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EMLÉKEZÉS AZ
Talán még jobban, mint máskor ebben a hónapban 

emlékezünk az elhunytakról. Itt Melboume-ben nem 
múlik el mostmár egy hónap, hogy ne lenne öt, vagy 
még több „magyar” temetés. Itt eljött az az idő, 
amikor az 50 -  60 év emigrációs élet után egymás 
után meg kell válljunk azoktól akik között, magyarok 
között éltünk. Ez egy nagy család és éppen olyan 
érzéssel válunk el tőlük, mintha család-tagok 
lennének. Szokás szerint miden évben megállunk egy 
pillanatra Mindszentek és Halottak napján és 
megemlékezünk a család és az itteni „nagy 
család”elhunyt tagjairól. Ahogy múlnak az évek, 
annál több és több családtag jóbarát, ismerős költözik 
az örökké valóság világába, és évről évre nehezebb a 
megemlékezés. Átérezzük nem csak magunk, de 
barátaink, ismerőseink gondolat világát, amikor 
szeretetteikre családtagjaikra gondolnak vissza. És, 
ahogy szomorú szívvel nézzük végig 
fényképalbumaink képeit, látjuk, hogy a képek mögül 
már csak emlékek néznek vissza ránk. Minden már 
csak emlék marad. Napról napra érezzük és tudjuk, 
hogy mi is közeledünk az örök élet felé. Ez az, amit 
nem lehet megállítani, úgy hívják, hogy: öregedés!

Édesanyám rámhagyott „kincsei” közül ezt a verset, 
mindenkor elolvasva, úgy gondolom, mondanivalója 
igaz, és minden időre alkalmas:

LEFELÉ TARTUNK....

Lefelé tartunk, - mondják rólunk az emberek, Д  
Ha fakul a szemünk fénye és hangunk megremeg, 
Sajnálható mosolyt is meg-megfigyelhetünk 
Amikor kihagy néha az emlékezetünk. <
De bánlódjam miatta? -  Az óra lepereg, ,
S vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

ELHUNYTAKRA
Lefelé tartunk, - mondják. Lépteink lassúak, 
Óvatosak, nem várnak derűs, fényes utak.
Halkabb a szó csengése, nehezen halljuk már,
És veszít melegéből a kedves napsugár.
De bánkódjam miatta? -  Ha dermeszt a hideg?
Vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják, de biztatóan ragyog,
Felénk Isten mosolya: Ne félj, pajzsod vagyok!
Fáradt gyermeket hordoz az égi kéz.
Szólít, szava színarany, és édes mint a méz.
Mit bánkódjam, ha szívem Isten állítja meg,
S vár rám az ország, ahol senki nem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják. -  Nem! Fölfelé megyek! 
Hallom már távolból a győztes éneket,
S látom: fehér ruhában királyi trón körül 
Nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül.
Utam nem lefelé tart, csak a Cél közeleg!
Vár reám az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Otthon Magyarországon, a két első 
novemberi nap hagyományosan az elhunytak 
emlékezetének szenteli majdnem minden keresztény 
család. Ezeken a napokon, aki tud, kimegy a temetőbe, 
s meglátogatja a család-tagok, szeretteik síremlékét. 
Sokan virágot visznek, és rendbe rakják a sírokat, ami 
legtöbbször egy esztendőre szolgál.

Ezeken a napokon a nagy családok 
összejönnek, találkoznak legalább egyszer egy évben. 
Ez is mutatja, hogy mindazok, akik a családhoz 
hozzátartoznak érezik a család összetartó és 
megbonthatatlan erejét. Akit az élet megfosztott 
ettől az érzéstől sokkal szegényebb, mint az, aki maga 
botorkál az örökkévalóság felé, „ahol senki sem lesz 
öreg!” Szeverényi László
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51 év után......
A Corvin közbe tartanak a tüntetők

2007. október 23., kedd 13:14 InfoRádió
(Nemzeti Hírháló nyomán)

Mintegy ezer ember indult kedden kora délután a 
budapesti Belvárosból a Corvin közbe -  jelentette 
a távirati iroda. Korábban a szabadság téri 
református templomban felavatták Horthy Mikls, 
Kossuth Lajos, Szabó Dezső és Wass Abert 
mellszobrát.
A Corvin köz felé tartó tömeg korábban a Szabadság 
téri Hazatérés templománál gyűlt össze. A református 
templomban délelőtt istentiszteletet tartottak. 
Felavatták Horthy Miklós, Kossuth Lajos, Szabó 
Dezső és Wass Albert mellszobrát, majd ezt követően 
ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkész felszólította 
az embereket, hogy a közlekedési szabályok 
betartásával vonuljanak át a Batthyány -  örök
mécseshez, onnan pedig a Corvin közbe.
Az Árpád-sávos és nemzetiszínű zászlókkal vonuló 
menetet a nyíregyházi, magát Nemzeti Őrseregnek 
nevező szervezet, valamint a közelmúltban alakult, a 
közéletben nagy vitát kiváltó Magyar Gárda 
egyenruhát viselő tagjai vezették a Szabadság térről 
az örök-mécseshez.

