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Március 15
Mii kíván a

magyar nemzet.
* I .egyed béke, szabadság és egyetértés.

Mi a szabadság?
Szabadság bármitől mentes, szabad állapot.
1. polgári társadalmi helyzet, melyben valamely nemzet vagy egyén minden megszorítás nélkül élvezi azon jogokat, 
melyeket neki az ész és a természet kijelölt; 2. Helyzet, melyben valaki tetszése szerint tehet, amit akar, 
szabadságban áll neki ezt tenni vagy nem tenni; 3. Helyzet, melyben valaki bizonyos időre hivatalos teendőitől fel 
van mentve szabadságra ereszti a katonákat; 4. Helyzet, állapot, melyben valakinek az előírt szabályoktól meg van 
engedve, költői, festészeti szabadság; 5. Annyi, mint vásár debreceni - szabadság - A magyar nyelv teljes szótára
(szerkesztette: Ballagi Mór), 1873. Szabadság (rendszerint egyes számban áll) 1. Az az állapot, helyzet, 
amelyben valaki, valami szabad. Alkotmányos, demokratikus, egyéni, egyesülési, gyülekezési szabadság, 
lelkiismereti, politikai, személyes szabadság. 2. Olyan lehetőség, amely módot ad arra, hogy valaki megtehessen
valamit, cselekvési szabadság, az alkotás szabadsága, a kutatás szabadsága, fenntartja magán a cselekvés 
szabadságát. 3. Az az állapot, amikor nincs fogságában, letartóztatásában. 4. Valakinek a szokásos az illem által 
nem korlátozott szabatos viselkedése, cselekvése. A magyar nyelv értelmező szótára, VI.kötet, (Szerkesztette: A 
MTA Nyelvtudományi Intézete; 1962.) Szabadság - a felismert szükségszerűség és az ember ezzel összhangban 
álló cselekvése, a választás lehetősége és képessége az ember cselekvésében. Az objectív törvények megismerésén 
és felhasználásán alapul az emberek szabadsága a természet vonatkozásában is, amely együtt növekszik a 
tudományos és technikai haladással. Filozófiai Kislexikon, 1980.
"Az emberek cselekedetei soha sem szabadok. Mindig 
szükségképi következményei vérmérsékletüknek, kapott 
eszméinek, a boldogságról alkotott helyes vagy téves 
fogalmainak, végül pedig ama véleményeknek, melyeket a példa, 
a nevelés, a minden napos tapasztalás erősít." - Holbach; A 
természet rendszere; az akarat szabadsága.

"Szabadság! Itten hordozták véres zászlóidat 
S elhulltanak legjobbjaink 
A hosszú harc alatt...."

Kölcsey Ferenc: Himnusz.
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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 piski-i véres ütközet előtt is.

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

Sokan elhagytanak, te 
Rendíthetetlen agg,
De úgy-e, téged, úgy-e 
Én el nem hagytalak?

S lépésid mindhalálig 
Követni is fogom,
Oh, Bem, vitéz vezérem 
Dicső tábornokom!

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, édes 
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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Márciusi Gondolatok
2010.

Elgondolkoztató, hogy mi az, ami rendkívüli a 
március hónapban, hogy mi magyarok bárhol élünk is 
a világon, megemlékezünk március 15-ről.
Többé-kevésbé kialakult egy szokásos ünneplés, vagy 
megemlékezési szokás, emlékművek koszorúzása, 
ami akkor válik rendkívülivé, ha mindenki megérti 
tartalmat és így tud értelmet adni a márciusi 
gondolatoknak.

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

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

A feleletet leegyszerűsítve csak annyi, hogy 
mindannyian igyekszünk mindazt megtenni, amit a 
sors, az állandóan változó élet mindennapi életünkben 
megtehetünk és felvállalhatunk -  az emigrációban -  
megtartani magyarságunkat!

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

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

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

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

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA 1

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 (Acctg). Cert IV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
Gus@ allhomeloans.com. au

ALL Home Loans
ABN 18 066 912 721

www.allhomeloans.com. au
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

Phone: (03) 9852 4444, Fax: (03) 9852 4477

Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

HUNGARIKUMOK A 
PARLAMENTBEN

Második tanácskozás
Meghívót kaptam nemrég, ugyancsak a 

Parlament Főrendház termébe, Hungarikumok a 
Parlamentben; című második tanácskozásra. A 
program témája: Helyzetkép a hungarikumokról. a 
Kárpát-medencei értékekről, a helyi és közösségi 
erőfeszítésekről.

A második tanácskozást is Lezsák Sándor, az 
Országgyűlés alelnöke vezette le. Felkért előadók 
voltak többek között Balogh Levente, a Szentkirályi 
Ásványvíz Kft. Tulajdonosa, ügyvezető igazgatója, 
Birinyi József filmrendező, népzenekutató, Géczi 
Imre aranykoszorús mestertenyésztő, Gyaraky Zoltán, 
az Agrármarketing Centrum Stratégiai Bizottság 
elnöke, Kerényi Miklós Gábor (Kero), a Budapesti 
Operettszínház főigazgatója, Lázár Miklós fogathajtó
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világbajnok, Somogyi György a Fűszerpaprika Kutató 
- Fejlesztő Kft. Tulajdonos osztályvezetője, Széles 
Gábor nagyvállalkozó, a Magyar Hírlap, az ECHO 
Tv tulajdonosa.

