapni, akár 
milyen vonalon, hívja a Kisújság Szerkesztőségének 
telefonszámát. (03) 9879 8203.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a Komputer Klub 
egyik szeretett tagja itt hagyott bennünket, eltávozott 
az élők sorából. Nándi, aki jó kedélyű, mindig 
segítőkész tag, még két héttel ezelőtt a szokott 
„tanítási szünet” alatt terveiről beszélt, ma már nincs
közöttünk. Ilyen az élet. A Computer Club nevében, 
tolmácsolom őszinte részvétünket a családjának, 
ismerőseinek és barátainak. Nándi nyugodj békében!

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 
vannak, 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!
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A díszpolgár gazdag ajándéka
KELET MAGYARORSZÁG -  független napilap 

nyomán. 2007. Április 21. Szombat.
A Kisújság 2007. Februári számában olvashattuk a 
könyvismertetést, Dr. Fazekas Árpád legújabb 
könyvéről, „FORRADALOM -  SZABOLCS -  
SZATMÁRBAN” címmel. Ez a könyv megtalálta 
útját a megyei levéltárba, több más értékes, a jövő 
társadalomnak dedikált anyaggal; - íme a méltatás: 
„Rendkívül ritka, értékes anyagot kapott egy 
magánszemélytől a megyei levéltár. - 
Nyíregyháza (KM) -Ritkán mosolyognak mostanában 
az intézményvezetők. A létszámleépítések, a 
gazdasági megszigorítások miatt nincs is igazán okuk 
rá! Dr. Nagy Ferenc, a megyei levéltár igazgatója arra 
kérdésre, hogy mi újság az intézményben? -  mégis 
jókedvvel, örömmel válaszol. -  Beérni látszik annak a 
munkának a gyümölcse, melyet második évtizede 
folytatunk azért, hogy a megye és a megyeszékhely 
lakossága intézményünket a magáénak érezze, hogy 
úgy tekinthessen a levéltárra és az ott dolgozó 
munkatársakra, mint akikre a legféltettebb kincseket 
is bátran rábízhatják. Dr. Fazekas Árpád, Nyíregyháza 
díszpolgára is úgy gondolta, gazdag életének kincsei a 
levéltárban lennének a legméltóbb helyen. A 
megyeszerte ismert közéleti személyiség tudományos 
pályáját orvos-történészként kezdte, s gyermek- 
gyógyászat mellett jutott ideje város- és 
megyetörténeti tanulmányok, kötetek írására is. 
Figyelemre méltóak az 1956-os forradalom 
történetével kapcsolatos publikációi.”
Dr. Nagy Ferenc továbbá elmondta, hogy az utóbbi 

évtizedek legértékesebb és leggazdagabb ajándéka 
kerül most a levéltárba. Például egy közel 200 kötetes 
könyvgyűjtemény az 1956-os forradalom és 
szabadságharc történetéről. Továbbá
könyvritkaságok, régi magyar nyomtatványok az 
orvoslás történetéről az úgynevezett „tirpák bibliáig”. 
Egy nagy értékű emlékérem és kitüntetés gyűjtemény, 
ritka folyóiratok, fényképek diaképek. A levéltáros 
számára mégis talán a legizgalmasabbak azok a 
dossziék, melyek a főorvos úr tudományos 
levelezését rejtik. Kanadától Ausztráliáig, New 
Yorktól Svédországig kiteijedt kapcsolatai vannak az 
ott működő ’ 56-os szervezetekkel, egykori 
forradalmárokkal.

- Nagyra értékelem ezt a gazdag adományt -  
mondta Dr. Nagy Ferenc. Dr. Fazekas Árpád főorvos 
úrnak éreznie kell azoknak a háláját is, akik a 
következő években, évtizedekben ebből az anyagból, 
mint kutatók vagy érdeklődők gazdagodnak.

Remélem, példája másokat is hasonló cselekedetre 
sarkal, hiszen egy része már nálunk van a több tízezer 
darabos, Nyíregyháza 1970 utáni történetét 
dokumentáló fényképgyűjteménynek. „ (KM)
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Médiamix Kladö
Budapest, Szentháromság tér 6., III./42. 

