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H Ú SVÉTI KÖ SZÖ N TŐ
A Keresztény világban Húsvét Krisztus feltámadásának az ünnepe. Az egész világon, de főleg 

Európában a tavasz, a templomi szertartások, az otthonokban a festett tojás, a pálmaágat helyettesítő 
barka, régebben a locsolás jellemző a többnapos húsvéti ünnepekre.

Húsvétkor felmerül a kérdés, hogy hogyan alakultak ki a húsvét jelképei. Miért pont a nyuszika 
hozza a piros tojást? A választ, a tojáshoz és a nyuszihoz kapcsolódó népi hiedelmekben kereshetjük.

A tojás ősidőktől kezdve az eredet, a termékenység, a születés és az újjászületés egyetemes 
jelképe. A keresztény Húsvét, mint az ősi, tavaszi termékenység ünnepek leszármazottja, természetesen 
az újjászülető világot jelképező tojást is örökölte. Hasonló a tojáshoz, a szapora nyúl is a termékenység a 
születés és a tavasszal újjáéledő természet szimbóluma.

Nem véletlen tehát, hogy a tojás és a nyuszika, a tavaszi újjászületés jelképei, végül is egymás 
mellett jelennek meg, mint a Húsvéti Ünnepek hírvivői.

Gyermekeinknek, és unokáinknak már a jelképes nyuszika és a sokféle tojás-termék jelenti a 
Húsvétot. Itt is, és világszerte az üzletek, áruházak tele vannak a húsvéti jelképekkel. De a Húsvét igazi 
jelentőségét csak a családokon belül lehet tovább adni, a szülői szeretetet, megelégedést és reményt a 
megújulásban, igazi alapotot a további fejlődésre, magyar családjaink gyarapodására.

Az Ausztráliai Kisújság szerkesz tő ség e  Kellemes Húsvéti Ünnepeket
Kíván m inden ke d v e s  olvasójának!
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Magyarországi tudósítás:
ur. Szalontai Éva

Magyar találmány, hungarikum: a 
napelemes tetőcserép

A budapesti sajtóházban Tóth Miklós erősáramú 
villamosmérnök feltaláló az IdeaS Solar Ltd. 
Hungary vezetője mutatta be találmányát az Életmód 
Szakosztály újságíróinak. Az elsőszámú előadóterem 
megtelt az érdeklődőkkel.

Szabadalmát három évvel ezelőtt jelentette be. 
Találmányát az Európai Unió, Géniusz Európai 
Nagydíjjal jutalmazta. A Magyar Parlamentben 
hungarikumként hallgatták meg terveit. Megkeresték 
Amerikából, a skandináv országokból, arab 
területekről is. Az ausztrál érdeklődés sem maradt el.

A feltaláló lakóhelyén, Harsányban a Borsod- 
megyei, miskolci járásban található nagyközségben 
épült háza is napelemes tetőcseréppel fedett. 
Rövidesen alacsonyabb villanyszámlát fizet majd. 
Harsányban tervezi annak a gyárnak is a felépítését, 
amely napelemes tetőcserép tömeggyártására 
rendezkedik be.

A Tóth Miklós által kifejlesztett napelemes 
tetőcserépnek számtalan előnye van, például: - a már 
meglevő bármilyen típusú és formájú tetőcserép, 
tetőburkolat formával azonos formájú, méretű, színű, 
egyező rögzítési pontokkal rendelkező napelem 
cserépként és egyszerre tetőcserépként is 
alkalmazható.
Tulajdonságai: fagy és hő álló; -  esőnek, 
jégverésnek, UV sugárzásnak ellenáll; - azonnal 
működik; - egyenként is bővíthető a rendszer a 
rendelkezésre áll anyagi források szerint; 
felhasználási környezete: -40 Celsius foktól - +110 
Celsius fokig; - fényáteresztő képessége 10%-kal 
magasabb az üvegnél; - az esetlegesen meghibásodott 
solar cserép, villogó fénnyel jelzi a hibát; - 24 órás 
üzemű. Éjszaka fény hiányában a napelemek nem 
működnek, viszont a beépített akkumulátorok az 
energiát leadják; - a készülékben integrálva vannak a 
kábel összeköttetések és az áramvezető-gyűjtő sín; - a 
súlya harmad akkora, mint a tetőn lévő héjaljzaté, 
ezért a tetőt, statikailag nem terheli; 
költségtakarékos; - családi házaknál, de üdülőkön, 
műemlékvédelem alatt álló épületeken is 
alkalmazható.

Ausztrália napsütötte területein is be lehetne 
vezetni az új napelemes tetőcserepeket. 
Természetesen kérdés az ár, szállítás, helyi gyártás 
lehetősége és a különböző méretek egyeztetése.

