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Nagy lépés volt elöpe a Melboupne-i 
Magyapság életében

2008. Május 25-én, vasárnap ünnepélyes 
keretek között megnyílt a Melboume-i Magyar 
Árpád Otthon kibővített új részlege. Az eddigi 
32 alap ellátást nyújtó gondozati hely, most 18 
extra emelt szintű gondozást igénylő idős lakót 
tud befogadni. Ebben az új részlegben és az ott 
található szobákban a legmodernebb 
berendezések találhatók, - kiemelni érdemes a 
fürdőszobák felépítését, amelyeket még a 
mozgáskorlátozott lakók is tudnak 
magabiztosan használni. Az út ehhez a nagy 
lépéshez nem volt könnyű, és a sok fáradságot 
igénylő önkéntes munka, adakozás tette 
lehetővé ennek megvalósulását.

Az Árpád Egyesület 1990-ben alakult, az 
Otthont 1994 novemberében nyitotta meg 
kapuit az idős magyarok 
számára. 1994 és 1998 között 
több villa unit épült és 
értékes felszerelést is sikerült 
beszerezni a lakók számára.
2007 júniusában kezdődtek 
el a kibővítési munkálatok, 
amelynek ünnepélyes
megnyitására most került sor.

Megnyitó beszédet mondtak: Szilágyi 
Hella, az Otthon Managere, és Vető János a 
Vezetőség Elnöke. Beszédükben méltatták az 
eredményes munkát, és köszönetét mondtak 
mindazoknak, akik elősegítették ennek az új 
részlegnek a megteremtését. A hivatalos

„szalagvágást” ők ketten végezték el, amit a 
következő lapon látható kép is igazol.

A Részleg Avató Ünnepséget Gulyás és 
Lángos Piknikkel egybekötött vendéglátó 
délután követte, ahol nagy számban megjelent 
Melbourne magyar közössége.

Az Otthonnal kapcsolatos munkák 
azonban még nem fejeződtek be. Még nincs 
minden szoba teljesen berendezve, úgy ahogy 
azt tökéletesnek lehetne mondani. Az Otthon 
segítséget vár a magyaroktól, akik 
végeredményben majd lakói lesznek ennek a 
helynek, ha megöregszenek. Az Árpád Otthon 
felhívása szerint:”M a Ön segíti az Árpád 
Otthont, holnap az Árpád Otthon segíti 
Önt!” Ki kell emelni egy magyar honfitársunk 

nevét, akiről egy részleg az 
Otthonban el lett nevezve. 
Hídvéghy Gizella, aki 
végrendeletében komoly 
összeget hagyott az Otthonra. 
Ez példaképül állhat sok 
magyar emigráns előtt, mert 
elsősorban ez lenne 

kötelessége mindenkinek, aki gondol, és 
segíteni akar az öregedő magyar korosztályon. 
Az Árpád Otthon kiszélesítése és segítése, 
szerintem egy közös ügy, látva az egyre 
növekedő tagságot a Melboume-ben működő 
Idős Magyarok Klubjaiban!

Szeverényi László
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• Szalag átvágás
• U j részleg megtekintése
• K e rti gulyás és iángos piknik
• U j részleg ökonomikus felszentelése
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva

Szürke szarvasmarha a Magyar 
Természettudományi Múzeumban
Dr.Matskási István főigazgató 2008. Április, 24- 

től Július, 28-ig kiállítási lehetőséget adott a magyar 
szürke szarvasmarhának múzeumában.

A kiállítást előadások, pásztor-táncok, s pazar 
étel-ital fogadás nyitotta meg. A múzeum tele volt 
vendégekkel, az agrár szakma, az állattenyésztők 
legjobbjaival, a TV, rádió, a sajtó munkatársaival.

Gencsi Zoltán a Hortobágyi Természetvédelmi 
és Génmegőrző Kht., ügyvezető igazgatója vezette le 
a színes műsort. Felszólalt Dr. Dobó Imre professzor, 
a Szürke Szarvasmarha Tenyésztők Egyesületének 
elkötelezett elnöke is. Elmondta -  többek között -  
hogy ma körülbelül kétezer (2000) tehén és kétszáz 
(200) szürke szarvasmarha tenyészet van az 
országban. Annak ellenére, hogy a szovjet éra alatt a 
gulyások, pásztorok csak 4 tehenet tudtak 
megmenteni. A magyar szürke szarvasmarha 
egyetlen, több száz éve országunkban tenyésztett 
hagyományos fajtánk. Őseink országunkban 
tenyésztették ki. Télen -  nyáron az állatokat 
természetes körülmények között tartják. Húsa 
egészséges, gazdag E és В vitaminban, telítetlen 
zsírsavakban. A gyakori húshamisítás miatt a Magyar 
szürke Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete létre 
hozta eredetigazolási és terméktanúsító rendszerét, 
amit szigorú állatorvosi ellenőrzés biztosít. Csak 
olyan hústermékekre kerülhet fel a védjegy, amely 
garantáltan a magyar szürke fajtájú állatból 
származik.

Aki a szürke szarvasmarha sokféle 
formában feldolgozott húsát (szalámi, kolbász, 
pörkölt stb...) fogyasztja, keresi, - egyúttal ennek az 
ősi magyar fajtának, igazi Hungarikumnak 
fennmaradását is elősegíti.