Levélcím: Médiamix Kiadó 1581 Budapest, Pf. 100 
Telefon: (+36)209-28-00-88  
E-mail: media.mix@chello.hu

MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN
Képes életrajzgyííjtemény a világba szétszéledt magyarok és magyar 

származásúak egyéni, családi és közösségi pályafutásáról

Akik által a világ előbbre haladt - az emigráció nagykönyve a XXI.századnak

I. KÖTET: EGYÉNI ÉS CSALÁDI ÉLETTÖRTÉNETEK 
и. kötet: KÖZÖSSÉGEK, SZERVEZETEK
Még nem készült felmérés arról, hogy a világba szerteszéledt magyarok hol, mennyien vannak, s 

mire vitték. Pedig magyarok millióinak nyújtott otthont az elmúlt másfél évszázadban Amerika, Auszt
rália, Afrika, Ázsia és Európa számos országa. Befogadták honfitársainkat, munkát, szabadságot kap
tak boldogulásokhoz. А XXI. század küszöbén a Magyarországon és világ számos országában tevé
kenykedő személyek és közösségek széles körű összefogásával, közreműködésével elkészül ez a törté
nelmi munka.

A kétkötetes gyűjteményes könyv I. kötetében személyek, családok, а II.kötetben a közösségek te
vékenységeit, tagjait mutatjuk be képes, olvasmányos formában -  természetesen, azok életrajza is be
kerülhet, akik már nincsenek közöttünk. Kiadványunkkal reprezentálni kívánjuk, hogy bármerre viszi a 
sors a magyarokat, tisztességgel helytállnak és jelentős teljesítményekkel járulnak hozzá a magyarság 
hírnevének népszerűsítéséhez. Várjuk a Magyarországra hazatelepültek jelentkezését is, akik hosszú 
évek után tértek vissza az óhazába.

A Médiamix Kiadó, amely korábban -  a többi között -  az Amerikai Magyarok Arcképcsarnoka vala
mint az Ausztrália és Új-Zéland magyar világa című kiadványokat megjelentette, 2007-2008-ban széles 
körű kutató és szervező munkát szervez, hogy a gyűjtemény 2009 első felében megjelenhessen.

A könyv több száz oldalon, A/4-es formátumban, két kötetben, színes, aranyborítóval -  portréké
pekből álló belső, s hátsó borítókkal - ,  belül fekete-fehér szövegkörnyezetben, egy-egy pályafutást egy 
oldalon maximalizálva kerül kiadásra. Terveink között szerepel a könyv önálló website-jának és színes 
kiadású CD-jének az elkészítése is. A könyv ára, várhatóan -  kötetenként -  Magyarországon 6900 Ft, 
külföldön 50 USD, illetve 40 euro lesz, s elővételben megrendelhető.

Terjesztő hálózataink révén kiadványunk -  Magyarországon kívül -  eljut az Amerikai Egyesült Álla
mok, Kanada, Ausztrália, Dél-Amerika, Afrika, Ázsia és az Európai Unió magyar közösségeihez,intézmé
nyeihez, számos könyvtárba és könyvesboltba.

mailto:media.mix@chello.hu
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2007 
JÚNIUS

Jeles napok; 
Június 8; Szent 
Medárd püspök 

ünnepe. 
Június24. 

Keresztelő Szent 
János születés napja. 

Június 27; Szent 
László király. 

Június 29; 
Péter - Pál napja. 

A magyar nyelv- 
területen általában úgy 

tartották, hogy ezen a 
napon megszakad a

-------------------------  búza töve, s
kezdődhet az aratás.

KI A NAPOLEON?-------
Egy újságíró bemegy a bolondok házába, hallotta, 
hogy rendjéről és csendjéről híres a hely.
Ahogy belép az ajtón azon lesz figyelmes, hogy két 
bolond rettentően veszekszik. -  Továbbmenve egy 
csendes bolondot, - aki ő is nézi a veszekedést, - 
megkérdez az újságíró, hogy miért veszekszik az a

- Hát ez mindennek a teteje! -  mondja a Tanár 
Úr az egyik gyereknek! Te azt mondtad, hogy a 
nagybácsid temetésére mész, és láttalak a foci
meccsen -  miért hazudtál?

Tanár Úr, a nagybátyám volt a bíró a meccsen, 
nagy volt az esély arra, hogy a meccs végén eltemetik.

A MÁSIK FOCI-BÍRÓ ESETE....
Ki szalad a pályára, a hátán ezzel a felírással:

Nem hordok szemüveget!
Nem ismertem a családomat!
Nem megyek sehová!