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@al Ihomeloans. 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
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A Központi Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub az Ausztráliai Kormány 

segítsége által kapott berendezések már működnek, a 
tanfolyamok összeállításán dolgozunk! Előre 
láthatólag 2 X 3  órás oktatások lesznek. Az első 
három óra az alapismeretek és a gépek használata 
lesz. A második 3 óra pedig az Internet és a levél 
küldés tanításával fog foglalkozni. A hivatalos tanítási 
dátumok most vannak kidolgozás alatt. Felvilágosítást 
adunk a következő (májusi) Kisújságban.

E mellett a szolgáltatás mellett, az mc2 
kiszélesítésével is foglalkozunk. A Victoriai Állam 
által ismert szolgáltatás belevonja a Vietoria-i magyar 
közösségeket - és lehetőséget ad a csoportok zárt 
körű érintkezésnek megtartására. A My Connected 
Community-nek újabb magyar csoportja közé 
sorolhatjuk az MHTV-t -  a csoport most értékeli ki az 
mc2 használatával kapcsolatos előnyöket!

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 nehéz de 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.

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.

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. 

(Április 13 - 27)

Egy pár dolog, amit ió tudni a magyar 
nyelvről.....

Cúth János: „A magyarságtudat kézikönyve” 1999.

Tudod-e, hogy a magyar nyelv emlékei közül 
egy kőbevésett magyar rovásírás található az észak
amerikai Újfundland (Új Skócia) Yannout öbölnél? 
Ezt a 992-ben állított, ma 1005 éves nemrég 
megfejtett emléket Amerika első felfedezőiről 
dokumentálta Tyrkir, aki a vikingekkel együtt 
végrehajtott tetteit magyar rovásírással, kőbe vésve 
örökítette meg. Samuel Laing (1844 London) 
állapította meg elsőként, hogy Tyrkir magyar volt. Az 
izlandi nyelvben a „Tyrkir” a „Turk” megfelelője, 
amelyet arab, görög és török fonások egyöntetűen 
turkok-ként a magyarok jelölésére használtak.

Ezt az 1700-as években megtalált követ (181 
kilós) ma a Yarmout Country Museum-ban őrzik. A 
szöveget nem skandináv rúnákkal írták, hanem 
magyar rovásírással. Ezt a szöveget 1984-ben 
Budapesten fejtette meg Szilva Lajosné és így szól: 
„Ericson járt e helyen is sok társával”.

Tudod-e, hogy a British Musem könyvtárában a 
legértékesebb közép-európai ősnyomtatvány szövege 
így kezdődik: „Az Ephesom helynek yrth Zent Pál 
levelének elsew capitoliuma”? Keletkezésének 
időpontja 1533, és magyarul íródott.

Tudod-e, hogy a Sorbonne egyetem nyelvészei, 
akik összehasonlításokat végeztek számítógépek 
segítségével, a nyelvek ősiségének vizsgálata kapcsán, 
hogy mely nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség 
elemeiből, az ős-etimonokból, alapszavakból, a 
következő eredményre jutottak: a mai angol nyelv 4% 
etimont, a latin 5%, a héber 5%, a csendes-óceáni 
nyelvek 7%, az indiai mundakhol 9%, a tibeti 
szanszkirt 12%, az őstörök, türkmén 26%, a mai 
magyar nyelv 68% ősetimont tartalmaz!

folytatás a májusi Kisújságban
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Április fő eseményei!
Április 3 - 5 2  km portya a vezetőknek 
Április 10 összejövetel a Magyar Központban 
Április 24 ANZAC hétvég -  raj kirándulás

FIGYELEM! FIGYELEM!
Hívunk és várunk 3-tól 5 éves gyermekeket, az 
óvodás kiscserkész MACI ŐRS alakuló gyűlésére.
Az első összejövetel szombaton 2010 április 10-én 
d.u. 2 órakor lesz a Magyar Központban! (760 
Boronia Road Wantima 3125)

Az új őrs vezetését Ugrai Kati és Tóth Mónika 
vállalta el. Mindketten tapasztalt és képzett vezetők, 
Kati a leánycsapat volt parancsnoka, Mónika pedig 
évek hosszú során vezette a kiscserkész őrsöt.

A 9756- 7572 telefonszámon szívesen adok 
bővebb felvilágosítást.
Szeretettel várunk és kívánunk....Jó munkát!

