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Március régen és most...
Szívlelje meg minden otthoni képviselő jelölt Petőfi szavait választások előtt.

A NEMZETGYŰLÉSHEZ
(Részletek)

Megtalálható az Ezer Esztendő Millenniumi Olvasókönyvben. 
Ott álltok a termek küszöbén.
Melyből a nemzet sorsa jön ki majd,
Megállják, ne lépjetek be még,
Hallgassátok ki intő szózatom...
Egy ember aszói, de milliók nevében!...

Bármily erővel, bármily áldozattal,
Bár mind egy szálig elvesztek belé,
Hazát kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél 
És tartósabb is, kell alkotnotok...

Nem mondom én: a régi épületnek 
Dobjátok félre mindenik kövét,
De nézzetek meg minden darabot, mit 
Alapnak vesztek....

Nagy a dicsőség, melyet mindegyik 
Szerezhet itten, de tudjátok-e,
Csak nagy munkáért jár ez a dicsőség!
Akit nem égő honfiérzelem 
És tiszta szándék vezetett ide,

Kit a hiúság, vagy silány önérdek 
Csábít e helyre, az szentségtelen 

Lábbal nem lépjen e szentelt küszöbre...
Pest, 1848. Július 4. Petőfi Sándor.
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1848 emlékére....
Petőfi és Bem apó.

Részlet egy magyar Olvasókönyvből.
Költő volt az egyik; édes gyújtó dalok tűzlelkű 

dalnoka; hadvezér a másik, véres csaták oroszlánszívű 
hőse. És a magyar szabadság apostola mindkettő.

Pedig a hős tábornok bölcsőjét nem is magyar 
föld termette, nem is magyar kéz ringatta. Idegen 
nemzet fia volt ő; ott született a Kárpátok bércein túl: 
Lengyelországban. De a szabadság lángoló szeretetét 
szívta magába az édes anyatejjel. Mikor meghallotta, 
hogy a szegény magyar nép kezére bilincset kovácsol 
a zsarnokság; kardjára ütött s fogadást tett, hogy azt a 
bilincset szétzúzza.

Nem is volt nyugovása, míg Kossuth Lajos elé 
nem bocsátották.

Kormányzó úr! -  így szólt. -  Én idegen föld fia 
vagyok, de ismerem és becsülöm a hősi magyar 
népet. íme, fölajánlom kardomat, életemet, véremet 
szabadsága védelmezésére.

Kossuth az erdélyi hadak fővezérévé tette meg 
lánglelkű lengyelt. És itt találkozott azzal a másik 
lánglélekkel, akivel aztán szíve elválaszthatatlanul 
összeforrott: Petőfi Sándorral.

Petőfi 1849. Január havában feleségét és kis fiát 
Zoltánt, nagy költőtársa: Arany János gondjaira bízva, 
egyenesen az erdélyi hadsereghez sietett és 
Szelindeknél találkozott Bemmel. Mint zivataros 
éjszakában két villám, ha összetalálkozik, olyan volt 
ennek a két lángszellemnek találkozása a harcok 
vészes napjaiban. Amerre jártak, lelkűk fényt hintett, 
erőt, bátorságot a csüggedőkbe.

A székelyek eleinte bizalmatlanul fogadták 
Bemet. De mikor látták Petőfinek, az ő kedves 
költőjüknek , iránta való határtalan szeretetét; 
lassanként a legmelegebb ragaszkodás vert gyökeret 
az ő szívükben is ”szürke generális” iránt. Pedig 
beszélni sem tudtak vele. Bem csak egy pár szót 
tudott magyarul: „Ne félj, székely! Előre!” De a hős 
székelyeknek ez is elég volt.