Persze nagy taps és fütyülés volt a reakció!

j ó k í v á n s á g ...
A lagziban Juli néni boldogságtól sugárzó arccal, 

elérzékenyülve mondja:
Drága gyermekeim. Csak azt kívánom nektek, hogy 
úgy ragyogjon rátok a boldogság fényes napja, mint 
ahogy annak idején apátokra és rám!
Mire megszólal Pista bácsi:
Akkor ti sem fogtok napszúrást kapni!

A LÁTSZAT CSAL....
Kovács megkérdezi anyósától -  aki igen kicsi és 
alacsony termetű -  hogy :

- Mondja mama, aki ilyen kicsi és alacsony 
termetű miért ilyen nagy és bő beszédű?
- mire a mama: - fiam, én csak kívülről vagyok ilyen 
kicsi -  látnád a belsőmet milyen nagy!

MILYEN A PESTI HUMOR.....
(Tudjuk, hogy politikailag nem helyes, de érdekes...)
Kínai szerencse levéL...
Te elolvász és kügyed továb 300 barát..- lesz nágy- 
nágy szerence! Kici barátnak kici szerence, szók 
baratnak szók szerence! Szók, olco....Nem lofac ez 
levelke, küldeni továbbra baratnak gyorszan, legyen 
szerence nekinek is gyorszan... küldeni feltétlen 300 
barat, keveszebb nem működik, szakadni szerencenek 
lanca meg ha nem küldeni, akkor nagy-nagy nem 
szerence lecc!
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2007. JÚNIUSI NAPTÁR.

Június 3. Vasárnap
de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
Regnum ebéd a Kisteremben 

Június 10. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Június 17. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Június 24. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet.

FIGYELEM!
Minden hónap első szombatján MUNKA-NAP 

a Magyar Központban!
Június 2-án szeretettel várunk mindenkit, aki a 

Központ karbantartásán szeretne segíteni. 
További felvilágosítást a Központ telefonszámán: 

(03)9801 6408.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

A TRIANON TÁRSASÁG  
Viktóriái tagozata

2007 Junius 9-én szombaton du. 2 .30  órakor 
koszorúzás és em léktábla felavatása  

a Trianon Emlékfánál 
. (a hősi Emlékmű közelében)

Magyar Központ Ifjúsági Termében 
(7 6 0  Boronia Road, W antim a, 3152 )

A SZÍNVONALAS MŰSOR KEZDETE d.u. 3-óra

EM LÉKEZZÜNK  TRIANO NRA

Közrem űködik: Zenemöhely 
Szünetben Tea, Kávé, Házi sütemények
Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezőség 
Belépődíj 5 dollár, gyermekeknek ingyenes 

Érdeklődni lehet: Szegedi Mihály (03) 9801 2043

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK

FIGYELEM !
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.

H IRDETÉS
ELSÖBÁLOZÓK a 2007-es 

ÍA 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 M agyar Központban.

A jelentkezést Szilágyi Pirinél kérjük a 
következő telefonszámokon:

9752 1481 vagy 0438 454 704 
Az előkészületek kezdete, májusban.
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Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

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.

J  Д  TAEKWONDO
Gyere, és csatlakozz 

gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
elismert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
felnőtekbnél 

nincs kor határ!

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

gyerekek és felnőttek tanításában 
MIKOR ÉS HOL?

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

Szombaton d.e. 10.30 - 12.00 noon. 
W antim a: Magyar Központ 
760 Boronia Road, Wantima.

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

9729 9396 vagy 0409 809608 telefonszámokon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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FIGYELEM!
Nyugdíjas magyar hölgy, házi munkára keres 
alkalmazottat -  North Balwyn városrészben. Kb. 15 -  
20 órára egy héten, megegyezés szerint. További 
érdeklődés és jelentkezés a 041 856 3622 mobilon.