Az emlékműnél tartott rövid megemlékezést 
követően a tömeg több része oszlott. Voltak, akik 
egyenesen a Corvin közbe indultak, mások még 
visszatértek a Szabadság térre.
A MINDENKIHEZ! Felszólítás a következőket 
hangsúlyozta: d.u. 4:30.-tól gyülekezés, a Corvin 
közben. 5 óra után a tavalyi útvonalon mennek a 
megjelentek a Kossuth tér előtti kordonig, az 
Alkotmány utcába.
Az 1956-os Függetlenségi Nyilatkozat, és igaz 
céljaink ismertetése után, minden a sereg létszámától, 
és harckészségétől függ.
Végső cél: A KORMÁNY ULTIMÁTUMMAL 
TÖRTÉNŐ LEMONDÁSA. Legalább 60 000 fős 
nagyságrendű seregre van szükség. Ezért 
mindenkinek jönnie kell, és hozni másokat is. 
Felszerelés: többrétegű, meleg ruha, meleg cipő, 
esőkabát, kesztyű, vastag sál. Egy flakon tiszta víz, 
igény szerint enni-inni való. Mindez hátizsákban. 
Zászlók, transzparensek. Vass István. NaHÖK.

Amerika eladta Magyarországot!
„V. Micsunovics (moszkvai jugoszláv nagykövet) 
naplója 1956. December 21-én a következők

olvashatók: „ három nappal ezelőtt Charles Bohlen, 
az Egyesült Államok nagykövete nálam vacsorázott. 
Hosszan beszélgettünk a közelmúlt eseményeiről.” 
Bohlen nem sokat mondott Magyarországgal 
kapcsolatban, eltekintve attól a problémától, amit a 
Nyugat a magyar kérdésben ki tud fejteni, mi sem fog 
történni, bármit is csinálnak az oroszok a magyar 
földön. Magyarország végleg az oroszoké!!!

Tehát Amerika eladta Magyarországot! Nem 
csak az a két távirat, melyet október 29-én és 
november 2-án küldtek el az amerikai
külügyminisztériumból, hanem Charle Bohlen-nak ez 
a kijelentése is bizonyítja.”
Az üzlet: „ 1956-57-ben 38000 magyar menekültet 
fogadott be Amerika, amiért mi hálásak vagyunk, és 
ezért valójában köszönettel tartozunk. Ennek 
azonban, mint 1991-ben kiderült, ára volt, amit
tudtunk és beleegyezésünk nélkül az amerikai 
kormány be is hajtott. -  A megállapodást 1973. 
Március 6-án írt alá William P. Rogers amerikai 
külügyminiszter és Vályi Péter magyar
miniszterelnök-helyettes az Egyesült Államok
kormánya illetve a Magyar Népköztársaság kormánya 
nevében. Az Egyesült Államok kormánya, úgy mint a 
Magyar Népköztársaság kormánya összegezték, hogy 
a megállapodás 2. Cikkének 4. Bekezdése alapján ki, 
mennyivel tartozik a másik félnek.

Az átalányösszeg 18.900.000 dollár (40 milliárd 
Ft. 1971-ben) csak a különbözetet jelenti, amit 
Magyarországnak ki kell fizetni. Ebbe az összegzésbe 
belefoglalták azokat az ingatlanokat, melyeket azoktól 
a menekültektől vett el a magyar kormány, akik a 
megállapodás keltének napján, vagy azt megelőzően 
felvették az amerikai állampolgárságot. A 
menekülteket természetesen nem fizették ki és ezáltal, 
Amerika orgazda lett.”

Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956 részlet.

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

A Magyarság hídról.......
Nemrég meghívást kaptam Dr. Tanka Lászlótól, 
Dreiszinger Zsuzsától egy nemzetközi üzleti 
konferenciára, а II. Magyarság hídra.

Mi is ez a Magyarságszolgálati Alapítvány? Ez 
az alapítmány azon munkálkodik, hogy a világban 
szétszórt magyarságot különféle programjai, 
kiadványai révén összefogja, hogy kulturális,
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idegenforgalmi és üzleti rendezvényeket szervezzen, 
és ezzel Magyarországhoz kapcsolja.

А II. Magyarsághíd nemzetközi üzleti 
konferenciát Budapesten a „Tulipán Inn” Hotel, 
zsúfolásig megtelt konferencia-termében tartották.

A sikeres konferenciát Dr. Tanka László elnök 
köszöntötte és a sok érdekes előadás sorozatot az 
igazgató, Dreiszinger Zsuzsa zárta be.

A bemutatkozó előadások közül nekem 
legjobban Dr.Nagy József, Kossuth-dijas professzor, 
feltaláló előadása tetszett a szilikon sokoldalú 
felhasználási lehetőségeiről. Például a textiliparban, 
az építőiparban, a fogászatban, a festészetben. A 
szilikonok (latin szó) molekulaláncukban váltakozva 
szilícium és oxigénatomot, illetve csoportot 
tartalmazó, hő és nedvességszigetelő tulajdonságú, 
nagy molekulájú műanyagok. A szilikon kiváló 
anyag, nem bámul meg, nem reped meg, nem 
öregszik. Ennyi jó tulajdonsága mellett nem nehéz 
értékesíteni a szilikont Dr.Balassy Istvánnak, a 
„Pannon Color” ügyvezető igazgatójának.