Számomra különösen érdekes volt Gyaraky 
Zoltán, felszólalása, aki a magyar vidék, a magyar 
mezőgazdaság érdekében beszélt. Kero, - mintha a 
színpadon lett volna: színes, érdekes előadását a 
világhírű magyar operettekről, hungarikumokról, egy- 
egy opera dallam énekesével is hangsúlyozta. Széles 
Gábor nagyvállalkozó szerint a hungarikumokat 
előállítóknak szövetségbe kellene tömörülniük, hogy 
minél hatékonyabban tudják képviselni saját 
érdekeiket. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
pályázataihoz is hozzá lehetne csatolni a 
hungarikumokat, mert ezek erősítése segíthet a 
munkahelyteremtésben.

A felszólalók mielőbbi önálló törvényt sürgettek 
a hungarikumok védelmében. Ezek a száz 
százalékban magyar termékek növelhetik 
megbecsülésünket is a világban, Nemzeti 
önértékelésre, értékeink védelmére nagy szükség van. 
E nélkül nem emelkedhet fel az ország.
Lezsák Sándor kiemelte, hogy minden magyarnak 
kötelessége biztosítani a hungarikumok támogatását, a 
nemzeti értéket teremtő ember és közösség 
támogatását, hogy adókedvezménnyel, pályázatokkal 
fel tudjuk venni a versenyt a piacon a franciákkal, 
németekkel és más többi európai országgal.

A második tanácskozáson résztvevők mind egyet 
értettek abban, hogy törvényi védelmet kell kapniuk 
nemzeti kincseinknek, hungarikumainknak.

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. 
Mobile: 0418 108 730 

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

vagy írj Email-t: clara@magnacartatravel.com.au

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub az Ausztráliai Kormány 

segítsége által kapott kedvezményen dolgozik, és ha a 
szolgálat életbe lép -  értesítést küldünk ki minden 
magyar szervezetnek.

E mellett a szolgáltatás mellett, az mc2 
kiszélesítésével is foglalkozunk. A Victoriai Állam 
által ismert szolgáltatás belevonja a Victoria-i magyar 
közösségeket - és lehetőséget ad a csoportok zárt 
körű érintkezésnek megtartására. A My Connected 
Community-nek újabb magyar csoportjait szervezünk 
meg. Mind emellett a különböző „Software-k” 
tanítása is elkezdődött -  személyi segítséget is ad a 
Klub tagsága a Photoshop és a Word, valamint az XL 
használatához.

A könyvtár a vártaknál sokkal gyorsabban és 
szélesebb körben működik, mint gondoltuk volna. Az 
eddigi kölcsönző kártyákon feltüntetett tagság ad 
tanulságot, hogy a magyarok között még van sok 
olyan, aki érdeklődik a magyar irodalom után. Ez 
évben a tagság a könyvtár vezetését végzi, de olyan 
sok adomány könyv érkezik minden héten, hogy az 
állandó felújítás is szükséges munka. A már meglevő 
és listázott könyvek a helyi tartalomjegyzékbe 
megtekinthetők -  és az mc2 tagok az Internet-en is 
megtalálhatják a tartalomjegyzéket. Köszönet jár 
minden tag segítségéért és értékes munkájukért.

Teleki Ilonka vezeti a kölcsön kártyákat a gépen

A Klub minden pénteken találkozik a 
Központban, 1-től 3-ig. Mindenkit szeretettel 
várunk!

Figyelem! Könyvtárosokat keresünk! Aki tudna 
Szombatonként és/vagy Vasárnaponként könyvtári 
ügyeletet elvállalni, kérjük jelentkezzenek -  Kisújság 
telefonszámán, vagy a Központ gondnokságánál. 
Nagyon megköszönjük az olvasóközönség nevében.

>-----------------------

http://www.cs-magnacartatravel.com.au
mailto:clara@magnacartatravel.com.au
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% Cd archive 
% Digital Restauration
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Email: msandora@bi5pond.com

A Melbourne-i Magyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Jelenlegi könyvtári órák:
Pénteken 1-3 óráig délután és minden második 

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok 
találkoznak a Központban de. 10 -  du 3-ig. 

(Március 2 - 1 6 - 3 0 )

című könyv -  A North Fitzroy-i Magyar Református 
Gyülekezet története Antal Ferenc igehirdetéseinek 
tükrében. A Szerkesztője Dézsi Csaba és munkatársa 
Dégi Ibolya voltak. „Ajánlom ezt a könyvet a tegnapi 
és mai hűségeseknek” jelszóval. Aki itt élt 
Melboume-ben az 50-es évektől, - mint jómagam -  a 
könyv által visszaemlékezhet azokra a nehéz kezdeti 
időkre, amikor Antal Feri-bácsi oly szeretettel 
fogadta, és megértéssel segítette az új hazába 
érkezőket. Igehirdetései a mai napokra is érvényesek. 
Ez a könyv ma már történelem, - ajánlom minden 
Melboume-ben élő magyarnak. Kapható a Bocskai 
Terem és a Református Gyülekezet megbízottjainál.

R E C E P T
A „Vidék íze” szerint; (2009. Okt.) 