Maximál Handyman (megbízható)
Házkörüli és benti munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
041 176 0363 mobilon.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
CITIZENS CLUB HÍREI 
A Klub Június 12-én és 26-án tartja 
összejöveteleit a Melboume-i Magyar 
Központban, 760 Boronia Road 
Wantima. 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. Június 6-án és 20-án fogunk találkozni 
a szokott helyen.
Ez évben Május 9-én, a „Foodstar”-ban tartottuk az 
Anyák Napját. Eredetileg a Klubhelyiség lett volna az 
ünneplés helye, azonban a Vezetőség több tagja -  
akik tulajdonképpen a Mamák és Nagymamák 
dolgoztak volna legtöbbet -  ezért a határozat a 
„Food-star” lett, hogy ők is ünnepelhessenek, 
pihenhessenek, ünnepelhessenek ezen a napon. 
Másodjára, - már a Klubhelyiségünkben aránylag 
rövid, de nagyon kedves helyi megemlékezés volt az 
édesanyákról. Szántó Erika, elnökünk méltatta és 
köszöntötte az édesanyákat, majd közösen egy 
közismert anyákhoz szóló dalt énekelt a tagság. 
Fonyódi Márta szavalatával fejezte ki az édesanyák 
iránti érzelmeit. Nem szavalt, hanem az anya mesélt 
gyermekéről, és mint gyermek -  vágyódását öntötte 
ki az Ő édesanyja iránt. Amíg hallgattam szavait, 
...szálltak gondolataim messze-messze a múltba....az 
édesanyám védelmét éreztem magamon, és 
körülnézve láttam, hogy az anyai szeretet sugárzott 
minden mama, nagymama arán. Köszönjük Márta ezt 
a szép megemlékezést.
Mi, akik itt élünk a dél-keresztje alatt érezzük, hogy 
Boldogasszony anyánk vezérelt ide, a még most is 
elkönyvelt biztonságba, hogy mi, gyermekei

túlélhessük a nehéz időket. Mindegy, hogy milyen 
felekezethez, vagy valláshoz tartozik valaki, mi 
magyarok egyek vagyunk. Ha magyarnak érzed 
magad, Ő vigyáz reád -  hidd ezt erős hittel. Közös 
hittel, kéz a kézben ne engedjük, hogy szétszóródjon 
a mi kis közösségünk!
Klubunk szeretettel vár minden tagot és vendéget. 
Családias hangulatot teremtve, reméljük, hogy a 
megjelentek otthon érzik magukat, ami nagyon fontos 
a mi korunkban. Látogass meg bennünket, mindig 
részese leszel egy meghitt pillanatnak, vagy egy 
megértő barátmosolyával találkozol, ha bánat, 
aggodalom nyomja a lelked. A következő 
összejövetelig a viszont látás reményében búcsúzom a 
vezetőség nevében

NAGY JÓZSEF (Jocó)

CASE Y IDŐS MAGYAROK HÍREI.
(Avagy a casey vének havi cikke!)