Golyó, szurony rosttá tépte, szaggatta testét véres 
csaták viharában, arca sebforrásokkal tele, ámde lelke 
tiszta, ép, hatalmas vala. Mikor csata előtt, a hős 
székelyek élén, paripán, nagy kócsagos csákójával 
megjelent: ez a lélek ragyogott varázsos fénnyel a 
szemében. Mellette állt bálványozott költője s dalolta 
gyújtó dalát: ”Mi ne győznénk? Hisz Bem a vezérünk 

A szabadság régi bajnoka:
Bosszúálló fénnyel jár előttünk 
Osztrolenka véres csillaga!”

Előre, székely! -  kiáltotta Bem. S a székelyek 
szent lelkesedéssel mentek előre, piros vérükkel
öntözve a győzelem, a szabadság nyíló virágait....

Megható az a mély, odaadó, gyöngéd szeretet, 
mellyel a kemény katona a szívére ölelte a költőt. 
Édes fiának nevezte és mindig azon volt, hogy a 
harctól visszatartsa, hogy baj ne érje drága életét.

Ha én elesem, - szólt egy véres ütközet előtt az 
őt mindenáron követni akaró költőhöz, - fölveszi 
kardomat más, és dicsőséggel forgatja tovább. De 
téged nem pótolhatna senki a világon.

Mikor kérő és tiltószó nem használt, akkor 
gyöngéd gondoskodással futárként küldte őt 
Debrecenbe. így tőn a piskii véres ütközet előtt is.

A költő nagy szeretetét az ősz tábornok iránt 
örök időkig hirdeti gyönyörű költeménye:

Szerencse és az Isten 
Tőlünk elpártola,
Egy pártfogónk maradt csak 
Velünk: ez Bem vala!

Oh, Bem, vitéz vezérem, 
Dicső tábornokom,
Lelked nagyságát könnyes 
Szemekkel bámulom.

Nincsen szóm elbeszélni 
Nagy hősiségedet,
Csak néma áhítattal 
Szemléllek tégedet.

S ha volna ember, kit mint 
Istent imádanék, 
Meghajlanék előtted 
Térdem, meghajlanék.

És követte is híven mindhalálig, a gyászos 
emlékezetű segesvári ütközetig. Csata kezdetén még 
ott járt a vezér körül, de később a véres harc 
zűrzavarában elszakadt mellőle. S lángoló, éds 
dalokkal teli, nagy szívét tán valamelyik durva kozák 
dárdája döfte át s némította el örökre.

A nagy nehezen megmenekült Bem aggódó 
gonddal hiába várta a harc után, hiába hívta, hiába 
kereste kedves dalnokát. Teste ott feküdt valahol 
Segesvár gyászmezőjén, némán, mereven, 
hidegen....Lelke pedig a dicsőség fényhonából nézett 
már le vitéz vezérére, dicső tábornokára....
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Újra Magyarországon

Dr. Szalontai Éva interjúja FODOR LAJOS 
nyugalmazott vezérezredes, korábbi vezérkari 

főnök, volt Ausztráliai nagykövettel.
Dr. Nagy Károly elnök 

meghívására az Ausztrál Baráti 
Körben nemrég színes, érdekes 
előadást tartott Ausztráliáról 
zsúfolt nézőtér előtt. Itt 
találkoztunk először. Majd 
hosszabb beszélgetésre az 
újlipótvárosi FIR ÉTTEREM-ben 
került sor, egy „emus” munkaebéd

Fodor Lajos sportos külsejű, határozott kézfogású, 
nyitott, barátságos, kellemes társalgó. Élmény volt 
vele beszélgetni!
Fodor Lajos élettörténetét itt Ausztráliában sokan 
ismerik, négy éves itt tartózkodása alatt volt idő 
megismerni őt, - de a beszélgetés folytán itt még 
egyszer megismerhetjük a népszerű követet:
Születési helye: Debrecen, ideje: 1947. Július 29. 
Családi állapota: nős, két gyermek apja. Leánya, 
Zsófia 14 éves egy angol nyelvű középiskola diákja. 
Fia, Olivér, 26 éves egyetemi hallgató. Felesége: Dr. 
Kovács Éva, gyakorló ügyvéd.
Katonai tanulmányai eredményeként a legfelsőbb 
kinevezése vezérkari főnök, vezérezredes.