Kolbászlelkű pecsenye;
Hozzávalók: 1 kg. Sertéskaraj (csont nélkül) 1 szál 
száraz kolbász, só, 2 vöröshagyma, 50 dkg gomba, 
őrölt bors, 2 tojás, 1 csokor petrezselyem zöldje, 50 
dkg leveles vajas tészta, zöldpaprika (itt helyileg lehet 
használni a „grilled capsicum-ot”, amit a Supermarket 
Deli. részlegében árulnak), zsiradék, sütéshez, 1 
evőkanál liszt.
Elkészítés: A karajt megtisztítjuk a hártyáitól, azután 
egy hegyes, vékony pengéjű késsel középen 
felszúijuk. Megtöltjük a kolbásszal, megsózzuk és 
belehelyezzük egy tepsibe. Adunk hozzá 1 dl. Olajat 
vagy 2-3 evőkanál zsírt, öntünk mellé egy kis vizet, 
majd a tepsit letakarjuk, és a húst 150-160 fokon kb. 
1 óra alatt megsütjük.
Amíg sül a karaj, gombapépet készítünk: a hagymát 
finomra aprítjuk, és egy kevés zsiradékon 
megdinszteljük. Rátesszük az apróra vágott gombát, 
azután sóval, borssal és aprított petrezselyem 
zöldjével ízesítve addig pároljuk, amíg elfő a leve. 
Megszóljuk liszttel, kicsit azzal is pirítjuk, majd 
hozzáadunk egy felvert tojást, és az egészet 
összesütjük.

mailto:msandora@bi5pond.com
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Amikor elkészült a karaj, a tetejét és az oldalát is 
bevonjuk a gombapéppel. A paprikákat lecsepegtetve, 
kettévágva betakarjuk vele a gombakabátos húst.
A vajastésztát V2 cm vastagságra kinyújtjuk, azután 
beburkoljuk vele a karajt úgy, hogy az illesztés -  ahol 
a tésztaszélek összeérnek -  a töltött hús aljára essen. 
A tésztát szorosan rányomkodjuk, és villával 
megszurkáljuk, hogy sütés közben ne repedjen meg. 
Megkenjük felvert tojással -  a maradék tésztából 
díszítést is tehetünk rá -  azután 180 fokra 
előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük. Körítés és 
saláta, tetszés szerint! Jó étvágyat kívánunk!

Ha szüksége van egy tapasztalat 
ügyvédre, kérje bizalommal a segítségem

Dr. Kapantzián Artúr 
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon 
egyaránt bejegyzett ügyvéd

Időpont egyeztetését szíveskedjenek 
figyelembe venni és hívni a 

(03) 9763 6399 telefonszámot

Anthony Raso & Associates 
1 Darryl Street, Scoresby 3179. Victoria.

Méltányos ügyvédi díjszabások.

Megkezdődött a cserkészév, szombaton, február 
6-án nagy lelkesedéssel köszöntöttük az újévet. Igen 
mozgalmas programunk lesz, mert a csapatokból 
sokan készülnek az Amerikai Jubileumi táborba.

Vasárnap a Veni Scante alkalmából a cserkészek 
bevonulása a három csapatzászlóval gyönyörű látvány 
volt. Régen láttunk ennyi cserkészt egyenruhába 
megjelenni a szentmisén. Nagy szeretetettel várjuk a 
többi -  még nem cserkész -  fiatalokat köreinkbe, a mi 
nagy cserkész-családunkba.

Az 54sz. Hunor és Magyar fiú cscs. És a 63sz 
Tormay Cecil leány cscs. Munkaterve a következő 
három hónapra a következő:
Február 20 szombat d.u. 2 órától 6 óráig a Magyar 
Központban -  végleges jelentkezés az US jubileumi 
táborra és a kötelező feladatok ismertetése.
Március 6 összejövetel a Cserkészparkban (E.Warb.) 
Március 14 vasárnap „Március 15 nemzeti ünnep”- 

Koszorúzás és ünnepély 
Március 19-21 ESGAV tábor 
Március 27 összejövetel a Magyar Központban 
Április 3 - 5 2  km portya a vezetőknek 
Április 10 összejövetel a Magyar Központban 
Április 24 ANZAC hétvég -  raj kirándulás
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A BARATOM MESELTE, AKI ARRA JÁRT
A román -  magyar határon ül egy magyar és egy 
román gyerek.
Megszólal a román:

- Bibibí, miénk lett Erdély Trianonnál!
Egy kis szünet következik. Megszólal megint a román 
gyerek:

- Bibibí, nekünk sokkal több bányánk van!
Egy kis szünet következik megint. Megszólal ismét a 
román gyerek:

- Bibibí, nekünk sokkal több barlangunk van!
Kis szünet után megszólal a magyar gyerek:

- Na, most már megyek enni.....

ELŐRE LÁTÁS.....
A feleség felkeresi az orvost, és hosszasan részletezi a 
férje állapotát, viselkedését.
- Kimerültség -  mondja az orvos -  írok neki egy jó 
receptet.
- Megkérhetném arra, hogy két receptet írjon doktor 
úr.
- Miért kettőt?
- A másikat a barátomnak szeretném adni.

EGY KIS LOGIKA
A gyerek boldogság kezdődik a bölcsőnél és 
végződik az esküvőnél.
A házassági boldogság kezdődik az esküvőnél és tart 
a bölcsőig.