Ugyancsak tetszett Dr.Elek Emil orvos-igazgató 
egészséges életmód, betegség megelőző, a 
természetes gyógymódok felé nyitott programja, - 
érdekes előadása. Ennél a témakörnél kért meg 
Dr. Tanka László, hogy a legközelebbi Panoráma 
Világklub „Jó érzés az egészség” című programján 
beszéljek az egészséges emutermékekről, az ausztrál -  
amerikai húskutatók szerinti legegészségesebb vörös 
húsról, az emuhúsról, és az egészséges, természetes 
emuolajról.

A kérésnek eleget téve, majd beszámolok a 
Világklub tervbe vett előadásáról is.

Magyarország hősi halottal
A Hadifogoly Híradó nyomán.

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum egyik kiemelten fontos feladata a Magyar 
Köztársaság területén lévő összes magyar és külföldi, 
valamint az ország határain túl lévő magyar hadi sír és 
hadiemlékmű felkutatásával és gondozásával 
kapcsolatos tevékenység a nemzettudat alakításának 
intézményes és szakmai támogatása, koordinálása.

Nemzetközi vonatkozásban a hadisírgondozással 
járó feladatokat kétoldalú kormányközi 
megállapodások szabályozzák. Ilyen megállapodást 
eddig Németországgal, Oroszországgal, Ukrajnával, 
Moldáviával és Olaszországgal kötött a magyar 
kormány és jelenleg is folyamatban van további 
egyezmények előkészítése.

Az első világháború előtt és alatt a hősi halált 
halt katonák összegyűjtése, azonosítása és elétemetése 
a hadműveleti területre kivezényelt csendőrök 
feladata volt. A hadisírgondozás csak a Nagy Háború 
után vált intézményessé, amikor a magyar államnak 
már mintegy 650 ezer magyar katona sírjáról kellett 
gondoskodnia. Ennek kereteit az 1929. Évi harmadik 
Genfi Egyezményt becikkejező 1936:XXX. Törvény 
szabályozta, amely az elesettek azonosításáról, 
összegyűjtéséről, méltó módon történő eltemetéséről 
és nyilvántartásáról rendelkezett.

A második világháború első éveiben minden 
kegyeleti feladat -  a hadműveleti területen -  a tábori 
lelkészekre hárult. 1942-től a HM 24.000/eln.22.- 
1942. számú, rendelettel szabályozták a katona 
veszteség felterjesztésének és nyilvántartásának 
rendjét.

A temetést végző tábori lelkészek, illetve a 
hadműveleti területeken működő, hadtesttől 
zászlóaljszintig -  eredeti beosztásuk betöltése mellett 
-  kijelölt és a hadtest-szállásmester szakmai 
felügyelete alá utalt hadisír nyilvántartó tisztek a 
halottakról bejegyzési lapot töltöttek ki, az elesetteket 
bevezették a tábori halotti anyakönyvbe, s 
elkészítették a temetőkatasztert, amelynek egyik 
oldalán feltüntették az ott eltemetettek nevét, 
rendfokozatát, csapattestét, azonossági számát, 
halálának idejét és eltemetésének helyét, a másik 
oldalára pedig térképvázlatot és helyrajzot készítettek.

Az ezek alapján összeállított veszteségi 
kimutatást szolgálati úton felterjesztették a HM 22. 
Osztályhoz. A kimutatások mellékleteként 
megküldték a személyi azonosító jegy, közkeletű 
nevén „dögcédula” két, azonos felének egyikét, s az 
alumínium tokban lévő nyilvántartási lapot. Az 
osztályon minden katonáról veszteségi kartont 
töltöttek ki, amelyre a személyi és a 
temetőkataszteren szereplő adatokon túl felkerült a 
személyi veszteség oka, körülménye és jellege (hősi 
halál, egyéb halálozás, sebesülés, hadifogságba esés, 
eltűnés) is.

A személyi fogyatékot alakulatonként veszteségi 
lajstromokban összesítették. Ezek alapján a HM 22. 
Osztálya 1941. Június 26. És 1944. November 1. 
Között 15 átfogó veszteségi lajstromot állított össze, 
elkülönítve a tiszti, altiszti, legénységi, 
munkaszolgálatos és kisegítő munkaszolgálatos 
veszteségek adatsorait.

Külföldön először az Oroszországi Federáció 
területén nyugvó magyar katonák és hadifoglyok 
temetőinek rendbehozatala kezdődött el 1997-ben.
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Nemzetközi jogi alapja a két ország kormánya között 
1996-ban létrejött megállapodás, anyagi alapja az e 
célra a Magyarországgal szemben fennálló orosz 
államadóságból elkülönített rész. A 
kormánymegállapodás a kölcsönösség elvén 
szabályozza a hadisírok méltó állapotban tartásával 
kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat.

A munkavégzés során egyeztetésre kerülnek az 
orosz és magyar nyilvántartások adatai, majd ennek 
alapján kőbe, vagy ércbe vésve kerülnek felvésésre az 
elhunyt áldozatok nevei a hadifogoly-temetőkben.

