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volt egy MMMK...
Május 23-án volt itt nálunk az első: Melbourne-i 
Magyar Média Konferencia. A célja az volt, hogy 
elérni a néző, hallgató és olvasó közönséget. Az egyre 
idősödő (még) magyar társadalom egyik igen komoly 
és igaz tényezője, hogy felejti a második (esetleg 
harmadik) nyelvet és leginkább a magyar nyelvet 
használja. A Konferencián részt vett az MHTV, a 31- 
es csatorna magyar műsorának vezetői, Polonyi 
Sándor elnök, és Varga Gyula operatőr; az SBS 
magyar- nyelvű adás felelőse Zoltán János; a 777 
Magyar Rádió munkatársai Orosz Marika és Barna 
József; a Magyar Központ Híradó munkatársa 
Atyimás Erzsébet; valamint az Ausztráliai Kisújság 
szerkesztője, Szeverényi László.

A Konferencia az egyes média csoportok 
beszámolójával kezdődött, és utána a KÉRDEZZ -  
FELELEK alapján, a közönség tájékoztatása volt a 
cél. Pólónyi Sándor elmondta, hogy a TV adás 
digitális változása egyenlőre elég sok problémát okoz 
a műsorok készítésében. Továbbá kérte a 
nézőközönséget, hogy legyenek türelemmel, amíg a 
magyar adások is bekapcsolódnak a digitális 
adásokba. Elmondta, hogy a kép minősége javulni 
fog, de ez a javulás több kiadással is jár. Kérte az 
anyagi támogatását a nézőközönségnek, amit tagsági 
hozzá-tartozással lehet kieszközölni.

Az SBS Rádió szerkesztője Zoltán János 
szórólapok kiosztásával kezdte beszámolóját -  és 
ezeken az előre elkészített kérdőíveken lehetett 
javaslatokat tenni a programmokkal kapcsolatban. A 
közönséget kérve János nagy értéket fektet a 
visszajelzésekre, mert így: ahogy mondta: az ő 
munkáját is megkönnyítjük, tudván, hogy mit értékel 
és szeretne hallani a közönség.

Utána Orosz Marika a ZZZ munkájáról 
számolt be, és hangsúlyozta, hogy a tagság (a

hallgatókon kívül) száma határozza meg az adási időt, 
amit a magyar programok kaphatnak. Tagokat kell 
szervezni az év végéig, hogy az adások 
megmaradjanak. Már ott helyben volt több 
jelentkező, - befizetve a $10 évi tagsági díjat. A 
beszámoló végén Marika bejelentette, hogy az 
évvégével szeremé, ha valaki átvenné munkáját. 
Köszönet Marikának, hogy több mint tíz éve végezte 
önfeláldozó munkáját.

Atyimás Erzsébet ismertette a Központi 
Híradó jellegét és kiemelte, hogy a Központban 
történt és programba vett dolgok szerepelnek benne. 
Előfizetői általában a szövetkezetek részvényesei

A Kisújságról Szeverényi László számolt be, 
és az Újság megindulásának idézetével közölte a 
célját; - „legyen ez az Újság továbbra is az Ausztráliai 
magyar egyesületek, klubok, sportegyesületek,
cserkészek, ifjúság, táncosok, magányosok, 
nyugdíjasok és minden honfitárs lapja”. Ez eddig be 
is bizonyosodott, az olvasók és a közönség szerint.

A Konferencia ügyviteléhez tartozott még két 
fontos pont, ami az idősödő magyar közösséget vette 
figyelembe. Az egyik a Komputer és az Internet 
használata, ami a mai világ egyik nagyon fontos 
alkotórésze. A helyi ügyvezetésben nélkülözhetetlen. 
A tanulási lehetőség meg van a Komputer Klubon 
keresztül. A másik fontos tényező az egyre növekedő 
idős magyarok száma itt Melboume-ben. Az utolsó 
adatok szerint több mint 980 regisztrált idős magyar 
tagja van a Melbourne-ben működő Idős Magyarok 
Klubjainak. Ez a szám egyre nő, és előre kell tervezni 
a szolgáltatások és az ellátások részleteiről, ezt azért 
kell, hogy legalább annyi szolgáltatást kapjanak, mint 
az itteni, már meghonosodott Ausztrálok. Ennek 
érdekében egy felmérő munka kezdődik, amiről 
minden média csoport, jelentést fog adni. Szerk.
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Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

A magyar gyógyító gázról....
Milyen gázról?... Palócföld, Mátraderecske kincséről, 
a szén-dioxidos gázról lesz a beszámoló!

Az orvosi szakirodalom már 1858-tól ír a szén
dioxid gáz, gyógyító, értágító hatásáról. Dr..László 
Márta belgyógyász, reuma-sport főorvos évek óta 
végez kutatásokat egy orvos-csoporttal: hogyan 
hasonlítható a szén-dioxid gáz a keringési betegségek 
gyógyításában. Magyarországon a Központi 
Statisztikai Hivatal adatai szerint keringési 
betegségekben halnak meg a legtöbben.