2010 
MÁRCIUS

Jeles napok; 
Március 12, Nagy 

Szent Gergely napja.
Március 15 

Nemzeti Ünnepünk! 
Március 18,19,20. 

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

magyar nyelvterületen 
elterjedt mondóka. 

Bontsátok a zsákot ki, 
fusson a hideg, jöjjön 

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre. 

Március 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony
~ — r—  r napja.

MONDA AZ UR....
- Amikor Isten megteremtette a nemzeteket minden 
népnek két-két tulajdonságot adott. Sok lett a nép, 
elhúzódott a munka, a magyarokra csak késő este 
került sor. Amikor a Mindenható megteremtett 
bennünket így szólt:
- A magyaroknak az okosságot és a becsületességet 
adom, és azt, hogy a kommunistákra kell, hogy 
szavazzanak választások esetén.
- Elnézést Uram! -  szólt Gábriel foangyal. -  Ha jól 
számolom, a magyaroknak három tulajdonságot adtál.
- Ejnye -  mondta az Úr ezt aztán jól elnéztem, de 
most már vissza nem vonhatom. Hát most mit lehet 
tenni? Gábriellel való rövid tanácskozás után úgy 
döntött az Úr, hogy a magyaroknak adott három 
tulajdonság közül egy emberre csak kettő lehet igaz, a 
harmadik nem, s maguknak kell választani melyik 
érvényes rájuk nézve; - ami így magyarázható:
- Ha egy magyar okos, és a kommunistákra szavaz -  
mondá az Úr -, akkor nem lehet becsületes.
- Ha becsületes, és a kommunistákra szavaz, akkor 
nem lehet okos.
- Ha pedig okos és becsületes, akkor nem szavazhat 
semmiképpen a kommunistákra.

MOST MÉG EGY ANYÓS VICC....
Mi a hasonlóság az anyós és a délibáb között? 
Az, hogy mindkettőt csak távolról jó nézni!
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VARDOS EST A KORONA CSÁRDÁBAN
GYÖNGYÖSBOKRÉTA TÁNCCSOPORT KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
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Ph: 9801 8887
760 Boronia Rd. Wantima, 3152

A Korona Csárda várja vendégeit
Minden pénteken és szombaton 6-11 óráig és 

_________ Vasárnap 11:30-tól - 3 óráig.
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MAGYARNAPLÓ írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach,

Legszebb dísze a magyar otthonnak!
A történelmi Magyarország színes térképe az 

ország és a vármegyék hiteles címereivel. 
Újra kapható!

Az ötszínű nyomással, plasztikkal védett 55x82 cm 
nagyságban készül. Ára $20.00 USD. Postaköltséggel 

együtt. Megrendelhető a következő címen: 
MAGYAR NAPLÓ ÚJSÁG P.O.Box 822, 

Daytona Beach, Florida, 32115 U.S.A. 
E-mail: naplq57@cs.com

Marriage Célebrant |
Melbourne-ben. |

Les Stevens jj
Angolul és magyarul |  

folytatjuk házasságuk J 
megünneplését. |  

Tolmácsi engedéllyel, |  
(ha szükséges!) |

Bizalmas érdeklődés végett hívja a |
(03) 9879-8204 teiefonszámot.

Mit kell tudni a „STROKE”-kal 
kapcsolatban....

Egy neurológus azt állítja, hogy ha a stroke 
áldozatát három (3) órán belül elkezdheti kezelni, 
teljesen visszafordítható az állapot. TELJESEN! Azt 
mondja, hogy a stroke felismerésének és 
diagnosztizálásának egyszerű a trükje, azután pedig 3 
órán belül el kell kezdeni a kezelését.
A stroke felismerése. (Néha nehéz beazonosítani a 
stroke jeleit. Sajnos, a tudatosság hiánya katasztrófát 
okozhat. A stroke áldozata súlyos agykárosodást 
szenvedhet, ha a környezete nem ismeri fel a stroke 
jeleit.)
Az orvosok szerint bárki felismerheti a STROKE-ot, 
ha három egyszerű kérést mond az illetőnek:
M.... В...... E........

M: Meg kell kérni az illetőt, hogy
MOSOLYOGJON.

B: Meg kell kérni, hogy BESZÉLJEN, 
mondjon egy egyszerű mondatot (összefüggően: 
pl. Szép idő van.)
E: Meg kell kérni, hogy EMELJE FEL mind 

két karját.
Ha az illetőnek a három kérés teljesítésének 
bármelyikével nehézsége van, azonnal hívni kell a 
mentőket és mond el nekik a tüneteket!
Még valami, ami segíthet a diagnózison: Megkérni az 
illetőt, hogy NYÚJTSA KI A NYELVÉT!

Ha a nyelv kicsavarodott, ha egyik vagy másik 
oldalra megy a nyelv, ez is s stroke jele lehet.
A kardiológus szerint, „ha mindenki, aki megkapja 
ezt az e-mail-t és elküldi 10 embernek, akkor azzal 
legalább egy életet meg lehetne menteni.”

Én ahogy tovább adom ezt a hírt -  sokkal több 
életet számítok megmenteni! Szerk.