A másik fő irányvonal a hadműveleti területen, 
illetve a felvonulási és visszavonulási körzetekben 
életüket vesztett katonák eltemetési helyeihez 
kapcsolódik. Ezeken a területeken a nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően az érintett országok 
hagyományaik és lehetőségeik szerint kétféleképpen 
járnak el. Az egyik eljárás szerint minden földi 
maradványt -  lehetőség szerint -  azonosítanak, 
hazaszállítanak és otthon kialakított központi katonai 
temetőben, helyeznek örök nyugalomra (ezt teszik 
például az Olaszok). A másik, hogy azonosítható 
módon, az egykori hadszíntéren kialakított központi 
katonai temetőbe temetik át őket (ezt teszik például a 
németek). Mindkét módszer, exhumálással jár, nem 
hagyja senki az eredeti helyükön a katonáinak földi 
maradványait.

A kétféle exhumálási gyakorlat közül 
Magyarország a második szerint jár el. A voronyezsi 
területen két ilyen objektum van: az I. Magyar 
Központi Katonai Temető (Boldirjevka) és а II. 
Magyar Központi Katonai Temető (Rudkinó- 
Gremjacse).

Speciális terület a Németországgal való 
együttműködés. A Németország területén található, 
magyar katonasírokat, haditemetőket és 
hadiemlékműveket a német állam, illetve német 
társadalmi szervezetek és helyi önkormányzatok 
tartják fenn. (A Magyarország területén található 
német katonasírokat és haditemetőket az alapítmányi 
formában működő német Volksbund Deutsche 
Kriegsgraberfursorge (Német Háborús Sírokat 
Gondozó Népi Szövetség) hivatott gondozni. 
Nemzetközi vonatkozásban végzett tevékenysége 
kiterjed a német katonák nyughelyeinek felkutatására, 
a katonák földi maradványainak exhumálására, majd 
a Magyarországon meglévő vagy újonnan létesített 
központi német katonai temetők valamelyikében 
történő újratemetésére. A VDK egész Európában 
azonos szabály szerint alakítja ki központi 
katonatemetőit, melyek közül Magyarországon a

legnagyobbak Budaörsön, Veszprémben, Sopronban, 
Pécsett, Böhönyén és Debrecenben vannak.

Az utóbbi évek erőfeszítéseinek köszönhetően 
körvonalazódik az ukrajnai magyar hadisírgondozó 
tevékenység biztatóbb jövője.

Az egyezmény alapján, az ukrajnai településeken 
lévő magyar hadisírok felkutatása, felújítása és 
rendbehozatala megkezdődött. Az elmúlt években 
többek között Ungváron, Ökörmezőn, Vorochtán, 
Nadvimán, Kosziv-Horodban, Tatarivban, 
Kupiscsében (korábban: Dorsics), Beregszászon és 
más településeken kerültek felújításra I. És II. 
Világháborús magyar katonatemetők.

A felsorolt ukrajnai hadisírgondozó eredmények 
alapján bebizonyosodott, hogy a húszezret meghaladó 
II. Világháborús ukrajnai magyar áldozat sírjának 
megmentése csupán átfogó koncepció kidolgozásával 
oldható meg. Ennek megfelelően a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum elkészítette az ukrajnai magyar 
központi katonai temető létesítésének tervét, ahová -  
az oroszországi Rudkinoban lévő magyar központi 
hősi temető mintájára - végső áthelyezésre kerülnének 
a bajtársak, vagy helyi lakosság által ideiglenesen, 
jeltelen sírokban elhantolt honvédáldozatok földi 
maradványai. A leendő központi temető egyik 
megfelelő helyszíne a Beregszászi járásban lévő 
Dercen település.

A magyar-ukrán hadisír-egyezmény kiegészítő 
jegyzőkönyvének 2007. Július 10-ei budapesti 
aláírását követően Kazakevics Vitalij, az ukrán 
hadisírgondozó partnerszervezet felelős titkára jelezte 
a HM HÍM főigazgatójának, hogy az 1945-1954 
közötti időszakban a mai Ukrajna területén elhunyt 
hadifogoly-áldozatok emlékére két nemzetközi 
központi emlékhelyet kíván létrehozni Ukrajna keleti 
és nyugati régiói: egy egyiket a Hmelnickij területen 
lévő Szlavuta városban, a másikat a Luganszki 
területen.

Az ukrán-német-magyar (esetleg olasz, román 
stb.) közreműködésével létrehozandó első ilyen 
jellegű emlékhely szemrevételezésére a Hmelnickj 
megyében lévő Szlavután 2007. Július 19-én került 
sor, majd az ezt követő avatóünnepségre -  2007. 
Szeptember 2-án.

Az elmúlt évszázad közismert történelmi fintorai 
következtében Magyarország súlyos veszteségeket 
szenvedett. A korábban soha nem tapasztalt háborús 
borzalmak gyakorlatilag minden magyar családot 
közvetlenül sújtottak. A fegyverek elcsitulását 
követően nem maradhat el az áldozatok emlékének 
méltó megörökítése, azaz az intézményes
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hadisírgondozás, melynek pozitív példáját több 
nyugat-európai állam már az I. Világháború végétől 
alkalmazott.