A Mátraderecskei Polgármesteri Hivatal 2002- 
ben a szén-dioxid gáz kutatására épített kis épületet 
kibővítette, hogy a gyógygáz-kúrát, minél többen 
vehessenek igénybe. A „mofetta”, napjainkban már 
meghozta Mátradercskének a hímevét, és beindította 
a gyógy-túrizmus speciális ágát is.
A „mofetta”, azaz a magas szén-dioxid tartalmú, 
viszonylag alacsony hőfokú, vulkáni kigőzölgés -  
Magyarországon csak egy van, Mátraderecskén. Ilyen 
hatásfokkal, ilyen szakszerű orvosi kutatómunkával, 
ilyen forgalomba hozási ismertetésekkel a sajátos 
szépségű oalóc környezetben - véle-ényünk szerint -  
felzárkózhatna a „hungarikumok” közé. Sajátos 
nemzeti kincsünknek tekinthetjük.
A „mofetta” kedvezően hat az érrendszeri 
betegségekre, a szívműködésre, csökkenti a magas 
vérnyomást, segíti a szervezetben felhalmozódó 
méreganyagok kiürítését. A szén-dioxid 
szárazfurdőbe felesleges fürdőruhát vinni, kényelmes 
utcai öltözetben lehet „furdőzni” a derékmagasságig 
érő folyamatosan feláramló gázban, egy amfiteátrum- 
szemen, kialakított mélyedésben. A feltörő szén
dioxid gázon kívül, radon nemes-gázt is tartalmaz. 
Teller Ede atomfizikus is ellátogatott 1994-ben a 
Mátra geológiai törésvonalán fekvő Mátraderecskére, 
hogy tanulmányozza a sugárzás hatását. A tudós 
segítségével gázmentesítettek a házakat s ezzel 
lehetővé vált az ott lakók nyugodtabb élete, mert 
előtte csak nyitott ablakoknál mertek aludni. Teller 
Ede látogatását a parkban egy emlékfa, a helyi 
múzeumban pedig fényképek őrzik.
Az Egészségügyi Minisztérium a mátraderecskei 
szén-dioxid gázt gyógygázzá minősítette és a 
Mátrederecskén felépített gyógyászati központot 
2006-ban Mofetta Szén-dioxid Fürdő és 
Rekreációs Központ intézménnyé, nyilvánította.

A Mátraderecskei Önkormányzat együttműködési 
szerződést kötött a Bridge-Tours utazási irodával a 
szén-dioxid gáz értékesítésére. A Bridge-Tours 
tulajdonosa a szakmában jól ismert igazgatója, 
Baumann Irén rendszeresen visz látogató, gyógyulni 
kívánó csoportokat a korszerű gyógy-központba.
A „mofetta” gyógyhatását -  mivel kipróbáltuk 

hatását -  szívesen ajánljuk a keringési betegségekben 
szenvedő ausztrál -  magyar olvasóknak is.

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

ALLOüome 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

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. 

(Június 8 - 22)

mailto:Gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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a  Központi Komputer Klub Assn Hírei!

FIGYELEM! A Komputer Klub elindította a 
Komputer ismeretek és az Internet használatát május 
11-én. Közös megegyezés alapján, 3 két órás 
tanfolyamok lesznek csak. A Knoxi Idős magyarok 
összejövetelei alkalmából is csak 1 és 3 óra között 
lesz tanítás, (ez az ebéd befejezésének időpontját 
veszi figyelembe!) A többi tanfolyam a Computer 
Klub napjain, minden pénteken 1 és 3 óra között 
folytatódnak. Mind két tanfolyamra lehet jelentkezni 
a Club tagjainál -  és a Központi Könyvtárban. Jelen 
pillanatban csak a két új kép van a Broad-band-hez 
kapcsolva, és a jelentkezési sorrendben kerül 
mindenkire sor a tanulásra. A többi gép (8) 
integrálása folyamatban van és remélhetőleg rövid 
időn belül a többi gépen is elindul a tanítási 
lehetőség. Bővebbet a következő Kisújságban.

A hivatalos megnyitása a „Broad Band fór 
Seniors” mozgalomnak, ami államilag támogatott 
segítség az idős magyarok számára, a tervek szerint 
Július 11-én lesz 10 órai kezdettel. Utána a tanulók és 
a Komputer Klub tagjai a disznótoros ebéden vesznek 
majd részt, amit a Központ Social Klubja rendez 
minden évben.

A könyvtár egyre nő és fejlődik. A vártaknál 
sokkal gyorsabban és szélesebb körben működik. A 
listázott könyvek a helyi tartalomjegyzékbe 
megtekinthetők -  és az mc2 tagok az Internet-en is 
megtekinthetik a tartalomjegyzéket. Nemrégen 
érkezett meg a Könyvtárba, Faith Feri-bácsi 
összesített gyűjteménye a Melbourne-i Magyar 
Központ teljes történetéről. Az О általa pontosan 
vezetett leírások és újságcikkek, valamint minden 
hír a Központban történtekről -  megtalálható a 
speciálisan elhelyezett szekrényben. Csak helyben 
lehet ezt a gyűjteményt megtekinteni!

Köszönjük az értékes ajándékot Feri-bácsi!

A Computer Klub minden pénteken 
találkozik a Központban, 1-től 3-ig. A könyvtár is 
nyitva van! 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. Sok mesekönyv, ifjúsági 
regény gyűlt össze a Könyvtárban -  az iskolások és 
a cserkészek is találnának érdekes olvasni valót.

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

Cúth János: „A magyarságtudat kézikönyve” 1999. 
folytatása a májusi Kisújságban írt ismertetésnek: 

Tudod-e, hogy a magyar nyelv tömörítő hatása 
szinte egyedülálló? Hogy hihetetlenül gazdag, 
képalkotó képessége van szavainknak, hogy „tárgyas 
ragozásával, harminchat mozzanatos, negyvenhat 
gyakorító, sok-sok kezdő, műveltető, ható igékkel, 
főleg pedig igekötőink előre és hátravetéseivel, 
amivel a cselekvés és az idő boszorkányos árnyalatait 
és mozzanatait jelölhetjük. Ilyen bravúrra a világ 
egyetlen más nyelve nem képes!”