ÉRTESÍTÉS!
Megkezdődött a „VARROCSKA” kézimunkakor!

aki szeret kötni, varrni, horgolni, foltozni stb.. 
szívesen látjuk KÉK-DUNA & DMSz otthonában 
cím: 185 Chapel Road KEYSBOROUGH 3173. 

További felvilágosítást kaphat 
Rozália Varga -  9795-5815 és 

Kató Kaltenecker - 9705-1638 telefonszámokon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
Maximál Handyman (megbízható)
Házkörüli és benti munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
0450 034 993 mobilon.

mailto:naplq57@cs.com
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A MELBOURNEI 

GYÖNGYÖSBOKRÉTA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Rendezésében

2010. április 17-én este 7 órától a MAGYAR KÖZPONTBAN

(760 Borama Rd. Wantima)

TÚL A GYERMEK-ÉVEKEN

20-ik ÉVFODÜLÓT,
és egyben mindenkori Táncosaink 

T A L Á L K O Z Ó J Á T  Ü N N E P E L J Ü K

A jó hangulatot a közkedvelt 
Jusztin Tamás, a Névtelen Fiukkal biztos tja. 

Várjuk jókedvre vágyó vendégeinket és kérjük 
VO LT T Á N CO SA IN K  mielőbbi jelentkezését!

Belépő jegy ára 20 dollár
Finom vacsora, sütemények. kávé. a bárban választékos torokőbl tők várják 

kedves vendégeinket.
Asztalfoglalás:

SINKA  IMRE: 9762-2380 (este 6 és 9 óra között) 
H USZÁR JUTKA: 0412809793 email: jutka@aaptnet.au

HOL A SZÍVED
írta: Szabó István 

(ötvenhárom év után!)

Ma, hol van a szíved 
Kedves Magyar testvér? 
talán ott, ahol már, 
oly sokszor hullt a vér.

Otthonod csak ott van, 
ahol a te szíved, 
ezért ki tudja azt, 
hogy hol van a helyed.

Keserű kérdés ez 
Rá, nehéz a válasz, 
szívünkben szomorú 
Kétségeket támaszt.

Talán a hely, ahol, 
jól is érzed magad, 
vagy ahol születtél, 
És mégis megtagad.

Legyél becsületes, 
új hazádról szólva, 
de ahol születtél, 
sohsem mondj le róla.... 2010

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália
2010. MÁRCIUSI NAPTÁR.______________
Március 7. Vasárnap

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

Március 14. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.u. 3 órakor Koszorúzás az emlékműnél, 
utána 3:30-kor Ünnepély az ifjúsági teremben, 
a megjelentek közreműködésével.

Március 21. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Március 28. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet

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 

2010. Március 28-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.

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.

mailto:jutka@aaptnet.au
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A Melbourne-i Árpád Otthon 
az idős magyarok otthona

Az Otthonban már régen hivatalosan működik az 
Énekkar -  még alakuló oklevél is bizonyítja ezt. A 
lakók eléneklik saját kedvenc nótáikat, amit most már 
Videón is megörökítettek. A múlt pénteken, amikor 
látogatóba voltam -  éppen visszajátszottak a TV-ben 
a felvett nótákat. Olyan jókedv volt, hogy táncra is 
perdültek. Jó látni, hogy az idős magyarokkal így 
foglalkoznak a jótevők!
látogatóba voltam -  éppen visszajátszottak a TV-ben 
a felvett nótákat. Olyan jókedv volt, hogy táncra is 
perdültek. Jó látni, hogy az idős magyarokkal így 
foglalkoznak a jótevők! Benedek Erzsikének a 
„Lent a délibábos Hortobágyon...” volt a nótája. 
Majd a következő újságba leírjuk a szövegét, hogy 
mindenki megtanulhatja!

Voltam egy közgyűlésen....
Múlt év december 4-én egy kellemetlen hír esett 

egybe a máskülönben örömteljes év végi Komputer 
Klub összejövetelével. A Mészöly Gyuri temetése 
volt délelőtt, ahol nagyon sokan megjelentek, 
közöttük én is. Gyuri, az egyik oszlopos tagja volt az 
Árpád Otthon támogatójának és vezetőségének -  
emlékezve az Otthon 10 éves fennállásának rendezett

megemlékezésén mondott beszédére. így volt, hogy 
ott elhatároztam, hogy a sok kérésnek eleget téve 
(már a 90-es évek végétől kezdve többen kértek, hogy 
csatlakozzak az Árpád Otthon vezetéséhez) -  és így 
elhatározva magam beadtam a tagsági jelentkező 
lapomat. Már 1992-ben megjelentem gyűléseken és 
látva, hogy elegen vannak a vezetési szerepben -  
engem más olyan fontos elfoglaltság tartott vissza, 
hogy részt vehessek a hivatalos munkákban. 
(Megjegyzem, végig olvasva az akkori jelentéseket, 
gyűlési jegyzeteket, akkor is voltak problémák!)