A „Vidék íze” szerint; (2009. okt.)
Mert most itt nálunk itt a szőlőzés ideje, egy még nem 
hallott recept otthonról; Szőlőtorta borkrémmel!
Hozzávalók: 6 tojás+3 tojás sárgája; 18+8 dkg cukor; 
18 dkg liszt; !4 csomag sütőpór; 4 dkg vaj; só; 6 lap 
zselatin; 1 dl fehérbor; 1 citrom; 4+2dl tejszín; 10 
dkg ribizli lekvár (vagy hasonló); 20+20 dkg fehér és 
piros szőlő; 1 csomag vaníliás cukor; vaj és liszt a 
formához; mandulalap a díszítéshez.
Elkészítése: (kb. 80 perc + hűtés) A 6 tojás sárgáját 
kikeverjük 10 dkg cukorral és 6 evőkanál hideg 
vízzel. Beleszitáljuk a sütőporral elkevert lisztet, majd 
a puha vajat is a masszához adjuk. A 6 tojás fehérjét 
egy csipet sóval és 8 dkg cukorral kemény habbá 
verjük, azután óvatosan a krémbe forgatjuk. A tésztát 
26 centis, kivajazott-kilisztezett tortaformába töltjük,

és 175 fokra előmelegített sütőben tűpróbáig, kb. 20 
percig sütjük, majd rácsra tesszük és kihűtjük.
A zselatint felpuhítjuk. A bort, a maradék cukrot és a 
3 tojás sárgáját a citrom levével és héjával elkeverjük, 
vízgőz felett sűrű krémmé verjük. Forralni nem 
szabad! A kinyomkodott zselatint feloldjuk a 
borkrémben, aztán a krémet a hűtőbe tesszük. 
Többször megkeverjük, s amikor megdermedt, 
beleforgatjuk a 4 dl tejszínből vert kemény habot. A 
piskótát kétfelé vágjuk. Az alsó lapot megkenjük a 
felmelegített lekvárral, közé tesszük a tortakarimát, és 
megkenjük a krém felével. Megszórjuk kimagozott, 
félbevágott szőlőszemekkel, beborítjuk a másik 
lappal, amit a maradék krémmel kenünk meg. A tortát 
2-3 órára hűtőbe tesszük, hogy a krém 
megdermedjen. A 2dl tejszínt a vaníliás cukorral 
kemény habbá verjük. Bevonjuk vele a torta szélét, 
majd szőlővel, pirított mandulával és a maradék 
tejszínnel díszítve tálaljuk, (jammee!)
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Múlnak, mondhatnám, szaladnak az évek. 
Hihetetlennek tűnik, hogy több mint tíz éve, hogy az 
Erdélyi Szövetség elnöki pozícióját elvállaltam. 
Hihetetlenül rengeteg időt emésztő, fáradságos, 
lekötő és nagy kötelességgel járó, elkötelezettséget 
igénylő valami az ilyen önkéntes munka.

Mármint, ha valaki sikeresen és eredményesen 
akarja a dolgokat intézni, lelkiismeretesen végezni. 
Nem mondhatom azt, hogy minden és mindig könnyű 
volt, hisz mindig akadnak, akik jobban tudják vagy 
másként, és jobban csinálnák. Azonban úgy vélem, 
hogy amíg hiszünk abban, hogy amit csinálunk, amit 
cselekszünk, amit támogatunk az pozitív 
eredményeket teremt, addig a Jobban tudókat” is el 
kell fogadnunk. Nincsen rózsa tövis nélkül, ahogy azt 
a népi közmondás mondja.

Mind e mellett megvannak a vállalt kötelességek 
örömei is. Egy jól sikerült és eredményes rendezvény, 
egy elküldött támogatás egy arra rászoruló és arra 
érdemes helyre vagy személynek -  mindig viszonozza 
a fáradságot, az idő és energia belefektetését. Mivel 
tíz évi elnöki munkásság után úgy döntöttem, hogy az 
ez év áprilisában tartandó tisztújító választásokon, 
egészségi és személyi okok végett nem vállalok 
jelölést. Úgy érzem, talán illendő és kötelezettségnek 
érzem, hogy számadást adjak az elmúlt évekről, 
munkásságunkról és tevékenységünkről.

Illendő megköszönni az itt élő magyarságnak a 
Szövetség munkájához és elnökségemhez nyújtott 
messzemenő erkölcsi és anyagi támogatását. 
Köszönetét kell mondjak a munkánkba fektetett 
bizalomért -  annak értékelését és megbecsülését. A 
pozitív támogatás mindig felemelő volt részünkre és 
részemre. „Segíts, hogy segíthessünk” volt a 
jelszavunk, és persze azért, hogy „Ne hagyd elveszni 
Erdélyt, Istenünk!” -  ennek érdekében megtettünk 
mindent a legjobb tudásunk és az adott 
körülményekhez képest. Elnökségem alatt, közel 
negyven különböző kisebb-nagyobb vállalkozásban 
volt részünk;
Segítettük a kárpátaljai, bánáti és erdélyi 
árvízkárosultakat, Böjté Csaba testvér árváit és az öt 
gyermekes Szabó család otthonának bővítését. 
Támogattuk a Sepientia Magyar Egyetem beindítását, 
a gyimesi Sziklára Épített Ház és a csángóföldi 
Gyerekek Házának létrehozását, apró szórvány 
területek magyarságának segítséget nyújtva -  az