2003-ban Ausztrália és Új-Zéland nagyköveti 
kinevezést kapott!

Melyek voltak a fő feladatai? -  Ausztrália, Új- 
Zéland és Magyarország közötti kapcsolatok 
előmozdítása, az ausztráliai, az új-zélandi mintegy 
hetvenezer magyarral a kapcsolat tartása, ápolása. 
Igyekeztem összetartani a magyarokat. Arra 
buzdítottam őket, hogy utazzanak gyakrabban az 
anyaországba és segítsenek Magyarországnak. 
Igyekeztem jól képviselni a gazdaságot, a kormányt, 
az ellenzéket -  mindent, ami magyar! Úgy érzem, 
hogy előbbre mozdítottam az országok közötti 
együttműködést.

Hogyan emlékszik Ausztráliára? -  a legutóbbi 
statisztikai adatok szerint Ausztrália a világ harmadik 
leggazdagabb országa. Nyugodt, biztonságos, 
fegyelmezett, - törvény és hagyománytisztelő, jóléti 
társadalom. Csak elismeréssel szólhatok róla.

Mit valósítana meg Magyarországon mindabból, 
amit Ausztráliában tapasztalt? -  a panaszkodások 
helyett a megoldáskeresését. Sikeres 
gazdaságpolitikát. A magyar- vállalati kör, a kis és 
közép-vállalkozások megerősítését. A körbe

tartozások megszüntetését. A kulturált, fegyelmezett 
közlekedést. A kötelező szavazást. (Az ausztrál 
állampolgárt megbüntetik, ha indok vagy igazolás 
nélkül nem szavaz!) Az öntudatos, igazi 
hazaszeretetet. A fő nemzetpolitikai kérdésekben 
egyetértést.

Mi a terve a jövőre nézve? -  vissza kell találnom 
a hétköznapi élet valóságába. Az ausztrál címerben 
látható kenguru és emu a folyamatos előrehaladás 
szimbóluma. Nem akarok leállni. Szervezem az új, 
most már nyugdíjas életemet. És szinte semmire sincs 
időm. Egy új vállalkozást (üzleti tanácsadást) is 
szervezek „BUZOGÁNY 47” néven. 47 a születési 
évem, - a buzogány pedig erős, sportos alkatom, 
dinamikus karakterem miatt ifjúkori becenevem.

Sok sikert kívánunk az új vállalkozáshoz!

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

Félmillió dollár és tíz új 
munkahely a zöldkártya ára:

Félmillió dolláros befektetéssel és munkahelyek 
teremtésével a gazdag külföldi üzletemberek maguk 
és családjuk számára „megvásárolhatják” az Egyesült 
Államokban a letelepedési és munkavállalási jogot 
biztosító zöld kártyát.
Hogy oda kerüljenek: sokak álma, kevese(bbe)k 
valósága!

Évente több millió dollár befektetés áramlik az 
amerikai gazdaságba a bevándorlási hivatal kevéssé 
ismert, úgynevezett EB-5 programjának 
köszönhetően -  írja a „The Walls Street Juntái” 
beszámolója. A hivatalos kimutatások szerint a 
program különösen Dél-Korea, Kína, Venezuela és 
Szaúd-Arábia azon befektetőinek körében népszerű, 
akik Amerikába költöznének, de nincs türelmük arra, 
hogy a zöld kártya megszerzésének „hagyományos 
útját” járva több évet várjanak az állandó letelepedési 
jogra.