Példa a „néz” ige módozataira: néz, nézeget, 
nézelődik, nézőben, nézve, nézvést, nézetlen, 
nézhetetlen, néztében, nézetében, stb...

Tudod-e, hogy míg a nagy nyugati világnyelvek 
legjobb esetben is csak hét (7) magánhangzót 
ismernek (az olasz például csak ötöt (5)), addig a 
magyar nyelv tizennégy (14) magánhangzót ismer és 
használ: a-á, e-é, i-í, о-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű?!

Tudod-e, hogy a nyelvek összehasonlításában 
mint a legdallamosabb az első helyen álló olasz és a 
második helyen álló görög után a magyar következik? 
Ezt nem kisebb nyelvtudós, mint Giuseppe 
Mezzofanti bíboros állította (1774-1849), aki 58 
nyelven írt és 103 nyelven beszélt. Ő maga mondotta, 
Ludwig August Franki költőnek: ’Tudja, melyik 
nyelvet tartom az olasz és a görög után minden más 
nyelv előtt leginkább dallamosnak és a verselés 
szempontjából a leginkább fejlődésre képesnek? A 
magyart. Ügyeljen, mert egy feltündöklő költői 
lángész még igazolni fogja nézetemet. A magyarok, 
úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik 
nyelvükben...”

Valójában nem tudjuk, csak kevesen! Hiszen akkor 
nem sietnének olyan gyorsasággal átvenni az 
angolszász szavakat, miközben mindennapi 
nyelvhasználatunkban fájdalmasan hagyják 
zsugorodni gazdag szókincsünket, helyet adva a 
„slang-nek”, az új Jargon” kifejezéseknek.

IRODALOM:
*Kiss Dénes: „ŐS-nyelv nyelv-ŐS”, Antológia Kiadó 
Lakitelek 1993;
*Cúth János: ”A magyarságtudat kézikönyve” 1999.
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a MACI ÖRS sikeres megindulása után, megjelentek 
a szülőkkel a megemlékezésen.

FIGYELEM! FIGYELEM! Aki az idei Anna- 
bálon szeretne szerepelni, mint megnyitó táncos - ne 
gondolkozzon sokat, hanem jelentkezzen máris 
Szilágyi Pirinél (telefon: 9752-1481 vagy 0438-454- 
704). A Bál Július 24-én lesz és a próbák hamarosan 
kezdődnek! Ez is hozzátartozik az előkészületekhez 
és kellemes kikapcsolódás a mindennapi életből. 
Szeretettel várunk és kívánunk....Jó munkát!

Kovássy Marianne cscst.

Anyák-napi megemlékezés a 
Melbourne-i Magyar Cserkészekkel.
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R E C E P T
A „Vidék íze” szerint; (2009. Okt.) 

Világhódító félhold...
Kis történelem;
A franciák legendás péksüteményének, a crossant-nak 
az eredetéről számos legenda kering. Bizonyosságot 
eddig egyik sem nyert, az azonban valószínű, hogy 
története a török császár bécsi hadjáratával kezdődött. 
A török császár serege 1863-ban ostrom alá vette 
Bécset. Több hónapos hiábavaló küzdelem után egy 
alagutat fúrtak a vár alá, úgy akartak behatolni oda. A 
korán kelő pékek meghallották a zajt és 
figyelmeztették a vár őrségét. De közben megjött a 
lengyel felmentő sereg, és a törökök visszavonultak 
Bécstől. A siker örömére a bécsi pékek a török 
zászlón szereplő mutívum mintájára félhold alakú 
tésztát sütöttek, az új, kiflifonna süteményt pedig 
„Kipfel”-nek, azaz félholdnak nevezték el. Mária 
Antonette francia királyné, aki bécsi születésű 
főhercegnő, XVI.Lajos felesége volt megszeretette a 
könnyű, ropogós pékárut környezetével. Osztrák 
mintához hasonlóan félholdnak „crossant-nak 
keresztelték el. Ez ma már a francia reggelik 
elmaradhatatlan kelléke, és az osztrák eredete már 
szinte teljes feledésbe ment.
Most a recept
Elkészítési idő: 90 perc +kelesztés 
Hozzávalók: 50dkg+8dkg liszt, 2 evőkanál cukor, 2 
evőkanál olaj, 1 mokkáskanál só, 1 dl tej, 2.5 dkg 
élesztő, 1 tojás, 20 dkg vaj, 1 tojás a kenéshez.

Az 50 dkg átszitált lisztet, a sót, a tojást, a két 
evőkanál cukrot, az olajat és a langyos cukros tejben 
felfuttatott élesztőt egy nagyobb keverőtálba tesszük, 
majd kézzel vagy robotgéppel simára dagasztjuk. (Ha 
szükséges, kevés hideg vizet adhatunk még hozzá.) 
Viszonylag kemény, jól nyújtható tésztát kapunk, 
amit további felhasználásig a hűtőbe tesszük.

A 8 dkg lisztet összegyúrjuk a puha vajjal, majd 
két műanyag fólia között ujjnyi vastagra kinyújtjuk és 
félórára ugyancsak a hűtőbe, tesszük.