iskolákban, és templomaikban. Tettük mindezt 
felekezeti megkülönböztetés nélkül.
Elindítottunk egy nagyon sikeres keresztszülőségi 
programot, arra gondolva, hogy egy tanult és jól 
képzett ifjúság hatékonyan elősegíti, valamint, hogy 
ebben rejlik a magyarság túlélése az elcsatolt 
területeken. Az itt élő magyarság adakozásának 
köszönhetően nagymértékben belesegítettünk a Wass 
Albert könyv akció sikerességébe, mely a Kárpát
medence iskoláiba jutatott el egy húsz kötetből álló 
sorozatot a nagy magyar író műveiből. (Oz-beli 
támogatásból harmincöt iskolába!)

Ugyanakkor kivettük részünket az itteni magyar 
élet tevékenységeiből és munkájából. Kiállítások, 
kopjafa állítás a milleneum és a trianoni évforduló 
megemlékezésére. Habár ez korábban történt, de a 
Szt.István templom oltára feletti gyönyörű faragott 
csillár az Erdélyi Szövetség ajándéka volt és jó pár 
órába telt ennek megszervezése és kivitelezése. 
Kivettük részünk a dicső 56-os forradalom ötvenedik 
évfordulójának méltó megünnepléséből és az 
Amaryllis Társaság által rendezett erdélyi ünnepség 
sorozat védnökségén keresztül Mátyás királlyá 
megkoronázásának 550-ik évfordulójának 
megemlékezéséből. Védnökséget vállaltunk a Magyar 
Találkozók megrendezésében, a Melboume-i Magyar 
Központ felújításában, az Ifjúsági Kúltúr Alap és a 
Trianon Társaság által rendezett tüntetés 
támogatásában. Hozzá járultunk az aradi Szabadság 
szobor felállításához és rövid egy hét alatt 
közadakozásból megteremtettük a lehetőséget az 56- 
os olimpiai magyar zászlók megvételének. És 
folytathatnám.....
A fentiek megvalósítása és támogatása meghaladja a 
115 ezer dollár értéket. Mindez köszönhető az itt élő 
magyarság erkölcsi és anyagi támogatásának 
adományainak és a mindig sikeres és nagyban 
látogatott rendezvényeken való részvételnek.
Büszkeség fog el az elért eredmények láttán és 
köszönöm a Szövetség tagjainak a múltban nyújtott 
támogatásért, mert mindez lehetővé vált egy dedikált 
kis csoport összefogásából, elkötelezettségéből 
odaadásából és szorgos munkájából.
Köszönetem támogatóinknak, segítő barátaimnak és 
köszönet családomnak, hisz nekik sem volt mindig 
könnyű. Bizony sok minden lett elhalasztva vagy 
maradt el teljesen elnöki éveim alatt. Ugyan akkor 
sok mindennel lettem gazdag, sok jó barátot és 
segítőkész embert találtam itt és sok más országban a 
magyarság között. Sikerült több nagyszerű odaadó
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csoporttal kapcsolatot teremteni és egy nemzetközi 
hálózatot kiépíteni munkám hatékonyságához.
Habár kiemelt választmányi pozíciót nem vállalok, a 
Szövetség munkáját szándékomban van továbbra is 
támogatni, és abban részt venni egy kis pihenő után. 
Sok sikert és eredményes munkát kívánok az új 
adminisztrációnak.
Magyar testvéreimnek, támogatóimnak és 
barátaimnak ez úton szeretnék köszönetét mondani és 
egyben jó egészséget, és minden jót kívánni. A 
közelgő ünnepekre előretekintve Istentől megáldott, 
békés Húsvéti Ünnepeket kíván Pelle Lajos, az 
Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség Elnöke!

Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk!

SZOMBAT ESTE...
2010. Március 6.

(Áll a bál minden hónap első szombatján, kivéve 
most Áprilisban, a másodikon lesz, mert Húsvét van!)
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UGYE IGAZA VAN?..—
A bort vízzel, a kávét cukorral, a szerelmet pedig 

házassággal lehet elrontani!

2010
ÁPRILIS

Jeles napok;
Április 1, Az 

ugratás, tréfálkozás 
napja.
Április 2, 
Nagypéntek;
Április 3 Húsvét 
Április 4 Húsvét 
Április 5 Húsvét 
Április 24. Szent 
György napja.
Az igazi tavasz 
kezdetét a 
néphagyomány e 
naptól számítja. 
(Persze, ez a 
helyzet 
mondhatjuk 
Magyarországon!)

Nehéz észt adni annak, akinek nincs akarata, de 
még nehezebb akaratot adni annak, akinek nincs esze!