A zöld kártya megvásárlásának az a feltétele, 
hogy a külföldi üzletember egy elmaradottabb 
vidéken 500 ezer dolláros beruházással legalább 10 
amerikai számára munkahelyet teremtsen. A beruházó 
először csak ideiglenes zöld kártyát kap, amelyet 
néhány évvel később véglegesítenek, miután a 
munkahelyteremtés bizonyossá vált.
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Isten veled Laci-bácsi....
Juhász Laci-bácsi,

Melbourne egyik
legnépszerűbb és
szeretett magyarja ez év 
Január 24-én visszaadta 
lelkét teremtőjének. 
Gyászolják lánya Jutka 
(Buci) veje József, 
unokái Christina és Erika 
és az egész Melboume-i 
magyar- emigráció. És 
ahogy lánya kérte a 

templomban 
megjelentektől:

„Ne búcsúzzunk tőle, hanem szívünkben tartsuk 
meg őt és szellemét.....”

Laci-bácsi 1909. március, 20-án született 
Szolnokon, majd fiatal és iskolai éveit mezőtúron 
töltötte, ide fűzték legkedvesebb fiatalkori emlékei. 
1927-ben fejezte be gimnáziumi tanulmányait a 
református gimnáziumban, a „bagoly-várban”. Ez 
után Budapesten a Ludivikán tanult tovább, ahol 
1931-ben mint folyamőrt avatták fel a műszaki karon. 
A magyar katonai szellemet itt szívta magába, ami 
elkísérte egész életén át. A háborút átvészelve, 
Ausztriában került amerikai fogságba, majd 
tanulmányait felhasználva a Dunát tisztította a háború 
roncsaitól a „Maros” hajón. Passauban találkozott 
újra feleségével és kislányával. Remélték, hogy haza 
tudnak majd menni (megyünk haza tavasszal) -  de 
végül is kivándorlás lett belőle -  ide Ausztráliába. 
Mint a többi kivándorló -  több helyen dolgozott, és 
végül is az SEC Standards laboratóriumának a 
vezetője lett, - innen ment nyugdíjba. 1967-ben 
vesztette el feleségét, - akit rendszeresen látogatott a 
temetőben a szokásos szegfű-csokorral.

1974-ben világkörüli útra ment. Meglátogatta 
Magyarországon bátyát, volt barátait. Elment New 
Yorkba meglátogatni húgát, ismerőseit, akikkel 
hosszú éveken át levelezett.

Laci-bácsi kezdeményezője és támogatója volt a 
Melboume-i magyar közéletnek. Mindenki szerette, 
közvetlen és kedves modoráért, segítőkészségéért. 
Szerette és értékelte családját, büszke volt az unokái 
szép eredményeire.
Laci-bácsinak szép és mozgalmas élete volt. Talán 
Ady Endre verse jellemezné a legjobban, amit Laci- 
bácsi édesapjának, Juhász Andrásnak írt 1891-ben:

Árasszon el téged az ég 
Minden szép és jóval,
Ne sóhajts fel az életbe 
A keserű „o”-val 
Légy víg, boldog, egészséges 
És minden jó barát,
A boldogság derült napja 
Csak úgy fog sütni rád.
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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.

M ártonhelyi G usztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@,allhomeloans.com.au

ALLÜ Home Loans
ABN 18 066 912 721

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

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

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk

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

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

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobüe: 0418 108 730 

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
http :,7www. cs-.magnacartatravel.com. au 

| vagy írj Email-t: clara@roaijnacart3travei.com.au

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

Az Erdélyi Magyar Szövetség Hírei!
Két eseményről szeretnék beszámolni:

Az egyik a kiállításról a másik a márciusi piknikről 
szól;

Az elmúlt évi munka és az azt követő rövid 
pihenés után az Erdélyi Szövetség folytatja 
szorgalmas és kitartó munkáját. Jelenleg a 
Hungarofeszt (2008. Január 1,2,3) alkalmából 
kiállításra kerülő anyag összeállítása köti le időnket, 
mivel a Szövetség elvállalta a kiállítás egy részének 
rendezését. Főtéma az 1848-as szabadságharc és az 
arról való emlékezés. De nem marad el a szokásos 
gyönyörű kézimunka kiállítás sem. Kedves 
támogatóink, részvételükkel nagy örömet szereznek 
nekünk és a többi kiállítónak, valamint a 
Hungarofeszt rendezőinek.