Az élesztős tésztát lisztezett deszkán 3-4 
milliméteresre kinyújtjuk. A közepére tesszük a 
lisztes vajat, majd a lap mindkét oldalát felhajtjuk a 
közepéig, azután kettéhajtjuk, és félórát a hűtőben 
pihentetjük. Ezt a nyújtást és hajtogatást még kétszer 
megismételjük. Végül a tésztát körülbelül 3 mm-esre 
kinyújtjuk, és háromszögeket vágunk belőle. Kifli 
formára felcsavarjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe 
rakjuk, és meleg helyen legalább egy órát kelesztjük.

A kiflik tetejét megkenjük felvert tojással és 200 
fokra előmelegített sütőben, megsütjük.
Trükk; A croissant készülhet üresen, édesen vagy sós 
töltelékkel is. A kifliket megtölthetjük lekvárral, 
csokival, gyümölccsel, mákkal, sajttal, sonkával vagy 
kolbásszal. Vigyázzunk, hogy a töltelék ne legyen 
híg, mert eláztatja a tésztát.

MAGNA CÁRT A
TRAVEL AGENCY
LicJSto.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
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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.

HÁZASSÁG TÖRÉS NYUGDÍJAS KORBAN
Egy 60 év körüli párocska beállít a szexológushoz. 
Kérdi a doktor, hogy miben lehet segítségükre?! 
Doktor Úr, végig nézné a szexünket? Volt a kérés.
A doktor csodálkozik, de beleegyezik a különös 
kérésbe. Végig is nézi őket, és mondja, hogy nincs itt 
semmi probléma, majd elkér tőlük 50 dollárt a 
vizitért. Ez így megy egy jó pár héten át. Megjelenik, 
semmi probléma a szexszel, fizetnek a doktornak és 
távoznak.
Végül a doktor csak megkérdi, hogy mit akarnak 
ebből kihozni. Mire a válasz az volt, hogy:....
- nézze doktor úr, nem akarunk semmi különöset, de 
hát a barátnőm férjnél van, így nem mehetünk az ő 
lakására. Az én feleségem miatt ugyancsak nem 
mehetünk énhozzám. A Hotel Ritz kér 90, a Hilton 
100 dollárt egy szobáért. Mi itt fizetünk 50 dollárt, 
amiből az egészségügyi biztosítóm visszafizet 30-at.
- Ez is megoldás!

KÉT ÉLŰ VALLOMÁS....
- Én nem ismerek más nőt a feleségemen kívül. De 
előtte sem ismertem más nőt.
- Azt el is hiszem -
- Mi az, hogy elhiszi?
- Mert ha ismert volna egy másikat is, akkor nem ezt 
vette el volna feleségül.

HA NEM AKARUNK NEMET MONDANI.
Két barát találkozik az utcán:
- Kölcsön tudnál nekem adni 1000 dollárt?
- Igen, mihelyst visszaérek az Antarktiszról.
- Mikor mész az Antarktiszra?
- Azt hiszem soha.

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!

IG A Z -V A G Y -N E M ?
Bármi, amiben egy csöpp élvezet van, az vagy 
erkölcstelen, vagy törvénysértő, vagy hizlal!

Apu! Kitől örököltem az eszemet? -  Biztos 
édesanyádtól fiam, mert az enyém, még meg van.

A feladatot nem arra kell bízni, aki elvállalja, hanem 
arra, aki ért hozzá!

A jóság az egyetlen olyan befektetés, amely mindig 
kifizetődik.

Amit érdemes csinálni, azt érdemes JÓL csinálni!
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A Dandenong-i School of
Languages -  Anvák-napi

••

Ünnepsége!
A DVSL dráma termében Bartha Gyöngyi
néni fogadta május 8-án, a szokásos Anyák- 
napi ünnepségre a kedves édesanyákat, a 
szép számmal összegyűlt vendégeket. Idén a 
többnyire csak angolul beszélő diák miatt 
elmaradt a tervezett színjáték, de azért annál 
nagyobb igyekezettel szavalták vereseiket a 
mamáknak, nagymamáknak a gyerekek, - 
amit persze nagy tapssal jutalmazott a 
közönség. Körlaki Ági-néni néhány angol 
szóval köszönte a szülők, nagyszülők 
kitartását és segítségét, mert bizony e nélkül 
nem lenne elég a nyelvtanuláshoz a heti 
három óra.
A diákok egy szál virágot adtak át a 
mamáknak -  nagymamáknak -  miután az 
egyik osztály-teremben kellemes beszélgetés 
folyamán fogyasztották a szülők jóvoltából a 
finom harapnivalót.

- és íme egy-két diák-beszámoló az 
Anyák- napi megemlékezésről:

Anyák Napi Beszámoló

Képek a diákokról, Bartha Györgyi-nénivel

A múlt szombaton, május 8-án tartottuk a magyar/ iskolában a 2010- 
es Anyák Napi ünnepet.

Tizen-egy órakór érkeztek meg az édesanyák és nagymamák és nem
sokára, meg kezdődött az előadás, de ez előtt, sok mindent kellett 
előkészítenünk.

A G2-es teremben akartuk tartani az előadást és oda be kellett 
vigyünk majdnem négy sór széket, a mikrofont és a hangszóró

A G4-es teremben akartuk kitenni az étieket és el kellett mozditjunk 
minden asztalt máshova hogy legyen hely ahol áljanaka szülők és 
nagyszülők.

Nem c£sk azon a napon kellett készüljünk, hanem két héttel azelőtt 
kaptuk meg a verseket és arkmotkcmeJílő alatt raag-hnilB tttewuljirtc- 
tnauljuli »  sajál wcwüritiet. Ме-'ieH

Az előadás nagyon jól ment. A  kissebb gyermekek szavaltak először 
és nagyon ügyesek és aranyosak voltak.