A fül az igazság mellékkapuja és a hazugság a 
főbejárata.

AKI A HASÁRA GONDOL.......
- Már igazán nincs szerencsém! Képzeld csak, - végre 
találtam egy tisztességes, jóravaló fiatalembert, akihez 
feleségül akartam adni a Mariskámat. Jó darabig 
meghívtam ebédre, és mert kedvébe akartam járni, 
fogadtam egy kitűnő szakácsnőt, aki csinos is volt 
ráadásul. És képzelje mi történt?
- Nos?
- A gazember elvette az alkalmi szakácsnőnket 
feleségül!

RENDŐR VICC...
A rendőröknél felvételi van és kérdezik a jelentkezőt: 
Mi volt az apja?...Beteg.
Úgy értem mit csinált?....Köhögött.
Abból nem lehetett megélni........ Meg is halt szegény!

A NAGYSZÜLŐK TELEFON- 
ÜZENETRÖGZITŐJE......
Szervusztok gyerekek, jelenleg nem tudunk veletek 
beszélni, válasszátok ki a helyes számot kérelmetekre, 
és a sípolás után hagyatok üzenetet:

Ha arra van szükségetek, hogy vigyázzunk a 
gyerekekre, nyomjátok meg a 2-es gombot.

Ha azt akarjátok, hogy adjuk kölcsön az autót, 
nyomjátok meg a 3-as gombot.

Ha azt akarjátok, hogy mossuk ki a szennyes 
ruhátokat és vasaljuk ki, nyomjátok meg a 4-ea 
gombot.

Ha azt akarjátok, hogy a gyerekek nálunk 
aludjanak, nyomjátok meg az 5-ös gombot.

Ha azt akarjátok, hogy mi menjünk értük az 
iskolába, nyomjátok meg a 6-os gombot.

Ha azt akarjátok, hogy süssünk valamit 
vasárnapra, nyomjátok meg a 7-es gombot

Ha valamennyien nálunk akartok ebédelni 
vasárnap, nyomjátok meg a 8-as gombot.
Ha pénzre van szükségetek, nyomjátok meg a 9-est.

Ha pedig ön valamelyik ismerősünk vagy 
barátunk nyomja meg a 0-át -  és máris beszélhetünk..
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ÜNNEPÉLY A MAGYAR KÖZPONTBAN

Я1М Iáival a
magyar nemzet.

1 .egyen béke, szabadság és egyetértés.

I. к.Ivánjuk a sajté szabadságát, húsúra eltörlését, 
g  Felelősi ministoriuuiul Buda-Pesten.

' 1  Íüveüíinti orsüággy tilébt P ^ten.
4 . Térv énv előtti egyenlőséget polgári és  v allási tekintetben.
5. Nemzeti érsereg, 
tk tkozos teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése, 
tk Esküdtszék, képviselet egyedléség alapján.
». Nemzeti Bank.
lé .  A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar kát»» 

(iáinkat ne vigyék küllőidre, a’ külföldiek«*! vigyék el 
(ölünk.

II. A' politikai statusfoglyok szabadon boesáttassannk.
12. Unió.

figyeulövég;, szabadva«,, testFériség!

Nemzeti dal.
Talpra, magyar, hí a' haza'
IU az idó. most vagy noha ’
Habok legyünk vagy szabadok ; 
Ez a kérdés, választatok1 —
A magyarok isteoere 
Bekúszunk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk

Habok voltunk mostanáig,
Kar hozottak ősapáink.
Kik szabadon éltek haltak, 
Szolgafoldben nem nyughatnak 
A magyarok isteoere 
Esküszünk.
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem kezünk

Sehounai bitang euiber.
Ki moii. ba kell, hatni uem mer, 
Hiuek drágább rougy élete.
Mint a haza becsülete.
Л magyarok Istenére 
Esküszünk.
Kskusiunk hogy rabok tovább 
Nem leplünk.

Felöli Sándor.
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A MELBOURNEI

GYONGYOSBOKRETA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Rendezésében

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

(760 Boronia Rd. Wantima)

TÚL A GYERMEK-ÉVEKEN 

20-ik ÉVFODULÓT,
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 
V O L T  TÁ N C O S A IN K  mielőbbi jelentkezését!

Belépő jegy ára 20 dollár
Finom vacsora, sütemények , kávé, a bárban választékos torokőb! lök várják 

kedves vendégeinket 
Asztalfoglalás'

SINKA IMRE: 9762-2380 (este 6 és 9 óra között) Щ ,  ,
H USZÁ R  J U T K A -0412809793 em ail'jutka@aaptnet.au 1

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.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

Április2. Péntek (Nagypéntek)
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
d.u.3 órakor Evangélikus Istentisztelet. 
d.u.7:30-kor Liturgia.