Kiváló szalámi, kolbász készíthető mesterek 
ősrégi receptek alapján készítik el a pátyi Koppány 
Hús Kft. Által kínált egészséges szürke-marha húst.

Aki csak teheti, haza-látogatáskor keresse az 
alkalmat, hogy szürke-marhából készült 
hentesárut fogyasszon!

Máskülönben a Koppány Hús Kft. Magyarországi 
telefonszáma : 0011 36 23 343 087.

NAPLÓ ia
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach,

Kanada a gazdag nagybácsik hazája
Fejlett metropoliszai és lélegzetelállító, érintetlen 

természeti szépségei különös kontrasztot alkotnak 
egymással, amelyek együttesen rengeteg látogatót 
vonzanak az észak-amerikai országba. De Kanada 
ugyanakkora bevándorlók Mekkája is; mindezeknek 
köszönhetően több turista jár ide évente, mint 
amennyi lakóval Magyarország rendelkezik.

Sokáig nem értettem, hogy a „gazdag kanadai 
nagybácsi” kifejezés miért, honnan indult. Azonban a 
magyar -  kanadai GDP értékek összehasonlításából 
hamar rájöttem: Magyarországon az egy főre jutó 
összege 1 668 803 Forint, míg a Kanadában ez az 
összeg 5 821 200 Forintra rúg. Persze nem csak 
emiatt alakult ki a fenti szólás-mondás. Kanadában 
ugyanis szinte több etnikum lakik, mint őslakos. És 
egy kanadai ember szájából még sohasem hangzott el: 
Kanadában él egy gazdag nagybácsim! Inkább a 
politikai kivándorlóktól hemzseg az ország, akiknek a 
leszármazottjai szívesen használják az ott élőkre ezt a 
kifejezést.

Torontóban a Kínai negyed körülbelül 
ugyanolyan képet nyújt, mint Budapesten a kőbányai 
kínai piac környéke. Továbbhaladva beleütközünk a 
Kis Itáliának nevezett részbe, ami bárjaival, 
pékségeivel, kávézóival és a „ristorantikkaT 
maradéktalanul emlékeztet Olaszországra. A 
városrész középpontjában lévő Corso Italia igazi 
olasz mozikkal, füstös kávézókkal és biliárdtermekkel 
segíti felidézni az olaszországi hangulatot. A 
közelben található a karibi és a koreai negyed, 
valamint a vegyes etnikumú Bloor Viliágé is. 
Magyarok sincsenek kevesen Kanadában, ezért is jött 
létre az Ottowai Magyar Ház, amely kulturális, 
művelődési és szórakozási lehetőséget nyújt a 
Kanadában élő „elszármazottainknak”.

Ha Kanadába látogat valaki, semmiképpen nem 
hagyhatja ki Torontót. Ez a város vitathatatlanul az 
üzleti és társasági élet központja. Torontóban olyan 
színházi élet pezseg, amellyel csak a Londoni, vagy a 
New York-i vetélkedhet; több mint 80 különböző 
kultúra egyvelege található itt meg a földgolyó 
minden részéről. Torontót a bevásárlók Mekkájának 
is szokás nevezni, bár mindenki jobban teszi, ha nem 
a bevásárlóközpontban tölti ideét, hanem inkább 
egész nap az utcákat rója. ^
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A turisták által legkedveltebb célpont a Torontó 
közelében lévő Niagara-vízesés. Hihetetlen, de évente 
többen látogatnak ide, mint Magyarország egész 
lakossága: évente ugyanis 12 millió ember utazik ide 
ezért a nem mindennapi látványért. A folyó két tavat 
köt össze, amelyek között 102 méter a 
szintkülönbség, így a víz egy ponton több mint 50 
métert zuhan. Ez olyan hangzavart eredményez, hogy 
ott ne is próbálkozzunk élményeink megosztásával, 
mert lehetetlenség hallani egymás szavát. Inkább 
gyönyörködjünk a hatalmas szivárványokban, 
amelyeken átömlik a több méter széles zuhatag, így 
téve felejthetetlenné az amúgy is lélegzetelállító 
látványt. A Nagy-tavaktól a Sziklás-hegységig 
húzódik a kanadai préri, amelyet Kanada szívének 
szoktak nevezni. A préri Alberta, Saskatchewan, 
valamint Manitoba tartományok területén húzódik 
végig. Az őslakosok mellett errefelé viszonylag sok 
ukrán nemzetiségű lakos él, amit a rengeteg 
hagymakupolás templom jelenléte is tanúsít.

id. Szabó Viktor.

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!

A Hungárián Computer Community mozgalom a 
hivatalos kijelölt idő lejárása felé tart. Ez az jelenti, 
hogy a felvállalt öt csoport működése megtörtént, és 
most már a hivatalos keretek között lehet tovább 
fejleszteni. Az utolsó csoport az Erdélyi Szövetség 
volt. Emblémájuk, ahogy az emlék zászlón is rajta 
volt, látható a Honlapukon.