Másik nagyon fontos esemény a hagyományos 
Erdélyi Piknik. 2008. Március 2-án, vasárnap déli 12 
órától a Magyar Központ Templom Ligetében lesz. 
Piknik felszerelését mindenki hozza magával. 
Mindenkit szeretettel várunk finom ebéddel, 
süteménnyel és italokkal.
Jelszavunk továbbra is: Segíts, hogy segíthessünk!

Szegedi Erika.

Дtí s T t !ic: Erdély; Maqvor5 £rövétsec

PIKNIKÉRE.
2008 március 2-án 12 órától 

a Magyar Központ Templom-ligetében
(760 Boronia Rd. Wantima)

A kiránduló fe lszere lést hozd magaddal, 
Ételről és italró l Szövetségünk gondoskodik

SZÉKI U N G O S U N K  M IN D EN K I KEDVENCE.

i n - ) f .  у

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

CLEAN1NG ACCLAIMED SERVICE 
Deák Gyöngyi Tel. 9318-5103, Mobil 0422770957 
Általános házimunkák, mosás, vasalás stb...

Megbízható, felelősségteljes szolgálat

http://www.allhomeloans.com.au
mailto:clara@roaijnacart3travei.com.au
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A Központi Komputer Klub Assn Hírei!
2008. Február 8-án (pénteken) volt a 

Hungárián Computer Community mozgalom, 
amit mc2 néven ismernek a hivatalos 
megnyitása. A Victoria állam képviseletében 
megjelentek Mr. Shaun Leane MP a Community 
Development Department-et képvselve, Mrs.Helen 
Shardey MP, Shadow Minister fór Health, Member 
fór Caulfield, Heidi Victoria MP, Member fór 
Bayswater, Ms.Leanne Trembath, Vicnet, MC” 
Project Manager, Világos István Tiszteletbeli 
Magyar Követ, Faith Ferenc és Galambos Imola a 
Központ Vezetőséget képviselve. Ezen kívül a 
Migrant Information Center is képviselve volt Ms. 
Niquita Meyers és Robyn Clark által, valamint a 
Casey város Deputy Mayor-ja Rob Wilson is jelen 
volt.

A csoportunk nagy elismerést kapott az eddig 
elvégzett 8 éves munkáért és eredményért, ígéretet 
kapott a további támogatásra a jövőben is. A hivatalos 
megnyitást a TV és a helyi újságok is megörökítették.

Lásd: Knox Leader, (dátum - 19.2.2008 kiadás) 
Képek a megnyitóról:

Az államilag támogatott „My Connected Community” mozgalom, a 
Magyar Idős Klubok együttműködését segíti elő, és már a múlt évben 
minden Klub szépen beosztva ünnepelte Karácsonyi ebédjeit. 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. Az Idős Klubok honlapjain, ami a „Hunagrian 
Computer Community” néven ismeretes, már rajta vannak az 
ünnepélyes összejövetelek alkalmával készített képek, kirándulások 
és írások.

Kis hirdetés: Az egyik legjobbnak bevált „Security System” 
kapható a Klubban. Az összejövetelekre, amelyek minden 
Pénteken 1-től 3-ig vannak a Központban minden érdeklődőt 
szívesen, látunk a Vezetőség nevében Szeverényi László.
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VÁRAKOZÁS....  .
Színházba készül a házaspár. Mielőtt elindulnának, az 
asszony alaposan megvizsgálja férje-urát, majd 
rosszallóan megjegyzi:

Ugyan megborotválkozhattál volna -  hiszen 
színházba megyünk!
Mire a férj: „Én? Hiszen megborotválkoztam akkor, 
amikor elkezdtél készülődni, drágám....”

“Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!"

RÉGI KÖZMONDÁS....
„Anya csak egy van!”
Anyós is, csak többnek tűnik.

2008
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 
elteijedt mondóka. 

Bontsátok a zsákot ki, 
fusson a hideg, jöjjön 

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre.

Március 25;
Gyümölcsoltó

Boldogasszony
napja.

AZ ÜGYVÉD AZ CSAK TUDJA.....
- Apu! Miért van az, hogy egy férfinek csak egy 
felesége lehet? -  kérdezi a kisfiú ügyvéd apukájától.
- A törvény így védi azokat, akik a maguk erejéből 
nem tudnak védekezni.

UFÓ KÉRDÉS........
- Apa, a UFÓ-k a barátaink vagy az ellenségeink?
- Miért kérdezed kisfiam?
- Mert az előbb az udvaron leszállt egy UFO és 
elvitték a nagymamát....
- A barátaink!

ÚJ RUHA....
Az anyós már régóta nyomja az ágyat, súlyos beteg és 
közel van már a vég. Hazaérkezik a félj és a 
feleséggel beszélgetve, elkezdi méretet venni róla, 
ahogy az ágyban fekszik.
- Mit akartok? Új ruhát vesztek nekem?
- Persze, miből szeretné? Tölgyfából vagy 
mahagóniból?

IGAZA VAN AZ ÖREGNEK...
Először utazik a székely bácsi a repülőn.
Kérdi a stewardesstől:
- Mondja kedves, oszt jut-e mindenkinek ejtőernyő?
- Nincs ejtőernyő a gépben! Miért?
- Hát mer’ a hajón is van mentőcsónak, oszt 
gondolom, úszni többen tudnak, mint repülni!
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PÉNTEK / FRIDAY

Ajtónyitás: 6 órakor / Doors open: 6pm

7.00pm

7.45pm

8.00pm

Vardos
Music by Vardos 
2008 Hungarofest megnyitó 
Csaba Gábor Magyar Köztársaság 
Canberrái nagykövet
Opening of the festival by Gábor 
Csaba, Ambassador of the fíepublic 
of Hungary 
Táncház- 
Zene -Vardos 
Előtáncos-Stopic Antal
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VASÁRNAP /  5UNÖA У
Ajtónyitás: déli 12 órakor / Doors open: 12 noon

12.00pm Ebédhez szól a nóta 
Névtelen Banda
Music fór lunch by The No Name 
band

2.00pm Népitáncok bemutatják a 
Magyar Központ és a 
Melbourne-i Gyöngyösbokréta 
Népitánccsoportok
Folkdances by the Hungárián 
Community Centre, and the 
Melbourne Gyöngyösbokréta dance 
groups

2.30pm Ifjú Magyar Zenészek
bemutatója- Papp Etelka 
rendezésében
Introducing Young Performers— 
directed by Etelka Papp 

3.00pm Népitáncok
Magyar Központ és a 
Melbourne-i Gyöngyösbokréta 
Népitánc-csoportok előadásában 
Folkdances by the Hungárián 
Community Centre, and the 
Melbourne Gyöngyösbokréta dance 
groups

З.ЗОрт „Hol Volt, Hol Nem Volt"
Műsor Biszák Júlia 
rendezésében
„Once Upon a Time” children's 
program directed by Julia 
Biszak,Choreographie by Noemi Barter 

4.30pm Film

5.30pm Székely Zenekar
Music by the Székely bánd

Látogassa meg a Sör Kertet /  Visít the Beer 
Garden
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália
2008. MÁRCIUSI NAPTÁR.
Március 2. Vasárnap

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

Március 9. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

Március 16. Vasárnap
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
d.u.2:00 órakor Katolikus szentmise, utána 
Márciusi Ünnepély 

Március 21. Nagy-péntek
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.e. 11 órakor Reformtus Istentisztelet 
d.u. 3 órakor Nagypénteki Szertartás 

Március 23. Vasárnap
d.e.10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

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

Meghívó!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantirna, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2008. Március 30-án
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

I

FIGYELEM!
Minden hónap első szombatján MUNKA-NAP 

a Magyar Központban!
A következő munkanap Március 1-én lesz.