Ismerve az ÁRPÁD OTTHON vezetőségében 
dolgozókat és több „Committee tagot”, akik az 
„ÁRPÁD ELDERLY WELFARE SOCIETY 
INC” megválasztott tagjai voltak -  már mint tag 
megjelentem a múlt évi (2009. December. 19) tartott 
évi közgyűlésen. Borzalmasam meglepett a gyűlés 
menete, - már attól kezdve, hogy a vezetőségbe 
választottak -  fele -  fele arányban nem értettek egyet 
egymással, - és sok olyan dolog nem tisztázódott, 
mint például az évi elszámolás, amit a pénztáros nem 
írt alá. (Mellesleg a pénztáros megválasztásáról is 
kérdések voltak!) Sajnos nem tudtuk megtudni, hogy 
milyen problémák voltak az elszámolásoknál, mert 
akik erről akartak beszélni és beszámolni -  nem 
lehetett a hangjukat hallani! Megjelent a „KIABÁLÓ 
KÓRUS” ami sajnos magyar gyűléseken 
megtörténik, már rég óta! Ezeknek tagjai (majd ha jó 
kedvem lesz, meg is nevezem őket) nem tudják azt a 
jó magyar közmondást, hogy: aki kiabál, annak már 
eleve nem lehet igaza! De ezt el kell mondjam: -  ott 
ült az egyik „kiabáló” mellettem, pár székkel odébb -  
nem ismertem az illetőt, de ő csak kiabált, hogy ne 
lehessen hallani a beszámolókat. Megkértem szépen, 
hogy maradjon csendben, mert szeretném hallani, 
hogy mit mond az illető. Párszori figyelmeztetés után 
-  rám szólt, hogy „Shut up” -  mire én vissza 
válaszoltam, hogy neki, hogy „shut up yourself’ ! 
Már úgy volt, hogy felkelek és megkérdezem tőle, 
hogy kicsoda, amikor az egyik Otthont vezető 
személyiség oda guggolt a széke mellé. Már perc 
múlva az illető felállt és eltűnt, (még az este a KÉK 
DUNA megnyitóján ott ült egy másik bennfentes 
Committee tag mellett!)

Kérdem én, hogy mi volt a kiabálásoknak az 
alapja -  és mit akartak vele elérni?
Tanulmányozva az Árpád Erdély Welfare Society Inc. 
alapszabályait (Department of Justice -  Consumer 
Affairs of Victoria utolsó elfogadott példánya 19 
November 2003) az volt az érzésem, hogy a gyűlés és 
az arra megválasztott Committee tagok nem a
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Society-t képviselték -  hanem minden beszédtéma, 
beleértve a Vezetőségi Bizottság tagjait, az Árpád 
Otthon működése és futtatása körül zajlott le. 
Hallottuk a szép beszámolót az Árpád Otthon múlt 
évi működéséről -  és annak Managerének jó 
munkájáról. Tényleg glóriát érdemel feje felé. De ezt 
be is kell tudni bizonyítani.
A helyzet, ahogy én látom -  a tagság, (Welfare 
Society” -  amelynek az össz-tagság száma körül van 
némi kérdés, és nem lehet megkapni az illetékes 
vezetőktől a névsort -  habár az alapszabály 43-as 
pontja alapján ezt kötelesek lennének megtenni) -  
nincs teljesen tisztában azzal, hogy a Welfare Society 
egy „NON- PROFIT” ORGANIZÁCIÓNAK van 
elfogadva, ahol a „Committee tagok” a Society 
érdekeit képviselik a tagság számára. Árpád Otthon a 
Society-nak csak egy része -  és ha valaki elolvassa az 
alapszabályok célkitűzései részlegét, láthatja, hogy az 
Árpád Otthon csak egy „alkalmazottja” a Society-nak 
-  és nem pedig fordítva.
Alapjában véve -  a NON PROFIT organizációk 
abban különböznek az ÜZLETI vállalkozásoktól, 
hogy az intézmény a tagok javára MINDEN 
ÜGYVITELT -  (még a pénzügyi dolgokat is) teljesen 
átlátszóan, a tagok tudata alapján vezetik. (Szerencse, 
hogy itt Ausztráliában ezzel a helyzettel élhetünk és 
segíthetünk, ahol a segítséget megkívánja a tagság!) 
Az üzleti vállalkozások profit-ra mennek és az 
ügyvitelt nem kell nyilvánosságra hozni -  és addig 
nincs baj amíg a részvényesek pénzt látnak a 
állakozásokban. Vezetőjüket tetszés szerint választják 
meg -  vagy szépen vagy kiabálással -  azok akik 
előnyt látnak a munkájukban.

Már rég óta tudjuk, hogy a Committee és a 
Otthon vezetősége nem tudott egyetértve működni 
egymás mellett, (régi jelentések alapján) de -  még 
u.n. „gyenge committee” mellett sem lenne szabad 
tejhatalmat adni egy olyan vezetőségnek, akik között 
olyanok is vannak, akiknek a múltjuk és munkásságuk 
körül némi kérdőjelek merülnek fel. (De erről majd 
később, azoktól, akik érdekelve voltak!) Most csak 
annyit, hogy a jelenlegi helyzetet orvosolni kellene, - 
úgy, hogy a Committee- akik a tagság választ meg, ne 
csak az Árpád Otthon érdekeit nézzék és képviseljék, 
hanem gondoljanak a sok idős magyarra aki itt élnek 
Melboume-ben és rászorulnának a különböző 
segítségekre -  amelyek fel vannak sorolva a Society 
alapszabályában! Aki erre törekszik -  nincs ellene az 
Árpád működésének, - sőt a segítség ott lesz, ha 
minden viszonylatban a NON PROFIT organizációk 
elve és alapszabályai szerint fog működni! Szerk.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ bán
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152. 
Találkoznak: 2010. Március 2-án, 16-án és 30-án
A Klub Elnökének Tóth Terikének volt a szüli- 
napja, amiről a vezetőség a tagok nevében is 
megemlékezett. A nagyterem tele volt a tagokkal és 
vendégekkel -  a finom ebéd emelte a hangulatot.