Utánna, a nagy diákok, köztük én, is szavaltunk. Nagyon jói sikerűit 
az előadás, és utánna, minden diák adott egy szál szegfűt az
édesanyjának.

Reggel az iskolában még gyakoroltuk a vers mondást és kidíszitettük 

a termet. Majd tizenegy órára érkeztek a szülők és nagyszülők. A 
kisgyerekek kezdték az előadást Gyöngyi néni bevezetésével. Nagyon 

ügyesen szavaltak amin a szülők meghatódtak. A végén virágszállal 

köszöntötték anyukájukat.

Az előadás folytatódott a nagy diákokkal akik új versekből áliitották 

össze kis műsorukat. Voltak közülük akik utoljára szavaltak a magyar 

iskdában, mert az év végén érettségiznek. Ági néni zárta a műsort és 
miután a virágokat szétosztoztták, az érettségizők szüleivel váltott 

□ár szót.

Ezután, mind bementünk a G4-es terembe, ahol finom süteményeket, 
édességeket és pogácsát ettünk miközben beszélgettünk.

Egyszóval, nagyon jól te lt az ünnep és mindenki jó! érezta-magátt,

A diákok és a meghívott vendégek műsorzárás után elvonultak egy 
tanteremberTahol sütemény, kávé, tea és üdítőitalok várt rájuk. A 

szülők és a tanárok társalogtak egymás között amig a gyerekek 

jácottak. Ritkán van idő arra, hogy a szülők a tanárokkal 
megbeszéljék a gyermek haladását a Magyar nyelvben. Mindenki jól 

érezte magát és teeett nekik az előadás főleg az új versek, és az 

anyukák gyerekeikéi elégedetten hagyták el az iskolát.
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Anyák Napi Ünnepség
ahogy Beatric látta..

Elmúlt szombaton Május 8-án, ünnepeltük Anyák 
napját. Az összes diákok csinosan fel voltak öltözve, 
de a kicsik nagyon édesen néztek ki. A székeket 
átvittük a másik terembe, hogy legyen hol ülni a 
szülőknek. Az asztalokat is elmozditottuk hogy 
legyen hely a finom uzsonnára. Terem ki volt diszitve 
Magyar Szinekkel és a székekre voltak téve.

Minden diák tanulta a versét amit elfognak olvasni 
mielőtt jöttek a szülök, el is olvastuk hogy tudjuk 
fogunk majd mondani. 11-kor kezdtek jönni a szülök, 
és mi is bent ültünk a terembe. Elkezdtük az előadást 
a kis diákokal. Szépen szavalták a verset és virágokat 
adtak az édesanyáknak.

A nagyobb diákok is elkezdtek szavalni egy, egy 
verset. Én elszavaltam egy Weöres Sándor verset és a 
cime az hogy a „Buba éneke.” Elég ideges voltam de 
nagyon gyorsan ment az egész előadás. Én is adtam 
anyámnak egy virágot és megöleltem.

Az előadás után bementünk az osztályba és mindenki 
szedett magának amit akart. Én szerettem a pogácsát 
nagyon sokat ettem beköle.

Az egész nap szépen sikerült. Az édesanyák és nagy 
mamák nagyon örültek az ünnepségnek és az egyszál 
virágnak.

(Ahogy kaptam -  másolva! -  a Szerk.) 
Gratulálunk a DIÁKOKNAK és a 

TANÍTÓKNAK is a szép megemlékezésért!!

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Anyák napi áttekintés
Ahogy Fábián -  Szedlacsek Tamás írta..

Az én anyák napi ünneplésem nem kezdődött túl 
jól: Igaz már két hete készülődtem, tanultam a 
versem, de egy dolgot elfelejtettem: szólni Anyunak.

Pénteken este lefekvés előtt még gyakoroltam a 
versem párszor, anyu már félig aludt, akkor jutott 
eszembe: neki nem is szóltam, hogy valami falnivalot 
kell készítsen.
így tudta meg az ény anyukám, hogy ünnepély lesz 
holnap reggel. Szombat reggel anyu letett az iskola 
előtt. A folyosón találkoztam a többiekkel és akkor 
jutott eszembe, hogy ünneplőbe kellett volna öltözzek 
(igaz, nincs is semmi magyaros ruhánk, kinőttem már 
régen mindent.)
Az első órában próbáltunk, majd nekiálltunk 
feldiszioteni a termet, asztalokat terítettünk (nagyon 
tetszett, hogy az abroszok is piros-fehér-zöld voltak.) 
Szünet végére érkeztek a szülök, anyut az udvaron 
vártam és segítettem neki tálra rakni a süteményeket. 
Végül bevonultunk a díszterembe, a kicsik a színpad 
szélére ültek. Vártunk egy kicsit meddig a késön 
érkezők is beértek, aztán a kicsik sorba elmondták a 
verseiket, nagyon ügyesek voltak. A szülök mindenkit 
külön megtapsoltak. Mire ránk került a sor már 
eléggé izgultam, de végül elég jól sikerült a 
szavalásom. A műsor végén mindenikünk egy szál 
szegfüvet adott az édesanyjának.
Átmentünk az osztályba ahol a kaja volt és jól 
belaktunk. Egy nagymama pogácsát sütött 
(kisgyerekkoromban ettem ilyet utoljára mamámnál, 
ezért este neki is elmondtam a versem).
Kicsit segítettünk elpakolászni, azután hazamentünk.