A Komputer Klub tagjainak köszönettel tartozik 
az mc2 mozgalom, mert a két év alatt a Klub napokon 
és a rendes találkozások ideje alatt segítették ki az 
idős csoportok kiküldöttjeit -  létre hozni az Internet 
tevékenységeket. Nagy segítséget nyújt az idős 
magyar csoportok adminisztrációs tevékenységeiben. 
Ez a felismerés és értékelése a Victoria Állam által 
szolgáltatott könnyen használható forma ami további 
tevékenységekre buzdítja a már tagokat és a többi 
csatlakozni akaró magyar egyesületeket.

A Klub-tagok most már, úgy, mint ezelőtt, 
minden pénteken 1-től 3-ig találkozik a Magyar 
Központban. . Klub napokon a tagság szeretettel tanít 
minden kezdőt! Lehet jönni és csatlakozni! Új tagok 
bevonását javasoljuk! A Komputeres tanítás 
programja (sok az érdeklődő) -  a közel jövőben fog 
eldőlni, a Központ Vezetőségével lefolytatott 
megbeszélés után.
Hirdetés! -  A Security Sytem -  minden Windows
szisztémára kapható. Ez az egyik legjobban bevált

rendszer, ami kiszűri a „spam”-akat, - Fire-wall-t ad 
ki és bejövő levelekre -  Interneten küldött káros 
fertőzések ellen. Ajánlatos beszerezni -  jutányos áron 
áruljuk! Szeverényi László.

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@allhometoans.com.au

ALLO 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 CÁRT A
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. 
Mobile: 0418 108 730 

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
http ://www. cs-.magnacartatravel.coin. au 

vagy írj Email-t: glajraíü:magnacartatravel.com.au

mailto:gus@allhometoans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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BESSENYEI EM LÉKEZETE
Dr. Fazekas Árpád

Bessenyei György (1747 -  1811) könyvei szellemben 
és tartalomban új irányt jelöltek.

A Bessenyei Kör 2008. Január 8-án volt 110 
éves, és az újraalakult Bessenyei Társaság pedig 
tavaly ünnepelte a 20-ik évfordulóját. Elismerésre 
méltó, hogy a Bessenyei Kör már a megalakítását 
követő évben: 1899. Május 9-én -  fényes külsőségek 
közepette -  felavathatta névadójának gyönyörű bronz 
szobrát, amely 29 évig a vármegyeház előtti téren 
állott, de már 80 éve a Bessenyei térről őrzi és figyeli 
várost. Azt a Nyíregyházát, ahol Ő sohasem járt, 
legfeljebb átutazhatott rajta valamikor. Az akkori 
zsűri 16 szobor közül ítélte legjobbnak Kallós Ede 
(1866-1950) ezen kitűnő alkotást a Petőfi Társaság 
bírálóbizottsága pedig egyenesen 32 óda közül 
választotta ki Sajó Sándor: Bessenyei című 
magasztaló költeményét. Utóbbi, mint tudjuk, a 110 
évvel ezelőtti aktualitásokat összegezte, s én -  most -  
a Bessenyei kultusz mai nyíregyházi időszerűségét 
fogom érzékeltetni.

Természetesen, Bessenyei György fontos 
szellemi hagyatékának örököse az egész magyar 
nép és irodalma. De szellemiségének és 
hagyományának a legelkötelezettebb ápolója: maga a 
Szülőföld, Tiszabercel és a már említett nyíregyházi 
Bessenyei Kör, amelyet már 1940-től kezdődően 
egyre inkább Bessenyei Társaságának neveznek. 
Sajnálatosan, a politika torzulásai és téveszméi nem 
segítették elő, sőt akadályozták ezen értelmiségi 
közművelődési egyesület tevékenységét. Először, az 
1919-es proletárdiktatúra után, 1921. Január, 20-án 
alakult újra: Szabolcs-vármegyei Bessenyei Kör 
címen, és az elnöke: Mikecz Dezső volt. De 1949 -  
1987 között, azaz 38 évig már „szünetelt” a Társaság, 
mert működését egyszerűen betiltották, ugyanis a népi 
demokrácia nem tolerálta az önálló gondolkozást. 
Végül 1987. Október 16-án ismét újraalakult a: 
nyíregyházi Bessenyei György Irodalmi és 
Művelődési Társaság 98 alapító taggal, a Hazafias 
Népfront megyei szervezetében.

Társaságunk 1987. Évi alakuló közgyűlésen, 
elnöki megnyitójában Dr. Némedi Lajos, debreceni 
egyetemi tanár egyebek között a következőket 
mondotta: „Azt természetesen senki sem várhatja, 
hogy a régesrég halott Bessenyei konkrét mai 
kérdésekben igazítson el. Ezt a terhet a mai magyarok 
válláról senki le nem veheti. A konkrét kérdéseket 
nekünk, magunknak kell megoldani. De tanulni lhet 
elődeinktől önfeláldozást, áldozatvállalást és még