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.
Kedves Olvasóink,
Május 9-én megünnepeltük a hagyományos Anyák 
Napját, énekkarunk szép fellépésével, és több 
klubtagunk odaillő szavalataival. Természetesen férfi 
klubtagjaink szolgálták fel a nagymamáknak 
konyhánk finom foztjét, hogy ezzel is kifejezzük 
megbecsülésünket. Ezek után pedig a május hónapja 
„unalmasan” szaladt el, mivel a termeink le voltak 
zárva két hétig. A Council renováltatta és festette 
találkozó helyünket. Az előrelátó vezetőségünk egy öt 
napos autóbusz túrát szerveztek ezekre az üres hetekre 
megnézni Sydney városát és környékét. Én is velük 
tartottam. Természetesen meglátogattuk az ott 
működő két magyar Klubbot is. ahol különösen 
nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Május 27-én volt a szokásos vasárnapi zenés 
ebédünk. Máté Ági és Risztics Pityu ragyogó 
hangulatot teremtettek, mint mindig. Zenéjükkel és 
énekeikkel kellemes szórakozást nyújtva, még az öreg 
csontjainkat is megmozgattuk, táncra perdült a 
„fiatalodó” vendégsereg.
Figyelem! -  Június 24-én lesz a következő zenés 
vasárnapi összejövetelünk, amelyre szeretettel 
meghívunk és várunk a klubtagokat és természetesen 
a vendégeinket.
Olvasóinkat szeretettel üdvözlöm, Árpi.
Lapzárta érkeztével, pár kép a kirándulásról;
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2007-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12) 
Hosszú szünet után, ismét jelentkezünk 
híreinkkel. 2006. decemberben megtartottuk 
karácsonyi és egyben az év utolsó ebédjét, amely jó 
hangulatban telt el. Ezután pár hét megérdemelt 
pihenő következett. Ráfért ez a kis kikapcsolódás a 
vezetőség minden egyes tagjára. Egész évben időt, 
fáradságot nem ismerve dolgoztak a Klub vezetésén, 
azon, hogy mindenki jól érezze magát az 
összejöveteleken.
2007. február 5-én kinyílt az ajtó a tagok előtt. A jól 
szervezett Klub iránt nagy az érdeklődés. Sajnos 
helyszűke miatt nem tudunk több tagot felvenni. Ezt 
mindenkinek meg kell érteni, - a tagság kényelmét és 
rendezett együttlétét csak így tudjuk biztosítani.
A Klub vezetősége minden hónapban biztosít egy 
kikapcsolódásnak elfogadott tevékenységet, mint 
például a minden hónapban megszokott Kaszinói 
látogatás a tagságnak. Szombatokat szeretjük a 
legjobban, akkor nincsenek sokan, és mindenki 
géphez jut, kisebb vagy nagyobb szerencsével.
Április 2-án megrendeztük, mint minden évben a 
kalap-fesztivált. A hölgyek és urak, most is kitettek 
magukért. Szép és ötletesen feldíszített kalapokkal 
vonultak fel. Az első három nyertes ajándékot kapott, 
de azért minden versenyző díjazva volt.
Április 16-án igazi Húsvétot ünnepeltünk. A kitűnő 
ebéd után nagyon sok csokoládé nyuszi és tojás került 
szerencséseknek.
Április 18-án egy szép napsütéses reggelen egy 
napos kirándulásra indultunk Momington-ba.
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A szép idő egész nap elkísért bennünket. Ez is emelte 
a társaság hangulatát. A Momintoon város közepén 
álltunk meg, ahol éppen vásár volt. Aki akart 
bevásárolhatott, magának vagy ajándék céljából. 
Mivel itt a tengerpart közel volt városhoz, sokan 
sétáltak egy nagyot ebéd előtt. A jó és bőséges ebédet 
a DAVA Hotelben fogyasztottuk el. Ebéd után a 
„gépekhez” ülve (sok üres szék volt) többünknek 
sikerült egy kis szerencse jutalommal hagyni el a 
helyet. Momington után az Arthurs-seat kilátóhoz vitt 
a busz, ahonnan gyönyörű kilátás volt a tengerre és a 
part környékére. Ezután a Momington East 
rózsakertbe mentünk, - de sajnos az idő nem engedte 
meg, hogy bemehessünk a kertbe, - majd legközelebb 
úgy tervezzük az időnket, hogy az is sikerüljön. A 
visszaút a tengerparton szép volt, így sok szép 
élménnyel gazdagodva tértünk haza. A kiránduló 
társaság köszönettel tartozik a szervezőknek, 
vezetőknek és reméljük, hogy a jövőben is részese 
lehetünk ilyen kirándulásoknak. Mindenki jól érezte 
magát.
Mindenkinek jó egészséget kíván a vezetőség 

nevében....F.I.
Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess S t  
S t Albans) Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!

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 „TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  d.u. 
3:30-ig. A Klub címe:24 Vipont Street, Footscray 
301 lMelway:42 E 3.
A „Tiszavirág” magyar nyugdíjasok Klubja Május 17- 
én ünnepelte az Anyák-napját. Nagyon szép és 
emlékezetes nap volt -  hozzájárult a nap sikeréhez a 
szépen díszített asztalok, a finom ebéd és a sokféle 
ízletes sütemény. Az Édesanyákat, Nagymamákat 
egy-egy szál virággal, versekkel és énekszámokkal 
köszöntötték a megjelentek. A hangulatot emelte az

ebéd közben játszott emlékezetes szép magyar és 
osztrák operett-számok. A nap emlékezetes marad 
mindenki számára, a vidám társaság kellemesen 
szórakozott.
Itt kell megemlítenem, hogy a Klub az Anyák-napja 
alkalmából rendezett tombola nyertese az Újság 
szerkesztője, én voltam. Gyönyörű szép fehér 
ciklámennel lephettem meg feleségemet, 
gyermekeim Édesanyát. Köszönetét mondok az ő 
nevében a Klubnak és tagjainak!
Az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár 
a vezetőség nevében................Boros Veronika.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2007-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Június 5-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427 
telefonszámán.

a z  a u s z t r á l i a i
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F IT  Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben. (Sakk, kártya,stb...)

A Melbourne-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 szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól 

a 9793 7014-es telefonszámon.
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Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson. 
Szerkesztője: Solymossy Kálmán; Tel.(03)9690-3781. 
Mclbournei 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/forum.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó:
SZE VÉRÉN 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: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

.................................Postcode:...............
Money Ordert vagy csekket kéijük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

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

http://www.mhtv.net
mailto:info@mhtv.net
http://WWW.mhtv.net.net/forum
http://www.3ZZZ.com.au
mailto:mariaszabo@optusnet.com.au