Az autóban anyu bevalotta: nagyon meghatódott 
és nagyon büszke rám. Köszönjük szépen Ági néni 
ezt a gyönyörű napot! (ahogy kaptam -  Szerk)

NRT.FITZROY-I 
ANYÁK-NAPI MEGLEPETÉSE A 
TEMPLOM BEJÁRATÁNÁL.....
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Polgár Laiosné; ELZA-NÉNI 
1922-2010.

Polgár Elza-néni 1922. Július 14-én született 
Ránfíireden -  Csehszlovákia, (volt Magyarország 
területén) Kassán nevelkedett, és kémiai 
laboratóriumban dolgozott, amikor megismerkedett 
Lajos-bácsival, akivel hamarosan házasságot kötöttek. 
A háború után külföldre menekültek, először európai 
országokban éltek, majd 1949-ben kivándoroltak 
Ausztráliába. Nyugat-Ausztráliában eltöltött, kezdeti 
nehézségekkel telt évek után, - akkor már két 
gyermekükkel, - a kis Lajossal és Ildikóval 
Melboume-be költöztek. Megérkezésük után Elza- 
néni és Lajos bácsi bekapcsolódtak a helyi magyar 
közösségi életbe. Mindkettőjük a híres Rákóczi 
Egyesület alapító tagjai voltak. Elza-néni az egyesület 
vezetőségében dolgozott hosszú éveken át -  olyan 
szerepeket betöltve, ahol segítségre volt szükség. 
Elza-néni a Melboume-i Magyar Cserkész Mozgalom 
aktív, támogató tagja lett, és a két gyermek , Lajos és 
Ildikó is bekapcsolódtak a cserkészetbe. Mint 
cserkésztiszt, a szervező és megbízható beszerző, 
valamit a szertáros munkálatokban volt kiváló, 
mondhatni, hogy nélkülözhetetlen, a kezdet kezdetén. 
Részt vett minden nagyobb cserkész megmozduláson, 
táborokon, Jamboree-kin, magyar nemzeti ünnepek 
alkalmából cserkészek által rendezett ünnepélyeken.

Mint „Bál-anya” -  megtisztelt személyiség -  szerepelt 
a szokásos Anna -  bál „Cserkész -  bál” megnyitóján. 
Közösségi munkájának méltatására nem lenne elég 
hely itt az újságban, sőt még könyvet is lehetne írni 
róla. Ez az odaadó és sokoldalú munkája nem szűnt 
meg és nem hátráltatta még úgy sem, hogy tudjuk 
nagyon jól, hogy egy baleset alkalmából elvesztette az 
egyik lábát.
Kitartó munkája csak 1998-ban ért véget, egy másik 
szerencsétlenség következtében. Ez már az állandó 
korházi támogatás miatt megakadályozta Elza-nénit, 
hogy az ő szeretett magyar közösséget támogatni 
tudja itt Melboume-ben.
Köszönet és hála jár önfeláldozó munkájáért, amit a 
magyarokért a Melboume-i magyar közösségekért de 
legfőképpen a Melboume-i Magyar cserkészetért tett. 
Itt kell elmondani, hogy a közösségi munka mellett a 
családi élete és a gondviselése gyennekeivel és 
családjával szemben is példakép volt mindenki előtt. 
Mi Melboume-i magyarok nem felejtünk el Elza- 
néni, és szívünkben őrizzük és visszük tovább 
emlékedet. Nyugodjál békében!

Szenünise keretében, - 2010. Június 11-én. pénteken 
a Szent István Templomban -  11 órakor délelőtt - 
emlékezünk meg Elza-néniről.
A Melboume-i Magyar Központ címe -  760 Boronia 
Road Wantime 3152.
A templomi szertartás után privát hamvasztatással 
helyezik Elza-nénit örök nyugalomra.
A család kérése szerint virágok helyett, a Szent István 
Templom fenntartására kérik segítségüket.
A szertartás után a gyászoló család a Társadalmi 
Szövetkezet termében szeretettel várja ismerőseit és 
barátait -  méltatni és megünnepelni Elza-néni életét.
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TRIANON TÁRSASÁG 
Viktóriái tagozata

2010 junius 6-án vasárnap du. 2 órakor
koszorúzást tart a hősi Emlékműnél, 

valamint a 90-ik évfordulóra Orbán István által 
tervezett és faragott Kopjafa avatása.

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény 
A SZÍNVONALAS MŰSOR KEZDETE d.u. 3-óra

a Magyar Központ Ifjúsági Termében 
(760 Boronia Rd. Wantirna 3152)

EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA
90 éve történt Magyarország tragikus feldarabolása

Nemzeti dalainkat előadja: 
Zenemühely együttes

Mindenkit szeretettel hiv és vár a rendezőség 
Belépődíj 5 dollár, gyermekeknek ingyenes 

Érdeklődni lehet: Szegedi Mihály (03) 9807 2043

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK

' — -----

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, Scorsby 3179. Victoria.

Méltányos ügyvédi díjszabások.

MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2010. JÚNIUSI NAPTÁR.
Június 6. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
d.u.2 órakor Trianoni megemlékezés 

koszorúzás és műsor.
Június 13. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
Június 20. Vasárnap

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

Június 27. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet

A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

760 Boronia Road 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. Június 27-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.



12. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Petőfi Sándor eltűnt,
de nem halt meg Segesvárnál....
folytatása a májusi Kisújságban írt méltatásnak;

1848július 31 én volt a Segesvári ütközet, majd 
augusztus 6-án Nagycsűréi vereséget szenved -  
augusztus 9-től a Temesközben összpontosított 
magyar főerők parancsnoka lesz, és 17-én Bem, még 
visszafoglalja Dévát, és csak utána indul emigrációba. 
Mind ezt tudva, mint „tényt” és feltehető 
valószínűséget, akkor ezek között a körülmények 
között beszélhetünk arról az időről, amikor Petőfi 
odaérkezett Segesvárra. A leírások szerint -  feleségét 
és kisfiát a Szendrey rezidencián hagyta -  kardjával 
civil ruhában érkezett gyalog, mert a lovát eladta -  
pénze nem igen lehetett. Megérkezésének leírása 
szerint Bem úgy fogadta, mint a „fiát”. Ez a leírtak 
szerint franciául történt. Bem tudta, hogy a költő 
milyen buzdító hatással van a magyarokra és az 
erdélyi embereire -  és a reménytelen helyzetben, amit 
egész biztos tudott, - ennek természetesen nagyon 
örülhetett. De itt van egy kérdés, amire jó lenne 
választ kapni: - Tudjuk, hogy Bem nem beszélt 
magyarul, francia nyelven értekeztek Petőfivel -  de 
milyen fokon beszélt Petőfi franciául? Tudjuk, hogy 
lefordított egy-pár verset franciából -  de azokat több 
mint valószínű szótár segítségével és az ő költői 
tudásával tette. Emellett leveleket írt Bemnek 
franciául, de azt nem tudjuk, hogy beszélte e francia 
nyelvet! Ez azért fontos kérdés, mert az írások szerint 
Bem megkérte Petőfit, hogy a hátvéd részén 
maradjon a seregnek, amit Petőfi nem tartod be. (Meg 
értette-e a kérelmet? -  és tudta-e Bem visszavonulási 
terveit?) Az én elképzelésem, hogy nem kapott 
elegendő értesítést a helyzet állásáról -  és azért volt 
az élvonalban biztatva az ágyút kezelő honvédeket -  
és az ott küzdő legénységet.
A leírások szerint (és a Segesvári Petőfi ismertetés 
szerint is) Petőfit utoljára látta a tábori orvos, aki 
menekült lóháton a tábori korház elöl. De ez jóval 6 
óra előtt lehetett, (ez az időpont maradt fenn az orosz 
támadás kezdetéről) mert előtte, amikor egy 
becsapódó ágyúgolyó megsebesíthette a tábori 
korházhoz mehetett, (vagy szaladt) segítségért, ha 
vérzett az arca. Ez volt talán az utolsó lehetséges és 
elhihető körülmény -  ami után Petőfinek nyoma 
veszett. Ez jóval 6 óra előtt lehetett -  mielőtt az 
orosz hadsereg körülfogta és behatolt a lovasság 
Segesvárba. Ez kizárja a lehetőségét annak, hogy a 
szaladó Petőfit a kozák lándzsás szórta le. Ez nagyon 
fontos tényező alapjában véve, mert addig egy

katonai parancsnok sem engedi be a lovasait egy 
helyre, még löveti ágyúval a környéket. Tehát, Petőfi 
szaladhatod -  több mint valószínű azért, mert az arca 
a föld felé nézed írás közben -  agyag repesz vagy 
földi rögök, az ágyúgolyótól megsebezhede az arcát, 
felsőtestét. Járni még tudhatod, sőt szaladhatod több, 
mint valószínű a tábori korházhoz, bekötni a vérző 
arcát, tesdészeit.
Felismerhedék őt a kórházban és bekötözték a fejét -  
úgy nézheted ki, mint egy múmia. -  Erre a feltevésre, 
majd később derül fény, amikor a különböző 
felírásokban következtetni lehet erre a lehetőségre. 
Amikor berkezed a kozáklovasság és az orosz 
katonaság addig már a helybeliek -  akik 
segédkezhedek a korház körül, elbujdostadák a helyi 
házakban. Arról eddig nem olvastam leírást, hogy a 
civileket is bántalmazták, csak a katonaruhában 
öltözödeket az oroszok -  és talán azokat, akik 
fegyverrel menekültek a harctérről. Talán ezért volt 
Illés Gyula könyvében a félmeztelen civil ruhás, akit a 
kozák lándzsás szúrt le - de leverték a kabátját 
először. Ez nekem egy kicsit magas! Talán úgy 
lehetne mondani, hogy július lévén a katonák 
leveherték a katonai zubbonyaikat, ahogy szaladtak a 
nagy melegben. De azt, hogy harc közben - a 
kozákoknak -  ruhát szerezni -  lyuk nélkül egy kicsit 
nehéz elhinni!
Petőfit a környékbeliek veherték védelmükbe -  hiszen 
ha a feje be volt kötve, még a visszavonuló 
szekerekre sem tudod volna feljutni. A harcok után az 
orosz seregek olyan irányba mehertek, hogy lehetőség 
állt arra, hogy Bem visszaküldőd embereket, Petőfit 
keresni, (a leírások szerint)
Olyan monda is keletkezed, hogy élve elásod 

katonák közöd otí volt Petőfi is. Kevés, vagy talán 
egyáltalán nincs hiteles leírás erről a temetésről. 
Elképzelés szerint a tábori kórházban halálos sebet 
kapod katonákat temetherték el. Kik? -  Közös sír? -  
(mert erről is Petőfi irt!) -  Ezek voltak azok, akik 
nem tudtak már a visszavonuló sereggel menni? 
Minden esede nehéz elhinni, hogy az orosz katonák 
temerték a magyarokat -  és ha magyar temerte a 
magyart nem hiszem, hogy ezt a kegyetlenséget 
maguktól megtérték volna!?
Tehát, Petőfi életben maradt. Ápolták és vigyáztak rá 
a környékbeliek! A Szabadságharc elbukort, Görgey 
leterte a fegyvert és elkezdődöd a megtorlás ideje. 
Aradon kivégezték a tizenhárom vértanút. — El lehet 
képzelni, hogy Petőfi neve, mint vörös posztó a bika 
előd -  versei miatí szeretíék volna kézre keríteni.