módszert is....a Tolerantia című kötet már címével is 
tanít és figyelmeztet: meg kell tanulnunk a haladás 
érdekében egymás véleményét meghallgatni, tisztelni 
és vitában alakítani ki közös vélekedést, 
közvéleményt. Tolerálni kell a jó szándékú emberek 
másként gondolkozását nemzeti ügyekben. De 
elsősorban is gondoskodni kell arról, hogy minden 
hazánk fia egyforma eséllyel jusson hozzá a tudás 
kenyeréhez, tehát lehessen megalapozott véleménye a 
közügyekről....Bessenyei György tehát 200 évvel 
ezelőtt szembefordult kora elavult magyar műveltség- 
eszményével: az egyoldalú jogászi és teológusi 
szemlélettel. Igyekezett a figyelmet az igazán 
lényeges tennivalókra irányítani, olyanokra, 
amelyektől a nemzet léte és jövője függ. Hallgassuk 
és fogadjuk meg tanácsait, mi, akik nap mint nap 
arról beszélünk, vitatkozunk, hogyan vigyük szebb 
vizekre nemzetünk hajóját és hogyan csökkentsük
legalább adóságaink növekedésének ütemét....Mikor
egy országnak közönséges felemelkedéséről 
álmodozol, ne a perlekedésnek módját vedd fel! Nem 
első kötelesség, tudomány egy hazában, hogyan 
tudjam játszani egy pernek ugrásit; arról kell 
elmélkedni, mi módon legyen egy nemzet bölcs és 
gazdag...Egy kicsit régebbi magyarsággal beszél 
Bessenyei, de azért a halló fülek megértik: kormány 
és nép, vezetők és közemberek értsenek szót a 
személyes tulajdon, a bérek és a személyi 
jövedelemadó tárgyában és mindenkinek legyen annyi 
szabadsága, amivel a másikat nem csorbítja”. -  
fejezte ki emelkedett gondolatait az ünnepi szónok, a 
HNF megyei szervezetének Luther utcai székházában.

Az idézett beszéd részlet olyannak tűnik, mintha 
egy tegnapi TV híradásában hallottuk volna. Mindez 
csak még jobban megerősíti, a mi Bessenyei 
Györgyünk, „Szabolcs daliája” napjainkban is 
időszerű gondolkodó és író. Az 1987-ben poraiból 
megelevenedett Társaságunk -  immár 2 évtizede 
Dr.Bánszki István elnök irányítása mellett -  Katona 
Bála kitűnő irodalomtörténészünket idézve: „az író 
hagyományainak a leghivatottabb ápolója. Előadás 
sorozatokkal, kiadványokkal, szavaló és 
szövegmondó versenyekkel, pályázatokkal, 
bakonszegi és tiszaberceli kirándulások szervezésével 
igyekszik ébren tartani és kiteijeszteni Bessenyei 
tiszteletété”. Egy másik híres irodalomtörténészünk: 
Császár Elemér még 1910-ben Bessenyei akadémiai 
törekvései c. Munkájában a következőket írta: 
"Bessenyei lelke.... itt él közöttünk. Bessenyei 
tevékenysége helyreállította a kapcsolatot hazánk és a 
Nyugat között, melye a szatmári béke széttépett”.
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Díjnyertes ódáját Sajó Sándor jászberényi tanár 
maga szavalta el 1899. Május 9-én Nyíregyházán, és 
1921-ben előadást is tartott a Bessenyei Körben. A 
pályadíja 10 db. 20 frankos arany volt. Számunkra 
azonban sokkal értékesebb ez a Bessenyei c. 
Költemény, mert rámutatott arra is, hogy még milyen 
sok adóságunk van Bessenyei György 
hagyományának ápolása terén. Az egész versnek 
mintegy a kvintesszenciája a 7. Strófa, amelyet 
befejezésként és emlékeztetőül idézek:

„Eszmék katonája, álmok álmodója,
Szebb jövőnket zengi bátran, egymaga,
Nyugat sugárfényét a hazára szólja:
Gyászba borult égnek első csillaga.
Alvó milliók közt egymaga van ébren 
S riadó szavával fennen hirdeti:
Nincs erő, boldogság, csak a műveltségben.
S nincs igaz műveltség, csak ha nemzeti”!

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

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

Marriage Celebrant
Melbourne-ben.

Les Stevens
Angolul és magyarul 

folytatjuk házasságuk 
megünneplését. 

Tolmácsi engedéllyel, 
(ha szükséges!)

Bizalmas érdeklődés végett hívja a
(03) 9879-8204 telefonszámot.
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A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

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

E-mail: beriferi@alphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

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

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

Megbízható, felelősségteljes szolgálat.

mailto:admin@lunagel.com.au
http://www.limagel.com.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Még egy a „székely sorozatból” ami kimaradt:
Két fa beszélget az erdőben. Egyszer csak az 

egyik megszólal:
- Na, akkor, viszlát!
- Miért, mész valahová?
- Nem, csak megjött az öreg székely a fiával, és 

én ledőlök egy kicsit!

2008
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.

NÉVVÁLTOZÁS....
Az Osztrák — Magyar Monarchia idején, sokaknak 
muszájból meg kellett változtatni a családi nevüket. 
Jön haza a zsidó a Névhivatalból.

- Na, mi lett az új nevünk? -  kérdi kíváncsian a 
felesége.

- Tarházi.
- Nem tudtál valami jobbat kitalálni?
- Kitalálni! Ha tudnád, milyen rablók ülnek ott a 

Névhivatalban! Csak azért külön száz koronát kellett 
fizetnem, hogy a kezdőbetűt Sz-ről T-re változtassák!