KLUBTAG LETTEM
Hála az idő múlásának, sikerült, (mondhatnám 

túlsikerült) elérnem a „SENIOR CITIZEN” korhatárt 
és a velejáró klubtagsági jogosultságot. Egy kedves jó 
barátom nemrég figyelmeztetett, hogy „meglátod, az 
időnek ez a múlása végül is nem fog jóra vezetni...” 
De én nem hagyom magam megfélemlíteni, hanem az 
AUSZTRÁLIAI KISÜJSÁG régi számait böngészve 
latolgattam, melyik magyar öreg (idős?) klubhoz 
kellene csatlakoznom?

Az első IGENT a Nunawading-i ÖRÖK IFJAK 
klub kapta, persze talán a neve miatt. Ki ne 
akarna?...ilyesmit elérni? Nézem a képeket -  csupa 
ismeretlen fiatal arc. Öröm rájuk nézni, de hogy 
fogok és közéjük beilleszkedni?

A szerkesztő úr szerint idestova közel 1000 
regisztrált tagja van ezeknek a senior kluboknak. Na, 
a többiek már nem az ifjúságot, hanem a magyarságot 
hangsúlyozzák neveikben. A Casey Idős Magyarok, a 
Brimbanki Idős Magyarok, a Greater Dandenongi, 
Prahrani, meg a Tiszavirág (nem nagyon hívogató 
név, aki ismeri a tiszavirág történetét) idős magyarok 
után akadtam rá a KNOX HUNGÁRIÁN CITIZEN S
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CLUB (így angolul) névre. Úgy hangzik, mint egy 
híd a múlt, jelen és jövő között... Ez látszott a 
legizgalmasabbnak és főleg a jelenlegi (potom 52 év) 
lakhelyemhez legközelebb eső idősklubnak. így hát a 
kedves R.V.T és P. Barátaim meghívására siettem ott 
lenni a 2010 első ebédelő klubnapján, február 2-án a 
Melboume-i Magyar Központban.

Megosztom a kedves olvasókkal első 
élményeimet: Korán keltem, hogy ne késsek, - 
Megjöttem, - Üdvözöltek, - Beiratkoztam, Tag lettem, 
Fizettem, Megszámoltam hány tag van? Sok, Vártam 
a gulyásra, Vártam, Vártam, Méltatlankodtam, 
Kritizáltam, Vártam, De nem bántam, mert sok régi 
barátra találtam, - Csevegtünk, - Vicceltünk, 
Emlékeztünk, - Tányért nem hoztam, Kanalat sem 
hoztam, (Nem mondták) Finom volt a gulyás! -  
Kicsit sós volt, - Barátoktól ölelkezve búcsúztunk, - 
Még élnek, Én is, Egyenlőre, Meddig?....  A.F.

KIS HÍRDETÉS!
Új, elegáns, minden méretre és korra illő, drapp 
színű, magyar hímzett hosszú, alkalmi ruha eladó.

Érdeklődni lehet Ilonkától. 
Telefonszám: 9543 1210.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
Ez évben, március 10-én és 24-én lesz összejövetel!
2009 karácsony idejét szeretteinkkel töltöttük a béke 
és a szeretet jegyében, - felkerestük barátainkat, 
együtt tervezve a jövő év menetrendjét. Az év utolsó 
napját ki-ki a maga módján ünnepelte, visszatekintve 
az év eseményeire, erőt merítve az újév fáradalmaira.

Február 10-én szorongva készültünk az első 
összejövetelünkre, megnyugvással figyeltük a tagság 
megérkezését -  mindenki együtt van -  nem hiányzott 
senki! Aki nem jelent meg -  azokról a hírek nem 
voltak aggasztók -  szerencsére -  és a Melboume-i 
nyár sem volt olyan kegyetlen, mint múlt évben volt.

Az új vezetőség új erővel, új reményekkel tele -  
és talán -  új elgondolásokkal vigyáz a Klub tagságára. 
Az első ebéd is elnyerte a tagság elismerését -  más 
volt, mint eddig, de az új vezetéshez, új irányhoz -  
hozzá kell szokni. Elvégre minden vezetőség úgy 
kezdte munkáját, hogy a legjobbat nyújtson az idős 
magyaroknak, tagoknak, vendégeknek.

Klubunk szorgalmasan folytatja az új 
technológia terjesztését, a mobil telefon, és az Internet 
ismertetését. Habár a tanfolyamnak hamarosan vége 
lesz, de a befejezéssel nem szabad elméinket hagyni, 
hogy beporosodjon. Ez ismeretes, hogy aki 
megtanulta az Internet használatát, és az értéket 
megtalálta benne, az ismeretvilága szélesedett, és 
megtalálja azokat, akik ugyan úgy élnek a 
lehetőségekkel, - összekötetésben vannak a 
„Hungárián Communty”-  vei és az annak tagságával. 
Aki tanulni akar és segítségre szoml, a Központban 
minden pénteken lés 3 óra között találkozik a Magyar 
Komputer Klub, ahol szívesen látnak minden 
érdeklődőt. Úgy megyünk oda, mintha haza mennénk 
-  mi, akik már régi tagjai vagyunk.
Klubunk tervez, ebben az évben, márciusban egy 
három napos kirándulást összehozni. Az érdeklődők 
hívják fel Lengyel Nándit a 9848 1001 teleszámon. Ő 
tud bővebb tájékoztatást adni a időpontról, helyről és 
a költségekről.