Esztétikus, méltó, egységes sírhelyek és a 
környezet megfelelő kialakításával nem csak a hősök 
emléke előtt adózunk hazafias kötelességből, enyhítve 
hozzátartozóik fájdalmát, de nem is hagyjuk 
feledésbe merülni a múlt szörnyűségeit, emlékeztetve 
a jövő nemzedékét a háború borzalmaira

Dr. Holló József. HM-HIM főigazgatója

MAGYAR NAPLÓ írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

З Щ о щ а
Az édesvízkészletek intenzív, pazarló felhasználása 
közvetlen fenyegetést és súlyos biztonságpolitikai 
kockázatokat vonhat maga után az elkövetkező 
években. Amennyiben nem sikerül ésszerű mederbe 
terelni az emberiség vízfelhasználását, a készletek 
kimerülése 2020 -  2025 táján a világ
gabonatermelésének akár tízszázalékos
csökkenéséhez, ezen keresztül pedig súlyos 
éhínséghez, fegyveres konfliktusokhoz, háborúkhoz 
vezethet — derül ki a élelmezés és vízgazdálkodás 
kérdéseivel foglalkozó nemzetközi tudományos 
kutatóintézetek jelentéseiből, amelyeket a 
közelmúltban ismertetett a Párizsban szerkesztett 
„International Héráid Tribüne” (IHT). Hasonló 
aggodalmakat fogalmazott meg az ODCD, illetve a 
FAO, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági 
szakosított szervezete is. Az ODCD egyik szakértője 
úgy látja: a vízpazarláshoz hozzájárul, hogy a termék 
komoly állami támogatásban részesül, vagyis 
túlságosan olcsó.

Az ENSZ környezeti programjának (UNEP) 
felmérése szerint az emberiség jelenleg a 
rendelkezésre álló vízkészlet ötven százalékát 
használja, s az elkövetkező húsz évben a 
vízfelhasználás negyven százalékkal nő.

SZERESD ÉS BECSÜLD VÁLASZTOTT HAZÁDAT 
AUSZTRÁLIÁT

DE NE TAGADD MEG SZÜLŐHAZÁDAT 
MAGYARORSZÁGOT!

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 minden pénteken d.u. 1 és 3 
óra között folyamatosan működik. A komoly 
munka megkezdődött és a kijelölt három Idős 
Magyarok Klubja Knox, Casey és a Nunawadingi 
Kluboknak már elkészült a Honlapja. Az általános 
Internet ismertetés és az mc2 lehetőségeiről további 
előadásokat tervezünk a többi Idős magyar 
Klubokban is. A „tagok” 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. Az Idős Klubok 
honlapjain, ami a „Hunagrian Computer 
Community” néven ismeretes, már rajta vannak az 
összejövetelek alkalmával készített képek, 
kirándulások és azokról szóló írások. A Komputer 
Klub tagjai is besegítenek a „connected community” 
mozgalomba, többen megjelennek minden pénteken, 
hogy az arra rászorulóknak segítséget tudjanak 
nyújtani.
Az egyik legjobbnak bevált „Security System” 
kapható a Secure Tec kiadásában. Akit érdekel ez a 
„software” -  érdeklődhet a Klub összejöveteleken.

Hivatalos megnyitás az mc2-ről.
December 7-én (péntek) 1 órától -  d.u 3 óráig!
A Hungárián Computer Community és a hozzá 
kapcsolt Idős Magyar Klubok ismertetője kerül 
bemutatásra. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!_________ (uzsonnáról gondoskodunk!)

Az angol nyelvű, hivatalos indítása a 
programnak (Hivatalos személyek részvételével) 
December 7-én lesz (Pénteken -  1 és 3 óra 
között.) Bővebb információt a Decemberi újságban!

A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki 
a komputerrel és az Internet-tel szeretne 
megbarátkozni,

a Vezetőség nevében Szeverényi László.
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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 sejten i

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

ALLŰHome Loans
ABN 18 066 912 721

Member of the Mortgage Industry Assn. Of Aust. 
www.allhomeloans.com an

Unit 2, Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 
Phone: (03) 9852 4312

Árpád Otthon Ö nkéntes 
D olgozóinak Ebéd

Díszbe öltözött az árpád Otthon Szeptember 27-én. 
Az Árpád Otthon Vezetősége, mint minden évben, 
megvendégelte önkéntes dolgozóit egy nagyon finom 
ebéddel. Ezúton mondtak köszönetét az önkéntes 
dolgozók fáradhatatlan munkáiért.

12 órára már összegyűlt az ünneplő közönség. 
Harmincnégyen foglaltak helyet a virágokkal 
feldíszített, asztalok körül. Év közben a villa- lakók is 
kiveszik részüket az otthon munkájában így 
tizennégyen a vendégek közül villa-lakók voltak.

Szilágyi Hella, igazgató köszöntötte a 
megjelenteket és kiosztotta az Elismerő Okleveleket. 
Ezek után mindenki egészségére koccintottak a 
megjelentek. Aki nem akart pezsgőt inni, az kaphatott 
alkohol mentes almalevet, hogy ne maradjon ki az 
ünneplésből.