HASZNÁLT KOCSI VÉTEL...
Az újdonsült autótulajdonos, aki az első kocsiját 

kéz alatt vette, visszamegy a kocsi előző 
tulajdonosához, és mérgesen előadja panaszát:
- Amikor a kocsira alkudoztunk, ön azt mondta, hogy 
egyik ámulatból a másikba fogok esni! És tessék még 
egy hét sem telt el, és a nyavalyás kocsi be sem indul!
- Na látja, ez az első....

NA MÉG EGY RENDŐR VICC....
A rendőr elmegy az orvoshoz. Az orvos a vizsgálat 
után nem állja meg.
- Hát magának tényleg lúdtalpa van, de emellett meg 
kell mondanom, hogy ilyen koszos lábat még 
életemben nem láttam!
- Várjon doktor Úr, leveszem a másik cipőmet is!

Jelek, amik arra utalnak, hogy a Komputert
használod a mindennapi munkádban:
• A feleségednek halvány gőze sincs arról, hogy mi 

az igaz munkaköröd
• A kérdés; virágot venni kivételes alkalomra, vagy 

Memória - bővítőt a gépedhez, - nem okoz 
problémát

• A feleséged szép hosszú egyenes hajára a 
következő megjegyzést teszed: „szép és koherens”

• Tudod, hogy a http:// mit jelent igazában
• A laptop komputered többe került, mint sok más 

használati cikk a lakásotokban
• Neki állsz megjavítani egy már kidobni való régi 

berendezést, ami valamikor kedves volt neked!
Magadra ismersz?



Médiamix Kiadó
Budapest, Szentháromság tér 6., III./42. 

Médiamix Kiadó 1581 Budapest, Pf. 100 
Telefon: (+36) 209-28-00-88 
E-mail: media.mix@chello.hu
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MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN
Képes életrajzgyöitem éuy a világba szétszéledt m agyarok és m agyar 

származásúak egyéni, családi és közösségi pá lyafutásáró l

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

I. KÖTET: EGYÉNI ÉS CSALÁDI ÉLETTÖRTÉNETEK 

ll. KÖTET: KÖZÖSSÉGEK, SZERVEZETEK BEMUTATÁSA

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. A XXL század küszöbén a Magyarországon és világ számos országában teve- 
kenykedő személyek és közösségek széles körű összefogásával, közreműködésével elkészül ez a törté

A kétkötetes gyűjteményes könyv I. kötetében személyek, családok, а II.kötetben a közössegek te
vékenységeit, tagjait mutatjuk be képes, olvasmányos formában -  természetesen, azok eletrajza 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 jelentkezései 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, arany borítóval -  portréke- 
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. (Jelentkezési információk a túloldalon.)

mailto:media.mix@chello.hu
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Megjelenési lehetőségek
A jelentkezéseket a Szerkesztő Bizottság a beérkezések sorrendjében tartja nyilván és folyamatosan 

szerkeszti,mivel a terjedelem korlátozott, kérjük Jelentkezési Lapját mihamarabb küldje el az alábbi címre:
Médiamix Kiadó Szerkesztősége 

1581 Budapest, Pf.100 
Email: media.mix@chello.hu 

Telefon: 36/209-28-00-88

Az érdeklődőket kérésükre tájékoztatjuk az adott országban, közösségben megbízott szerkesztő, 
szervező munkatársaink elérhetőségéről, akik a helyszínen részletes tájékoztatást nyújtanak és segíte
nek a könyvben megjelenő anyag összeállításában is.

A Magyarok a nagyvilágban című könyv
I. kötetében az egyéni, családi életutak, karrierek kapnak helyet.
А II.kötetben pedig magyar közösségeket, szervezeteket mutatunk be.
(Klubok, egyházi közösségek,iskolák, vállalkozások, cégek, egyesületek, együttesek stb... jelentke

zését várjuk!)

A kiadó anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért támogatásokkal és a költség-hozzájárulásokkal je
lentethető meg a könyv.

1. Fél oldal terjedelem esetén -  kb. 20-25 sor + portrékép illusztrálásával
-  100 USD a költség-hozzájárulás.

2. Teljes oldal terjedelem esetén -  kb. 45-50 sor + portréfotók, csoportképek illusztrálásával
-  200 USD a költség-hozzájárulás.

3. Szponzorálás: Várjuk azok jelentkezését is, akik támogatásukkal kívánják elősegíteni a történel
m i munka megvalósítását -  részükre elküldjük a szponzori ajánlatunkat!

J E L E N T K E Z É S
Részvételi igény bejelentése a MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN című könyvben történő megjelenéshez.

mailto:media.mix@chello.hu
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2008. JÚNIUSI NAPTÁR._________ ___
Június 1. Vasárnap

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

Június 8. Vasárnap
d.e. 11 órakor Ökumenikus szentmise, utána 
REGNUM SZÖVETZKEZET EBÉDJE 

Június 15. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Június 22. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.u. 12:30 SOCIAL DISZNÓTOROS EBÉD 

Június 29. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

a Magyar Központban!
A következő munkanap Június 7-én lesz.