Április 4. Vasárnap (Húsvét Vasárnap)
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Egyetlen magyar Szent mise Balaclavában 11 órakor 
Utána a hagyományos Húsvéti Búcsú!

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

Április 18. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Április 25. 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 Wantima, Vic. 
Hungárián Social Club igazgatói 

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

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2010. Április 25-én
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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Kedves Olvasó!

A magyar nyelv és kultúra, az ország és lakói iránt érdeklődő olvasóként 
engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a Magyarul tanul(ó)k  című színes 
nyelvi magazint.

Az igényes összeállítású, tetszetős külsőbe bújtatott, angol és német 
magyarázatokat tartalmazó magazin tankönyv-kiegészítő anyag, amely 
szerkezetét és tartalmát gondos mérlegelés után állítottuk össze úgy, hog' 
minden magyarul tanuló találhasson benne:
-  autentikus és aktuális szövegeket
- kommunikáció-központú riportokat és interjúkat
-  hasznos és érdekes információkat Magyarországról
-  nyelvtani magyarázatokat és gyakorlatokat
-  játékos feladatokat.

A magyarul tanulók a nyelvtanulás bármely szakaszában járva találhatnak 
kedvükre való anyagot. Az egyes cikkek nehézségi fokát a közlekedési 
jelzőlámpa színeivel jelöljük. Vannak könnyebb (zöld lámpa), közepesen 
nehéz (sárga lámpa) és nehezebb szövegek (piros lámpa); az egyes 
szintek között természetesen nem húzható szigorú határ.

Olvasóink visszajelzése alapján tudjuk, hogy a magazint színes és 
változatos témáinak köszönhetően a Magyarországon élő magyar 
anyanyelvűek is örömmel forgatják. A legfrissebb számunkban megjelent 
cikk a Magyar Nyelv Múzeumáról különösen kedvező fogadtatásra talált.

Nagy örömünkre szolgál, hogy magazinunkat a Duna Televízió újra és újra 
nézői figyelmébe ajánlja, hiszen a Magyarul tanulo(ó)k  nemcsak a 
magyarul tanuló külföldieknek, hanem a határon túli magyaroknak és a 
külföldön felnövő másod-, ill. harmadgenerációs magyaroknak is szól. A 
világ immár 26 országába postázzuk az évente kétszer megjelenő 
magazint.

Honlapunkon (www.maqyarultanulok.com) az Aktuális riport címszó alatt 
megtekintheti a Duna Televízió februári ismertetőjét, továbbá itt meg is 
rendelheti magazinunkat.

Ajándékozzon ismerőseinek a Magyarul tanulo(ó)k  eddig megjelent 
számaiból!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk Önnek!

Üdvözlettel:

. O ldal

A Magyarul tanulo(ó)k szerkesztősége

http://www.maqyarultanulok.com
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Petőfi Sándor eltűnt,
de nem halt meg Segesvárnál....

Petőfi Sándorról sok könyv, tudósítás és a 
„Petőfi-kutatók” által összeállított tények és 
feltevések foglalkoztatták és a mai napig is 
foglalkoztatják a magyar olvasó közönséget. 
Magam is szerettem Petőfit és költeményeit -  
iskolai emlékeim visszavisznek Magyarországra, 
- hiszen már több mint ötven éve idegenben élek!

A kezembe került Fekete Sándor „A 
Szibériai Métely” című könyve -  Egy Petőfí- 
legenda feltámadása és újbóli elhantolásának 
méltatása. E könyv készetetett arra, hogy 
felkutassak minden olyan információt, amit itt 
külföldön az én és a mi kis szerény 
könyvtárunkban megtaláltam Petőfi életéről, az 
1848-as Forradalomról és Szabadságharcról -  
valamint az azt követő korszakról megtaláltam. 
Elég sokáig tartott -  de a téma engem nagyon 
érdekelt -  és minden „tényt” figyelembe véve -  a 
sok elképzelést beleszámítva -  szeretném 
elmondani, hogyan is képzelem el Petőfi Sándor 
utolsó éveit. Lehet, hogy ez egy nehéz 
vállalkozás, - hiszen a „Petőfi Sándor összes 
költeményei” cím alatt megjelent könyv (Magyar 
Helikon 1960) Utószójában Pándi Pál ezt írja: 
...”A július 31 -i halál nagyszerű pályát Toppantott 
össze. Csak beleszédülne az ember az izgató 
gondolatba: mi következett volna akkor, ha....” 
Pándi Pál gyönyörűen méltatja a költő életét, - 
egyéni, forradalmi és szerelmi világát 
születésétől kezdve -  a különböző nehézségeken 
győzedelmes egyéniséget, de a vége nekem azt 
jelentette, hogy' ő belenyugodott Petőfi segesvári 
halálának hírébe.
Még otthon észleltem a Petőfi hősi halálával 
táplált írásokat, sőt képre is emlékszem, ahogy a 
sebéből folyó vérével Petőfi a földre írja, hogy 
„HAZÁM”. Nem tudom kinek a képe volt, de 
nagy benyomást tett rám már akkor is. Eme 
elképzeléseknek, - ha belegondolok - Petőfi saját 
kezdeményezése volt. Az „Egy gondolat bánt 
engemet” című verse adott az embereknek egy 
olyan hősi gondolatot, hogy a költő csak is ilyen