Rövid műsor előzte meg az ebédet. Először 
Palcsek Erzsi néni felolvasta a Szerétéiről szóló 
verset, ami nagy tapsot érdemelt. Patay Klári, villa

lakó először saját versét, majd egy általa fordított 
angolról verset olvasott fel. A siker nem maradt el. 
Bartha Iza a vezetőség nevében fejezte ki hálás 
köszönetét mindazoknak, akik az év folyamán 
fáradhatatlan munkával, nagy szeretettel és 
lankadatlanul, önfeláldozóan vették, veszik ki 
részüket az Árpád Otthon munkájában. Van aki 
hetente a számokat mondja be a lelkes 
„Bingózóknak”, van aki különböző történeteket 
olvasnak fel az érdeklődőknek. Az önkéntes munka 
ezen felül lehet csak délutánonkénti elbeszélgetés a 
bentlakókkal, ami sokat jelent azoknak, akikhez 
különben nem igen jönnek látogatók. Mások a 
bevásárlásnál segédkeznek, vagy zenés délutánt 
tartanak, esetleg hozzájárulnak a hagyományos 
süteményvásár sikeréhez. (December 1-én lesz a 
következő. -  lásd a külön hirdetést!) Mindig akadnak 
szorgalmas kezek, amikor a különböző értesítéseket 
kell kipostázni, vagy az otthon kertjét építgetni, 
szépítgetni.

Az asztali áldás után, melyet Kovassy Marianne 
mondott el, kezdődött a finom ebéd felszolgálása. A 
szakácsok és a konyhások ezúton is kitettek magukért. 
Minden nagyon ízletes és bőséges volt. A fogások 
között Gyergyák Zsuzsa, aki Kiss Györgyi munkáját 
veszi majd át, (miután megkapja vízumát) 
bemutatkozott. Zsuzsa jelenleg, mint önkéntes 
foglalkozik a bentlakókkal. Csütörtökönként elviszi 
azokat, akik szeretnek kirándulni, friss levegőn 
sétálni.

Az ebéd végén még egy kis ideig kávé mellett 
elbeszélgettek a megjelentek és ebbe már a bentlakók 
is bekapcsolódtak. Pető Éva szervezte meg ezt a 
felejthetetlen ebédet. Nagy lelkesedéssel küldte ki a 
meghívókat, várta a válaszokat, hogy ki fog eljönni, - 
ki nem. Az ő érdeme az ízlésesen kiállított oklevelek 
és az egész ebéd zökkenőmentes lebonyolítása. Nagy 
munka volt, szép munka volt. A Jó Isten áldja meg 
továbbra is, hogy jövőre megint egy ilyen szép 
eseményen vehessünk részt, - az önkéntesek. Meg kell 
említeni Simity Lacit is, aki segített az asztalok 
felállításban. Köszönet munkájáért.
Jó lenne ha minél többen csatlakoznának az önkéntes 
munkálatokhoz az Árpád Otthonban. Egy -  két
órát hetente, havonta, ki mit tud felajánlani, ki mit tud 
elvégezni a sok munkából, ami mindennap adódik 
egy ilyen Otthonban. Néha egy kedves szó, 
beszélgetés, néha egy kis kártyajáték, (vannak, akik 
szeretnek römizni), séta az új hátsó kertben -  
beszélgetéssel összekötve. Nincs szükség nagy - 
dologra, csak annyi, hogy a bentlakók érezzék, hogy

mailto:gus@allhomeloans.com.au
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nem felejtette el őket a Melboume-i magyar 
közösségük. Ki tudja, ki és mikor kerülünk hasonló 
helyzetbe, és akkor majd jól fog esni mások 
figyelmessége, önfeláldozása irányunkba.
További sok sikert kívánunk az Árpád Otthon 
önkéntes dolgozóinak és köszönet a vezetőségnek a 
megemlékezésért, a finom ebédért.

Krónikás: Varga Emőke önkéntes dolgozó.

Test és fül gyértyázás;
Tá-dé viasz 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 képek a Gyuri-bácsi jóvoltából...... köszönjük!

2  $ a v e  U
B O O K K E E P IN G  &  A C C O U N TIN G  

SER VIC ES

e x
©

ERIKA BÁLLÁ: 0403 490 580 
FRANCIS BÁLLÁ: 0 4 17 552 505 
TELEPHONE: (03) 9761 6765
EMAIL: info@2saveu.com.au 
W EB: www.2saveu.com.au

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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A Magyar Szabadságharcos V ilágszövetség  
A usztráliai Csoportja, az Ivanhoe-i RSL 

közös m egem lékezése 1956-ról.
Bocskai Terem 2007. Október. 31.
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VÉKONY MIHÁLY
1920 - 2007

Mihály egy hónappal a Trianon 
Békeszerződés után 1920. Július. 3-án, született, 
Délvidéken, Mohol községben. A szülők hetedik 
gyermekeként korán kitűnt tanulásvágya. Vizsga 
eredményei mindig kitűnők voltak.

Hadnagyként szolgált az Ukrán fronton. 
Háború után beiratkozott a Közgazdasági Egyetemre, 
majd kiváló szakértelmi képességével tűnt fel 
munkahelyén. 1975-ben elhagyta az országot az erős 
kommunista nyomás miatt és Ausztráliában 
telepedett le.

Itt még 10 évet dolgozott a FORD 
autógyárban, majd 1985-ben nyugdíjba ment. 
Mindenki irányába jóindulatú volt, és szerették az 
emberek, a kedves mosolygós természetét. Élete 
végéig küzdött a Trianon Békeszerződés 
megváltoztatásáéit. Rövid betegség után, 2007. 
Október. 8-án, 87 éves korában adta vissza nemes 
lelkét Teremtőjének.
______ Nyugodjon békében, áldás poraira!_______

В
 FIGYELEM?
gyár Központ Társadalmi 
etkezet terme kibérelhető

íületésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

ználattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

Ivilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
(03) 9560 1270.