MEGHÍVÓ
a  Regf-um Szövetkezet vezetősége szeretettel 

> . - ■ hívja és várja honfitársait
.. .,  . 2008 junius 8 -n vasárnap déli 12 órakor

■ a Magyar Кozpontjjweép»termeten rendezett

nagy ' - ' ' ' е а в м е е
(760 Boronia Road Waníirna 3152)

cf.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
Magyaros Konyha -  Gazdag Tombola 

Ital a helyszínen kapható!
Ebéd éra egysegeden 25 dénár 

Családi jegy 60 doüár (két femötl gyerm ekei 
Megrendelhetők az alább» tetefenszamokor 

<a!csar Etz» 9874 6373. es Pai Zsuzsa 9873 iSOfi 
A nap tiszta bevételét a Szent István Ökumenikus templom fenntartására fordítjuk

'  _  FIGYELEM! I
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

= J  Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül,

I megegyezés szerint!
További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán:

________________(03) 9560 1270.

|

>4

MEGHÍVÓ
A  M agyar Társadalmi Klub Szövetkezet 

(Hungárián Social Club C o -o p .) 
(760 Boronia Rd., Wantirna) 

igazgatói
szeretettel hívják részvényeseiket és minden kedves honfitársat és ismerőseit

a már évek óta közkedveit

D is z n ó t o r o s  ebédre

am ely 2008. jún ius 22.-n, vasárnap d é li 12.30 órakor kerül megrendezésre
a K lub  helyiségeiben.

Kedves vendegeinket fin om  házilag készíte tt kósto lóval és egy poh ár fo rra lt borral fogadjuk. 
K érjük H onfitársainkat, a k ik  klubunk fen n ta rtá sá t és további m űködését pártfogolják,

jö jjenek  e l ezen év i ebédünkre.

A jó  hangulatról a SZÉKELY zenekar gondoskodik.
Belépő - kóstolóval és ebéddel ugyütt - 28 dollár

Az érdeklődésre való tekintettel mielőbbi asztalfoglalás ajánlatos az alábbi telefonszámokon- 
(03) 9560 1270 (Szabó Edit), vagy (03) 9802 1928 (Kazi Anci).
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR gX  
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ 
Nagytermében
Cím:760 Boronia Road Wantima 3152.
2008. Június, 10-én, és 24-én lesznek az 
összejövetelek.
A május hónap kiemelkedő napja az Anyák-napi 
megemlékezés volt. Ez Május 13-án volt a Klub 
összejövetelén. Elnökünk, Tóth Tériké, szép 
virágokkal köszöntött minden mamát, nagymamát. 
Műsorunkat szép köszöntő szavalatok és énekek 
tették felejthetetlenné. Énekkarunk, úgy mint eddig is, 
kiválóan szerepelt. A megemlékező műsort finom 
ebéd követte, - amit a szorgalmas kezek kihordtak az 
asztalokra -  (nem kellett sorba állni az ebédért) -  ez 
alkalommal sütemény és hűsítő ital is volt az 
étrenden. Köszönet Erzsikének és segítőinek a finom 
ebédért és a kedves és figyelmes kiszolgálásért. 
Éljenek a mamák! Ebéd után Nagy Imre 
tangóharmonikán játszott közkedvelt dalokat, 
slágereket.
A nap a tombola díjak kisorsolásával végződött. Sok 
szép értékes tárgy talált új gazdára. Köszönet az 
ajándékozóknak és gratuláció a nyerteseknek!
Érdemes megjegyezni, hogy Solti Katika lázasan 
készíti az utasainkat a nagy Oceán-i Túrára. Nem 
egyszerű feladat ez, - hiszen sok minden hozzá 
tartozik a szervezéshez. Biztosítás, útiköltségek 
gyűjtése, tárgyalások sora a hajó társasággal -  
rengeteg időt és energiát vesz igénybe. Biztos vagyok 
benne, és tudom előre, hogy nagyon sikeres lesz ez a 
kirándulásunk is, és nem hiába végzi fárasztó 
munkáját! NB.
Figyelem! Az ismertetések és a fényképek a Klub 
Anyák napi összejöveteléről láthatók a Knox Idős 
Magyarok „honlaja” alatt, az Interneten megtalálják!

Szerk.
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NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2008. Június 4-én és 

18-án tartják gyűléseiket az East Burwood-i Hallban. 
Cím: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7
Alig szabadultunk meg a forró nyártól, már itt van a 
hideg tél! Hát soha se lesz jó_idő? De ha csak ilyenek 
a panaszok, akkor még örülhetünk neki. Van jó 
melegítő a Klubban és így nem fáznak a megjelentek! 
Anyák napját csendesen ünnepeltük Május 9-én, a 
korunkhoz méltóan. A férfiak -  apák és nagyapák 
elismerése hangzott el, a mamák és a nagymamák 
felé, akik az új hazában családot, és gyermekeik 
felnevelését, és családjaik boldogulását vállalták 
önfeláldozó munkájukkal. Az anyai szeretet ereje 
megteremtette az utódok életfeltételeit.
Az elnöki beszédben Szántó Erika felköszöntötte az 
Édesanyákat, amit a finom ebéd kiszolgált formába 
lepte meg a megjelenteket! (nem kellett sorba állni az 
ebédért) Ezt lehetővé tette a Klub tagság lelkes 
munkája és adakozó készsége az év folyamán. (Kis- 
bingó stb...)
Május 21-én „eszme-csere” nap volt, amikor nyílt 
beszélgetés során minden tag véleményét 
meghallgatva a vezetőség arra veszi majd irányát 
amerre a közvélemény kívánja.
A Klub egy ismerkedő kirándulást hirdetett, - amire a 
busz már nem tud több ember vinni, mint amennyien 
már jelentkeztek.
Klubunk igyekszik a jövőben is mind szebb és jobb 
és színvonalasabb Klubnapokat rendezni. Akarjuk, 
hogy hírnevünket ápolva a Klub összejöveteleit 
látogatni fogja a baráti szeretetben fogadott vendég
sereg. Ebben a reményben búcsúzom a következő 
hónapig, - a vezetőség nevében üdvözlettel Jocó. 
Figyelem! A beszámolót a Nunawadingi Klub 
Internet honlapján a Notice-board alatt megtalálhatják 
a tagok.