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,

ALLTALANOS ÉRTESÍTŐ

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ 
Nagytermében Minden, második 
kedden, ahogy az évi tervezet mutatja.
760 Boronia Road Wantirna 3152.
2008. Március 4-én és 18-án lesz az összejövetel. 
Figyelem! Az ismertetések és a fényképek a Klubról 
és a kirándulásairól a Knox Idős Magyarok „honlaja” 
alatt, az Interneten megtalálják! Szerk.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍRÉT 
A Nunawadingi Örök Ifjak első összejövetele 
2008. Március 12-én és 26-án lesz, a szokott helyen, 
az East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood Hwy. 
East Burwood. 3151. Melway Ref. 62 C7 
Figyelem! A beszámolókat és képeket a Nunawadingi 
Klub Internet honlapján megtalálhatják a tagok.

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 
3011. Melway: 42 E 3.
A Klub összejöveteleire szeretettel várja a tagjait 
és vendégeit a vezetőség nevében Boros Veronika.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2008-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!
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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!

Itt szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy 
Márciusban nem lesz zenés vasárnapi ebéd -
Húsvéti ünnepek miatt a legközelebbi vasárnapi ebéd 
áprilisban lesz! A Casey-i krónikás....Árpi.
Figyelem! Az értesítőket, és a képeket a Casey Idős 
Magyarok „honlaján” az Interneten, megtalálják a 
tagok, sőt még angolul is, a Giziké jóvoltából. Szerk.

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 2008-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Március 1-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

Kedves barátom kérésére közlöm ezt a verset, amely 
egy régi ismerőse tragikus történetét idézi fel!

LASÚ TÁNC
Nézted valaha a gyerekeket játszani a körhintán? 
Hallgattad, mint az esőcseppek földet érnek tompán? 
Követted szemeddel egy pillangó szeszélyes röptét, 
Nézted a tovatűnő éjben a felkelő nap fényét? 
Lassítanod kéne.
Ne táncolj oly gyorsan.
Az idő rövid...A zene elillan....

Szoktad mondani gyermekednek,
„majd inkább holnap”?

És láttad a rohanásban, amint arcára kiült a bánat? 
Vesztettél el egy jó barátot, hagytad kihűlni a 
Barátságot, szerelmet
Mert nem volt időd felhívni, hogy annyit mondj: 
„Szervusz”?

Lassítanod kéne.
Ne táncolj oly gyorsan.
Az idő rövid. A zene elillan.

Mikor oly gyorsan szaladsz, hogy valahová elérj, 
Észre sem veszed az út örömét.
Mikor egész nap csak rohansz s aggódsz,
Olyan ez, mint egy kibontatlan ajándék... 
melyet eldobsz szinte egy perc alatt.
Az élet nem versenyfutás 
Lassíts, ne szaladj oly gyorsan 
Halld meg a zenét 
Mielőtt a dal elillan.

LUNAGEL
Sósborszesz gel-ek!

Visszérre, reumára, mindenféle testi betegségre! 
Természetes gyógyszerek - ősrégi receptek alapján gyártva.

Megrendelhető Csutoros Istvántól
Tel. (03) 9432 5667 -  Mob. 0470 683 002 
Számítógép rendelés az admin@lunagel.com.au 

Bővebb információ a www.lutiagel.com.au honlapon.

2  $ a v e  U
BOOKKEEPING & ACCOUNTING  

SERVICES

©

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

mailto:admin@lunagel.com.au
http://www.lutiagel.com
mailto:lnfo@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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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 Évnyitó zenés ebédje Január 27-én.
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Mielőtt az iskolába mennének a gyerekek.,..
Mielőtt az iskolába mennének a gyerekek..,.