November 4. Vasárnap
Szent István Ökumenikus

Templom búcsúja
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet

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

November 18. Vasárnap
Egyetlen katolikus szentmise a St.Colman 

Templomban d.e. 11 órakor
Szent Erzsébet szobor avatásssal. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

November 25. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
A betegekért ima és áldásos fohász 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet

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 
A Székely Zenekar közreműködésével

November 25-én déli 12 órakor
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
Jó ebédhez szól a nóta....

A Székely Zenekar közreműködésével 
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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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FIGYELEM!
Minden hónap első szombatján MUNKA-NAP 

a Magyar Központban!
November. 3-án, szeretettel várunk mindenkit, aki 
a Központ karbantartásán szeretne segíteni.

Szeretettel hívja és várja vendégeit a Regnum Szövetkezet 
Vezetősége 2007 november 4-én, vasárnap a

S zen t 1S TV Á H  ö k u m e n ik u s  
te m p lo m  b ú c s ú já ra

Ъ .е .  11 ó r a k o r

ökum enikus Isten-tisztelet

-  l i t t  peetcHye
- 4fe< G üttm thytk  -

1&h$9í - JemfalA
A nap tiszta bevételét a Szent István Ökumenikus templom  

. fenntartására fordítjuk

1 Gyertyafényes Est: 2007. december 16 vasárnap este 8 ó ra j

KIS HIRDETÉSEK!
Maximál Handvman (megbízható)
Házkörüli és benti munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
041 176 0363 mobilon.

CLEANE4G ACCLAIMED SERVICE
Deák Gyöngyi Tel. 9318-5103, Mobil 0422770957
Általános házimunkák, mosás, vasalás stb...

Megbízható, felelősségteljes szolgálat

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSIT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

< = X

Tel: (03) 9761 6765 Mobile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

E-mail: beriferi @ alphalink.com.au
H ívásra házhoz m együnk utazási ügyek megtárgyalására.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ 
nagytermében November 13-án és 27-
én 760 Boronia Road Wantima 3152.
Október. 16-ra Klubunk nagy gonddal készült, hiszen 
ezen a napon emlékeztük meg arról, hogy tagjaink 
legtöbbje 50 évvel ezelőtt, fiatalon, tele izgalommal 
és reménnyel érkeztek meg Ausztráliába. A fő 
hangsúly mégis azon volt, hogy Októberben a 
magyarság már kétszer is dicső, de sok drága élet árán 
küzdött egy szabad, független Magyarországért. A 
díszbeszédet Teleky László mondta, mély érzések 
tolmácsolásával, - érdemes felidézni nemes 
gondolatait: „ Október havában a magyar nemzet két 
történelmi tragédiáról emlékezik meg. Az egyik az 
1849 Október 6-án a 13 aradi vértanukról, a másik 
az 1956 Október 23-as forradalom és szabadságharc 
mártírjairól. Mi nem emelünk szobrot, mi nem 
avatunk szobrot. Az aradi mártírok közül szinte 
senkinek sincs szobra. Mégis, vértanuk emléke 
világszerte minden magyar szívében kegyelettel 
örökre bevésődött.
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ELJEN A MAGYAR 
SZABADSÁG, ÉLJEN A HAZA!

2007
NOVEMBER

Jeles napok; 
November 1. 

Mindszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

megtisztítása, 
feldíszítése és 

gyertyák gyújtása a 
halottak emlékére. 

November 2.
Halottak napja. 

Városban és falun 
egyaránt a halottakra 

való emlékezés 
ünnepe. November 
30. András nap. A 

legjelentősebb 
házasságjósló, 
varázsló nap.
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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.
KITÜNTETÉS!

Nagy örömmel értesültünk arról, hogy a Tiszavirág 
Magyar Nyugdíjas Klub vezetőjét, Boros Veronikát 
meghívták a „Victorian Senior of the Year 2007” 
fogadásra. Mr. Brumby, hivatalos meghívását 
elfogadva, Veronka képviselte a Footcray és 
környékén élő magyarokat. A fodíjat egy 83 éves 
asszony nyerte el, aki az egyetemi tanulmányait 
elvégezve, most is segéd-tanárként dolgozik az egyik 
egyetemen.
A hivatalos események után szabad beszélgetések és 
megvendégelések alkalmából találkozhattak a 
megjelentek a Victoria-i államfővel. Footzcray 
különös említést kapott, hiszen nagyon jól tudjuk, 
hogy a Mr. Clark a Marribirong Város polgármestere 
meggyire szívén viseli a emigráns magyarok ügyeit.

Mr. Brumby, Premier of Victoria és Boros Veronika

Gratulálunk a szép kitüntetésnek, és reméljük, 
hogy ezzel is fokoztuk a magyarok jó hírnevét az 
itteni állami közegeknél.
A Klub működéséről és az elkövetkező hónapok 
programjáról érdeklődni lehet Boros Veronika 
telefonszámán; (03) 9689 0176.
A Klub összejöveteleire szeretettel várjuk 
tagjainkat és vendégeinket a vezetőség 
nevében.................................... Boros Veronika.