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.

Mint szokásos, összejöttünk minden szerdán a 
fenti címen barátainkkal egy kellemes társalgásra, 
kártyázásra, biliárdozásra, no és egy hagyományos 
magyar ebédre, amit a kitűnő konyhánk teremtett elő. 
Május 14-én megünnepeltük az Anyák Napját 
(Nagymamákkal és Déd-nagymamákkal együtt) és a 
műsor keretben meghallgattuk énekkarunk dalait, és a 
szereplők odaillő szavalatait.

Énekkarunk kapott egy elismerő oklevelet a 
Neighbourhood Leaming Center-tői, a Május 13-án 
történt fellépésükért, ez a központjukban történt, és 
sok más nemzetiségű nénit és bácsit felvidított a 
magyar dalok sorozata, - amit az énekkar magyaros 
népviseletben adott elő.

Május 15-én egy megtelt autóbusszal 
meglátogattuk a Crown Casinót, persze ott ki ürítették 
a zsebeinket, - de az volt a lényeg, hogy kellemesen 
éreztük magunkat barátaink társaságában.

Május 21-én Computer ismertetés volt. A Casey 
Klub -  ismertetést kapott a Hungárián Computer 
Community-ről, amelynek a Casey Klub is tagja. 
Saját Honlapjukon szerepelnek az Intemet-en -  a 
Klub hivatalos megbízottja Sedon Gizella sikeres 
munkájának köszönhetően.

Május 25-én pedig megtartottuk a szokásos 
vasárnapi zenés ebédünket, jó hangulatban az egész 
terem megtelt. Köszönhető ez a Máté Ági és Risztics
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Pityu duónak, akik mindig ragyogó hangulatot tudnak 
teremteni dalaikkal, zenéjükkel. Köszönet és hála 
lelkes közreműködésükért. A következő zenés 
vasárnapi ebédünket Június 22-én tartjuk, és 
természetesen minden klubtagot és vendéget 
szeretettel várunk! Üdvözlöm Olvasóinkat, 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.

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

Kiemelkedő Anyák napi összejövetel volt 
Május 11-én, a Klubban. Ez alkalommal Paska Béla 
-  Nefelejts Due közreműködött és jó hangulatban telt 
el ez a nap. Finom ebéd volt, - és sok értékes Tombola
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„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 Reff. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

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 (Június 7-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR 

MAGYAR KÖNYVTÁR
A MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONTBAN 

760 Boronia Road Wantima 3152.
MAGYAR KÖNYVEK

nagy választékban 
Könyvtári órák:

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

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

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 Melboume-i Magyar Központ -  760 
Boronia Road Wantirna 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.

•••••••••••••••••••••♦•в*

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

Corner o f 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 Natoli Tel: 9791 9298 

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

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
______________ telefonszámokon.______________

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@or>tusnet. com. au



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 15. oldal

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
BŐVEBBEN!
A múlt év Júniusi számában 
írtam egy kis értekezést, 
amiben elmondtam, hogy a 
hosszabb részletes írott szolgáltatást azért nem közöl 
a Kisújság, mert hivatalos forrásokból, eredetiben 
lehet „minden információt” az Internetről leolvasni! 
Nem akarok abba a hibába esni, mint több más 
hírszolgáltató média, akik az Internet lapjairól rakják 
össze „rövidítve” a mondanivalójukat.
És most egy rövid összefoglaló azoknak, akik 
hiányolják a hosszabb olvasás lehetőségét -  a 
Kisújság hasábjain. (Máskülönben egy fénykép 
elmond többet -  jobban, mint a leírás! -  a mi 
képeinken a Melboume-i magyarságot látod!)

Kezdjük a helyi hírekkel és minden közéleti 
dologgal kapcsolatban a Victoriai Állam honlapján 
megtalálsz minden információt; természetesen 
angolul, www.vicnet.net.au. -  a magyar vonatkozású 
dolgokat az mc2 (My Connected Community) alatt -  
vagy a „Communities” részlet cím -  és a Hungárián -  
részleteim alatt lehet megtalálni.