Mint mindig, ebben az évben is, a szeretet és az 
összefogás, egymáshoz segítő készség vezéreljen 
mindannyinkat. Ne feledd el, ma gondoskodsz 
valakiről, holnap más valaki gondoskodik rólad! (Ezt 
már hallottam valahol: az Árpád Otthon fordul a 
támogatókhoz hasonló gondolattal!)
Klubunk jó hímevét megtartva, szeretettel vár minden 
régi és új látogatóját, - ha korban hozzánk illő, 
gondolkozásában megegyezünk: - szereti a családias, 
megértő és szerető segíteni kész társaságot. (Nem 
elfelejtve a jó magyaros finom ebédet!) Jocó.

CASEY IDŐS MAGYAROK fífRET.
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!
Egy hosszú nyári szünidő után a Vezetőségünk 
megnyitotta kapuinkat Február 3-án. Összejött a 
megszokott társaság, beszélgetés, kártyajátékok, 
biliárdozás, na meg az elmaradhatatlan BINGO. 
Külön dicséretet érdemel új fiatal szakácsunk 
magyaros stílusban elkészített ebédje. Természetesen, 
az első találkozást követte most már a minden szerdán 
várva-várt összejövetelünk a megszokott címen. 
Olvasóink és vendégeink figyelmébe ajánlom, hogy 
idén Március 28-án lesz az első vasárnapi zenés 
ebédünk, ahol nem csak a finom ebéd lesz csalogató, 
hanem a híres Máté Ági és Risztics Pityu együttes
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fogja a társaságot szórakoztatni, mint tették ezt már 
sokszor az elmúlt években. Természetesen mindenkit 
szeretettel várunk. Az asztalfoglalás végett kérem, 
hívják Baktai Katót a 9796-5710 telefonszámon. 
Szeretettel üdvözli az olvasóközönséget Árpád.

u.i. (Az angol fordítását a fenti szövegnek a My 
Connected Communiy -  Casey Idős Magyarok 
részlegén a „Notice Board” alatt megtalálják -  Sedon 
Gizella jóvoltából -  hogy a helyi emberek is követni 
tudják a Klub eseményeit. Well done Giziké!)

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Aibans) Mindenkit szeretettel várunk.

„TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. Melway: 42 E 3.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2010-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 címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.

PIROS CSIZMA Assn.
Összejövetelek minden hónap első szombatján, 
Március 6-án. Este 7 órai kezdettel а Валу J. Powell 
épületében. Cím: Jacksons Rd és Halton Rd. sarkán -  
Noble Park 3174. (Melv.Ref. Map 80/J10)
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2010-évben, mint mindig ezelőtt, minden 
hónap első szombatján 2 órai kezdettel (Március 6- 
án) tartja gyűléseit, (nincs összejövetel Januárban) a 
megbeszélt helyen! Minden bajtárs megjelenését 
kérjük. További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 
9499 6427 telefonszámán.

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

foglalkozunk.
További információt ad: Szabó Marika 
Tel.: (03) 9870 8768 Mob.: 0409 434 417 

______ Email: mariaszabo@ODtusnet.com.au_______

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

VICTORIAN 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 
Beiratkozási lehetőség az internetről: 

southeast@vsl.vic.edu.au 
vagy részletes információt és beiratkozó kérvény

lapot kérhet a VSL Area Manager-től: 
Angela Natoli Tel: 9791 9289 

Kedd -  Csütörtök és Pénteken, vagy 
email: natoli.angela.a@edumail.vic.gov.au 

vagy - esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 -  
Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 

telefonszámokon.

mailto:mariaszabo@ODtusnet.com.au
mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
mailto:natoli.angela.a@edumail.vic.gov.au
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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 az Emlékmű felügyelőjét 
Krisztekanits Sándort. Tel. (03) 9842 4367.

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 hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! Magyar adás a FM 94.7 hullámhosszon, 
minden szerdán 6 és 8 óra között!
Brisbane! А 4E
B. Queensland magyar nyelvű adása az FM 98.1 
hullámhosszon, minden csütörtökön reggel 8:45 és 
10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Örömmel és köszönettel veszem 
tudomásul, hogy a Kisújság 
újraindulása sokaknak örömet 
szerzett, és ismét láthatják Melbourne magyarjait, 
összejöveteleit és kiemelkedő eseményeit nyomtatott 
formában. A visszajelzés is biztató volt
Magyarországról, ahol sokan várják a híreket az 
emigrációban élő magyarságról. Külön hely van a 
szívükben Melbourne magyarságát illetően,
ígéretemhez híven megpróbálok eleget tenni az elég 
nehéz követelménynek, hogy minden egyesület, 
gyülekezet szerepelhessen az Újságban.____________

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.

http://www.3ZZZ.com.au