Mielőtt az iskolába mennének a gyerekek....

MACI KLUB -  MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT

Elindult a magyar játszócsoport! Szeretettel várunk 
újszülött babától -  5 éves korig -  minden kislányt és kisfiút.

Minden második szombaton, a cserkész 
összejövetellel egy időben találkozunk d.u.2 -  4 
óra között, a Melbourne-i Magyar Központ -  760 
Boronia Road Wantima 3152.

Ez nem csak egy jó alkalom a gyerekeknek, 
hanem a felnőtteknek is, - ismerkedés és barátkozás 
szempontjából, kávézni, beszélgetni amíg a 
gyerekekkel játszanak. Szívesen látunk mindenkit! 
További érdeklődés Kocsis Mártitól: 
telefonszámai; 9545 1257 Mob. 0409 134 422.

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 
vagy

a Bocskai épületben
121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068 

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

foglalkozunk.
További információt ad: Szabó Marika 

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

F E L H Í V Á S !
Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyerekeiket 
vigyék magyar iskolába, - hiszen nyelvében él 
a nemzet -  és egyéni érdem, ha valaki ismeri 
az édes anyanyelvét. Emellett a magyar-nyelv 
tanítása (itt Melbourne-ben)- mint érettségi 
tantárgy -  veszélyben van a kevés jelentkező 
miatt! Ne felejtsük el, miden ember annyit ér 
ahány nyelvet beszél!

M s TFiötograpFiy & Imaging
^  ~Wedding

* "Portrait 
* CűCarchíve

* THgítaCRestoratiún
Em : m san do r@ aapt.nei.au

(03) 976208OI

(M ember of H ungárián  Com puter Community)

A MAGYAR 
NYELVOTATÁS

Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 
VTCTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 

Dandenong High School
Corner of Princess Highway and James Street 

DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 
Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 

További információt és beiratkozó kérvény-lapot 
kérhet a VSL Area Manager-től:
Angela NatoUi Tel.: 9570 1638 

Hétfő -  Kedd -  Csütörtök és Pénteken Jan.25-től. 
vagy - esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 -  

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
telefonszámokon.

M arriage C elebrant |
Melbourne-ben

Les Stevens J
Angolul és magyarul s : 

folytatjuk házasságuk £ 
megünneplését, f  

Tolmácsi engedéllyel, : ■
(ha szükséges!) |

<<

Bizalmas érdeklődés végett hívja a f
(03) 9879-8204 telefonszámot.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA 1

mailto:msandor@aapt.nei.au
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A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák:

kedden és szerdán de. 10 - du. 3 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

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

Fax: (03) 9830 0952
______ E-mail: hunconsmeIb@telstra.com______

a z  a u s z t r á l ia 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 
N O R T H F I T Z R O 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.

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 Magvar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net; 
Email: MHTV@TPG.com.au

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 
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!
Érdekes hír érkezett hozzám, 
amit meg szeretnék osztani a 
nagyobb számú Melboume-i 
olvasóközönséggel. Tudomásomra 
jött, hogy a Kisújság „világjárta” lap lett. Tudniillik a 
már itt, Melboume-ben kiolvasott újság több külföldi 
országot megjárva haza jut Magyarországra. Onnan 
jött a hír és köszönet, hogy havonta látják, és 
figyelemmel kísérik a Melboume-ben élő magyarok 
életét, megmozdulásait -  amit képekben is láthatnak, 
és csodálattal veszik tudomásul, hogy milyen 
mozgalmas és „magyar” élet létezik messze a hazától, 
a tengeren túl. Jó érzéssel könyvelem el, hogy a 
Kisújság elérte ezt a célját is!

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 kéijük 

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:hunconsmeIb@telstra.com
http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