Magyarországi címtárak, amit Hegedűs Endre 
gyűjteményéből közlök: - mind ezek a hírszolgálatok 
letölthetők -  azaz, olvashatók, lehet kinyomtatni, és 
tetszés szerint felhasználni.
Kezdjük az Árpádhír Világtelevízióval; a Magyaok 
Világszövetségének TV-je. : http://www.arpadhir.hu 
Következik a Nemzeti Hírháló, elérhetősége: 
http: //www. nemzetihirhalo. hu/ - interaktív hon-lap -  
hanggal -  képpel, vído-részletekkel, és még van egy 
különleges szolgálata is, ami egyedülálló: ha 
feliratkozol a napi Hírlevél küldésére, akkor attól 
kezdve minden nap elküldik a gondosan szerkesztett 
Hírlevelet, amely az összes aznapi nemzeti lapok, 
hírszolgáltatások, és fontosabb események,
összefoglalását tartalmazza. Értékes szolgáltatás! 
„Mihi” honlapja, egy csodálatos , lírai, többórás, 

rengeted információt, adatot, képet és gyönyörű 
számokat tartalmazó Honlap, elérhetősége:
http://www. igazsag.net/
Kuruc.Info -  napi politika. IGAZ MÓDÓN, - 
elérhetősége:http://kumc.info/reszletes.asp?MainID=7 
&HirID=1728
Szent Korona Rádió -hazafias „on-line” rádió.
http://www.szentkoronaradio.com/hallgatas

HUNDÍR.HU -  igazi, fiatalos magyar hazafias oldal, 
a http://hunhir.hu/ - és ha szereted a zenét, letöltheted 
a hazafias rock-együttesek számait: 
http://hunhir.hu/magazin.php7pid~ letolt&oid-zene 
Teddy Honlapja: - szépen csokorba szedve mindazt, 
ami a TV műsorokból „kimaradt”, de fontos: 
http://tdvweb.wbteam.com/Utolag.php 
Civil Jogász Bizottság Honlapja: 
http://www.oktober23bizottsag.hu// (minden részt le 
kell tölteni -  utána magától indul) -  Hiteles történetek 
(kép-tárakkal együtt) mi történt szept.17 után (19-20) 
és október 23-án, Budapesten.
Nemzeti Rock Zenekarok Honlapjai:
A Kárpátia Együttes: http://karpatiax.uw.hu/
A Titkolt Ellenállás Együttes: http://www.titkolt.hu/ 
Csak így Tovább -  (Hard Rock): http://csit.hu/ 
Hunnia Együttes:
http ://'www. freew'ebs. com/magvarhainal/hunni a/ 
Kormoran Együttes: http://www.kormoranfolk.hu 
Nemzeti „On.line” újságok:
Faliújság: http://www.falinisag.info/
Függetlenség: http://www.fuggetlenseg.hu 
Kárpátia: http://karpatlamuhelv.hu 
Magyar sziget: http://magvarsziget.hu/
Szittyakürt: http://web.cetlmk.net/~szittva/
Szabad Magyarországért Mozgalom:
http://wvvw.szmm.hu/
Magyarok Vasárnapja -  a külhoni magyarság lapja: 
http ://www. m agyarokvasamapia. сот/
Magyar mérce: http://magyarmerce.hu/
És végül a Nemzeti könyvkiadók és „on-line” 
áruházak elérhetőségei:
Kráter Műhely Egyesület:
http ://www. kráter. hu/krater. php?do~7&action-a
Gede testvérek Kiadó:
http .//web. cetlink, net/ '-szittya/GedeTestverek.html 
Három Királyok Könyvesbolt: 
lvttp://members.cliello.hu/haroinkiralvok/
Fehérlófia Könyvesbolt: http://www.feherlofia.hu/ 
Lap-Ics Könyváruház:
http://www.lapics.hu/product info.php?products id = 
9789637510458
Gold Book Könyvkiadó:
http://www.goldbook.hu/kiadvanv.php
Szent István Társulat Könyvesboltja:
http ://szit, katolikus, hu/
Ezek közül igazán lehet válogatni -  és találni 
az érdekeltségnek megfelelő, olvasni valót!
Kérem figyelemmel írják a honlapok címét a 
keresőkbe (ÉKEZETEK NÉLKÜL), hogy sikeres 
legyen az elérhetősége a keresett címeknek!

http://www.vicnet.net.au
http://www.arpadhir.hu
http://www._igazsag.net/
http://kumc.info/reszletes.asp?MainID=7
http://www.szentkoronaradio.com/hallgatas
http://hunhir.hu/
http://hunhir.hu/magazin.php7pid~_letolt&oid-zene
http://tdvweb.wbteam.com/Utolag.php
http://www.oktober23bizottsag.hu//
http://karpatiax.uw.hu/
http://www.titkolt.hu/
http://csit.hu/
http://www.kormoranfolk.hu
http://www.falinisag.info/
http://www.fuggetlenseg.hu
http://web.cetlmk.net/~szittva/
http://wvvw.szmm.hu/
http://magyarmerce.hu/
http://www.feherlofia.hu/
http://www.lapics.hu/product_info.php?products_id_=
http://www.goldbook.hu/kiadvanv.php
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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: hunconsmelb@tebtra.com

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.

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 - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson. Honlap: www. rnbtvjjet, 
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.

Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség által 
Épített és fenntartott a Carlton-i 

Temetőben lévő
Magyar Hősi Emlékmű mögött lévő 

Urnafalon hely kapható, 
illetve, elhunyt szeretteinek hamvai elhelyezhetők.

További érdeklődésért hívja Pelle Lajost 
_____________ Tel. (03) 9846 3670,____________

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

a u s z t r á l ia i  k is u j s a g
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. 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:hunconsmelb@tebtra.com
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