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

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public 
Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.
Kedves Olvasóink!
E hónapban is összejöttünk a megszokott 
„Community HaH”-ban, minden Szerdán reggel 9 és 
délután 4 óra között, azért, hogy egymás baráti 
körében töltsünk egy pár órát, úgy ahogy azt 
megtesszük már hosszú évek óta.
Mint már említettem, a múlt hónapban 
újraválasztottuk Vezetőségünket, - egyhangú 
elismeréssel a tagság köszönetét fejezte ki, odaadó és 
szorgalmas munkájukéit. Ők elkövetnek mindent, 
hogy kellemesen teljenek összejöveteleink, változatos 
programokkal, megemlékezésekkel, szokásos és 
nevezetes ünnepek megtartásával. A kirándulásokkal 
változatossá teszik egyhangú nyugdíjas életünket.

E hónapban meglátogattuk a belvárosi Kaszinót, 
persze „Wildcash” hiánya uralkodott, de a nap 
kellemesen telt el. Négy napos túrán volt a Klub 
Gippsland környékén, meglátogatni kulturális 
kiállításait, érdekességeit. Port Albertban megnéztük 
a „Marinetime Múzeum”-ot, Nyerimilang-ban a 
„Historie Homestead”-ot. Volt részünk egy pár órás 
hajó-túrában is.

A Motel, ahol megszálltunk, kitűnő élelemmel és 
kényelemmel látott el bennünket. Nem csoda, hogy 
amikor hazatértünk négy nap után, alaposan fáradt 
volt, a sok élmény és esemény után. Sajnálhatta 
mindaz, aki nem tartott velünk!

Decemberben, Vezetőségünk egy napos 
kirándulásokat szervez, („Sherbrook Forest” lesz az 
irány) lehet jelentkezni a Vezetőségnél.
Vasárnap, 28-án megtartottuk szokásos zenés, táncos 
ebédünket, ahol int mindig, ragyogóan érezte magát. 
Az ez évi utolsó ilyen összejövetel November 25-én 
lesz, és természetesen mindenkit szeretettel várunk.

A vezetőség nevében................................. Árpi.

FIGYELEM! - FIGYELEM! 
NAGYSZABÁSÚ KIÁRUSÍTÁS 

November. 10-töl -  18-ig. 
reggel 9 órától -  este 7 óráig.

91 Doveton Avenue Eumemmerring 3177 
(Melway Reif. 91 B- l l )

Nagy-nagy választékban mindenféle használati 
cikk, - bútorok, szerszámok stb...

Ha valamire szükségük van, jöjjenek el, 
nem fognak csalódni!
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2007-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (November 3-án) tartja, a 
megbeszélt helyen! Minden bajtárs megjelenését 
kérjük. További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 
9499 6427 telefonszámán.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2007-évi összejövetelei a hónap első és harrrmdik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)

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 St. 
St-Albans)

A Klub összejöveteleire 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 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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

2007. Október 23.
Ez évben is, mint ahogy az minden évben 

megismétlődik, a North Fitroy-i Református 
Templomban és utána a Bocskai Teremben
megemlékezést tart a gyülekezet az 56’os forradalom 
emlékére. Az idén megjelenteket Nt.Dézsi Csaba a 
templomi megemlékezések alkalmával gyertyák 
gyújtására kérte fel a megjelenteket, megemlékezve a 
hősökre, akik életüket adták a magyar szabadságért. 
A szertarást követően a Magyar Himnusz eléneklése 
után az emléktábla koszorúzására került sor, ami a 
Templom bejáratánál van elhelyezve.

A református egyház vendége volt minden 
megjelent, és a Bocskai teremben folytatódott a 
megemlékezési sorozat. Pál János rövid beszéde után 
vacsorával kedveskedtek a megjelenteknek.

Ez az összejövetel is, mint minden évben 
megható és méltó felidézése volt a már 51 évvel 
ezelőtt történteknek. A fél évszázad sem engedi 
elfelejteni az eseményeket, amely annyira 
megváltoztatta sokunk életét. Aggódva nézzük a 
jövőt, és félve őrizzük emlékeinket.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben. (Sakk, kártya,stb..,)
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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 37.7.7. az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Az December 7-én lesz az

mc2 hivatalos megnyitása a 
Központi Komputer Klub 
rendezésében, ez a „Hungárián 
Computer Community” mozgalom 
alapja. Az Ausztráliai Kisújság 
10 éves működéséből is ízelítőt kap aki el tud jönni 
Ezt a napot is fel fogjuk felhasználni a tíz év 
kiértékelésére, és a jövőben való szerepét mérlegeljük 
a magyar közösség számára. Kérjük az előfizetőket, 
és minden magyart, aki olvassa és értékeli a 
Kisúj Ságot, látogasson meg bennünket. Mindenkit 
szeretettel várunk.

Megjelent az „ÖTVENHATOSOK” rövid 
film DVD-én -  készítette Péter János Zoltán.
Magyarul és angolul méltatása az 56’ után érkezett 
emigránsokról és kezdeti életükről.
A DVD megrendelhető Péter János Zoltántól Mobil 
telefon 0413 537749; vagy a Kisújság vonalán.

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.

Melbournei Magyar Televízió - M fíT V
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net: 
Email: MHTV@TPG.com.au

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

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

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

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

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

kedden és szerdán de. 10 - dn. 3 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 váija 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: m ariaszabo@ optusnet.com .au

http://www.3ZZZ.com.au
http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
mailto:mariaszabo@optusnet.com.au