szép halállal szolgálhatta a hazáját, szabadság 
vágyát. De sokan el felejtik azt, hogy ezt a versét 
Petőfi 1846 decemberében írta -  életének azon 
szakaszán, amikor a „politikai lírája valóságos 
forradalmi naptára az eseményeknek” -  írja 
Pándi Pál.

Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál.
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül; 
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe 
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le...
Ha majd minden rabszolga-nép 
Jármát megunva síkra lép 
Pirosló arccal és piros zászlókkal 
És a zászlókon eme szent jelszóval: 
„Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
Elharsogják kelettől nyúgatig,
S a zsarnokság velők megütközik:
Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjúi vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,
S holttestemen át 
Fújó paripák
Száguldj anak a kivívott diadalra,
S ott hagyjanak engem összetiporva.- 
Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha majd jön a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassú gyász-zenével 
És fátyolos zászlók kíséretével 
A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!

Pest, 1846. december
folytatás a következő Kisúj ságban
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(03) 9879-8204 telefonszámot,

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR Щ к /Г -Ъ
CITIZENS CLUB HÍREI
Találkozunk a Magyar Központ bán Д  Cp
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
Találkoznak: 2010. Április 13-án, és 27-én

Az újévet februárban kezdtük, finom magyaros 
gulyáslevessel. Zsolt és Erik, akik a Korona 
Csárdában is főznek, kitettek magukért. Voltak, akik 
azt mondták, hogy kissé sós volt a leves, pedig csak 
„tömény” volt a finom bikavértől.
Február úgy elrepült, mint a szellő, és március 15.-e 
virradt reánk. Ezt a történelmi jelentőségű napot 
kedves műsorral ünnepeltük meg. Elnök asszonyunk, 
Tériké szép megemlékezéssel kezdte a műsort. 
Elmaradhatatlan volt a gyönyörű „Talpra Magyar” 
költemény, amit Kratz János szavalt el -  mély 
átérzéssel. Kórusunk szép 48-as időszerű és magyar
nótákkal szerepelt, a Himnusz és Szózat kezdte, és 
végezte a műsort.

M A G N A  C A R T A
T R A V E L  A G E N C Y
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: Sehwarcz 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-maanacartatravel. com. au 

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

az énekkar -  március 15

Ph: 9801 8887
760 Boronia Rd, Wantima, 3152

H H W « W iV ? ü M  • * » * * « № •  « Я М в х

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

Vasárnap 11:30-tól - 3 óráig.

Utazást tervezünk a jövő hónapra, reméljük lesz elég 
jelentkező a háromnapos útra. Yarrawonga és 
környéke a cél. Pokizni szerető tagjaink 
megpróbálhatják szerencséjüket, ha jönnek velünk! 
Bőven lesz alkalom a kiruccanásokra, vásárlásra és 
fényképezésre is! A fényképek megjelennek majd a 
Klub Honlapján megjelölt Intemet-en. így majd 
irigykedve nézhetik az út érdekességeit -  hogy nem 
tartottak velünk. Jó szerencsét kívánunk minden 
kedves utazni vágyó tagunknak! bn.

KIS HÍRDETÉS!
Uj, elegáns, minden méretre és korra illő, drapp 
színű, magyar hímzett hosszú, alkalmi ruha eladó. 
Érdeklődni lehet Ilonkától. Tel.: 9543 1210.

Május 7-én ünnepeljük az 1 éves évfordulót!

mailto:clara@magnacartatravel.com.au
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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 ajó magyaros finom ebédet!) Jocó.

NUNAWADING1 „OROK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
Ez évben, Április 7-én és 21-én lesz összejövetel!

Lassan a nyár, mólóban, settenkedik körülöttünk 
a vénasszonyok nyara. Vannak még meleg napok, de 
elviselni a nagy melegeket már nem kötelező. 
Mindenki visszajött nyaralásáról, megtelik a terem 
újra, hírek jönnek innen-onnan, még otthonról is -  
folyik az „eszmecsere”.

Kedves új változásokra ébredtünk. Konyhánk, a 
tagok örömére, ha csak ideiglenesen is, Nagy Ilonka 
személyével kibővült. Ilonka új módszereivel, új 
ínyencségeket hozott az étlapunkra. Isten hozta 
Ilonkát, és köszönettel tartozunk értékes munkájáért. 
Tagságunk lázasan készül a március végi 
kirándulásra. Nándi erősen dolgozik a sikerén.

Sajnos a sok örömhírt egy tragikus esemény 
zavarta meg. Az elmúlt hónapban már aggódtunk 
Farkas János tagtársunk állapota miatt, és amitől 
féltünk, be is következett. János rövid szenvedés után 
visszaadta nemes lelkét a magyarok Istenének. Jánost 
március 12-én búcsúztattuk a Központi Szt. István 
templomban. János nevéhez fűződik a Klub helyiség 
hivatalos igénybevétele. A hivatalos közegekkel való 
megegyezések, jegyzőkönyvelés stb. János kimagasló 
érdemeiért, tiszteletbeli tagként ismerte mindenki. 
Nyugodjék békében.

Sajnos az idősebb korosztály erősen ritkul. Az 
eredeti Nunawadingi Örök Ifjakat lassan felváltja a 
fiatalabb korosztály. Mint mindenhol máshol, az 
idősebbek nyugalomba vonulnak! Tisztelni kell az 
öregeket, hiszen ők voltak az alapítók, nélkülük nem 
volna a működő magyar Klub. Szerencsére a fiatalabb 
korosztály bontogatja szárnyait, és -  talán -  idővel a 
gyakorlat megszerzése után -  tovább viszik a Klubot 
a diadalmas útján a következő 20 év során.

Köszönjük tehát az új vezetőségnek fárasztó és 
megpróbáltatásokkal tele munkásságukat. A 
gyümölcse meg lesz majd, ezt mi jól tudjuk, hiszen a 
tagság érdekében dolgozóknak mindenki segit. Most 
pedig egy-két kép a márciusi összejövetelről.

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

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public 
Hali-ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.

Kedves Olvasóink!
A nyári szünet után újra összejött a régi társaság a mi 
kis meghitt Daveton-i otthonunkba. A mi nyarunk jó 
meleg volt, de már a vége felé járunk -  és így nagyon 
sok kedves tagunk már készülődik menni haza -  
Európába.
Mi csak itt rövid sétára megyünk, március 22-én -  
Corowá-t szeretnénk meglátogatni -  és a közbe eső 
kisebb városkákat is, melyeket nem látogathatunk 
rendszeresen.
Vasárnap, 2010. Március 28-án volt az első „Zenés 
Ebédünk” ebben az évben, ahol Risztics Pityu és 
Máté Ági szórakoztatta a vendégeket. (Képek erről az 
összejövetelről a májusi Kisújságban lesznek)
Jó egészséget és gyönyörű napokat kíván az 
olvasóknak e cikk írója Gizella Sedon.
Helyesbítés: Árpi fordította a magyar szöveget 
angolra a márciusi Újságban. Giziké csak 
továbbította. Bocs! Szerk.
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BRIMBANK-I IST. ALBANS) IDOS
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) 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, 
Áprilisban kivételesen 10-én. Este 7 órai kezdettel 
az lan Wilson Community Centre épületében.
Cím: 1 Halton Rd. Noble Park 3174. (Melv.Ref. 
Map 80/J10) Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

ÉRTESÍTÉS!
Megkezdődött a „VARROCSKA” kézimunkakor!

aki szeret kötni, varmi, 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 \

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2010-évben, mint mindig ezelőtt, minden 
hónap első szombatján 2 órai kezdettel (Április 3- 
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@optusnet.com.au

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

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

Comer o f 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@optusnet.com.au
mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
mailto:natoli.angela.a@edumail.vic.gov.au
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Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák:

kedden és szerdán de. 10 - du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

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

Fax: (03) 9830 0952 
E-mail: hunconsmelb@,telstra. com

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F 1 T Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai teremben.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra,
10.45 - tói Istentisztelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 

Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon. 
Vagy emailon: beriferi@bigpond. com 

A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Honlap: www.mhtv net
Email: MHTV@TPG.com.au____________________

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. 
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!
Köszönettel veszem a
visszajelzéseket és leveleket a 
„Voltam egy közgyűlésen” című 
cikkemért. Jó tudni, hogy a Melboume-i 
közösségekben élő idős magyarok már régen észre 
vették, hogy nincs minden rendben az Árpád Erdély 
Welfare Society Inc. és az Árpád Otthon körül. 
Szerintem sokkal szélesebb körben és nagyobb lene a 
támogatás a Society felé, ha a vezetés teljesen a „Non 
Profit Vállalkozás” szabályai szerint történne. Az 
egyre idősödő magyar társadalom javára itt 
Melboume-ben meg kell találni egy nagyobb vonalú 
és mindent átfogó szolgáltatást, amit az itteni Állam és 
a helyi Council-ok is támogatnának!_______________

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 Kisúj ságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

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

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