folytatás a júliusi Kisújságban
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CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-KIub összejövetelei minden szerdán, 
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.
Júniusi zenés összejövetel 25-én lesz a Klub-címen! 
Megint elszaladt egy hónap, elég gyorsan. 
Természetesen, mint mindig, szerdán, a fenti címen 
összejött a megszokott társaság, baráti 
beszélgetésekre, biliárdozásra, kártyázásra, és fontos 
megemlíteni az új fiatal szakácsunk főztjének 
elfogyasztására.
Többen a Klubból ellátogattak a környékbeli magyar 
szervezetek összejövetelire, szombat este és 
vasárnapokon rendezett zenés összejöveteleken, - nem 
csak szórakozás végett, hanem ezáltal anyagilag is 
támogattuk a többi magyar szervezeteket. Ez egy jó 
érzés tudni, hogy a magyar összetartás még él és 
létezik társadalmunkban.
Május második vasárnapján ünnepeltük az Anyák- 
napját a Klubban. Az énekkar, szavalatok és dalok az 
édesanyákat köszöntötték. Nagyon szép volt, habár a 
klubunkban már csak Nagymamák és 
Dédnagymamák vannak túlsúlyban. (Egy pár kép 
erről a napról csatolva!)
Május 23-án megtartottuk a szokásos vasárnapi zenés 
ebédünket. Szép számmal megjelentek a klubtagok és 
sok vendégünk is volt. Mindenki kellemesen 
szórakozott ezen a napon, konyhánk finom főztjével, 
valamint Máté Ági és Risztics Pityu hangulatos 
zenéjével egybekötve. Jó volt látni, hogy többen

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ bán
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
Találkoznak: 2010. Június 8-án, és 22-én
Rövid beszámoló Májusról....
Május 11-én ünnepeltük Anyák-napját. Elnökünk, 
Tóth Tériké egy szál orchideával üdvözölte az Édes
anyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat. A 
meglepetés sikerült, nagyon sokan külön is 
megköszönték a szép és különleges virágokat. 
Énekkarunk szép műsorral szerepelt, a megemlékezés 
alkalmából. Teleky Ilonka különösen szép verset 
szavalt, a tőle már megszokott remek előadásban. Az 
ünnepélyt finom ebéd követte, - töltött káposzta volt 
és sütemény. A frissítő ital sem maradt el. Ebéd után 
a tombola díjak kisorsolása következett, ahol sok szép 
és értékes tárgy talált újgazdára.
Másnap korán reggel indult el kis csoportunk 
Corowá-ba Reggel Melboume-ben még esett az eső, 
de rövid időn belül a mi utunkat végig ragyogó 
napsütés követte. Bejártuk Bright-ot, Beechworth-öt, 
Myrtleford-ot. Jó hangulatunkat a bór-pincébe való 
látogatásunk és az ott elfogyasztott kóstoló tetőzte be. 
Utazásunk alatt Andre Rieu szórakoztatott bennünket. 
Kívánni sem lehetett jobbat. Tériké ismét kitatt 
magáért, jól szervezte meg az utunkat. Mindenki 
felett „anyáskodva” vigyázott reánk, ami előfeltétete 
annak, hogy jól érezzük magunkat. Köszönjük Tériké 
fáradozásaidat.
Most egy pár kép az Anyák-napi összejövetelről. t
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tartották ünnepélyes születésnapjukat ez alkalommal a 
tagság örömére.
A következő zenés vasárnapi ebédünk Július 25-én 
lesz, melyre természetesen mindenkit szeretettel 
várunk. Asztalfoglaláshoz, kérjük, hívja fel Baktai 
Katót a 9796 5710 telefonszámon.
Szeretettel üdvözli az olvasókat Árpád.
(Köszönet az angol fordításért is Árpád, de az csak az 
mc2 -  „Notice Board” Casey Hungárián Senior 
Citizens Club Internet ismertetőjén jelenik meg! lehet 
a tagságba jelentkezni, a Sedon Gizikénél!) Szerk.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2010-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centieben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

NUNAWAP1NGI „ÖRÖK IFJAK” HÍRFI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
Június 2-án, 16-án és 30-án lesz összejövetel! 
Májusban történt;
Május 5-én volt néhány jó ürügy, hogy a Manhattan 
Hotel-ben ünnepelhettük az Anyák-napját. Az egyik 
ok az volt, hogy a Klub-helyiség még nem volt kész 
teljesen a tatarozási munkák még folyamatban voltak.
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A másik jobb ok az volt, hogy nem kellett egyik 
Mamának, Nagymamának a konyhában dolgozni, - 
ezen a napon mind ki volt szolgálva! Köszönet jár a 
Vezetőségnek az előrelátásért és a jó rendezésért is. 
Május 19-én már az újonnan rendbe hozott 
helyiségünkben tartottuk az összejövetelünket. Ez a 
megszokott otthona az „örök ifjaknak” az elmúlt 
század elején épült -  tehát „történelmi műemlék”-nek 
számít. Köszönet jár a Whitehorse kerületi 
hatóságoknak, hogy szükségesnek látták az idősödő 
berendezést és épületet az utókor számára felújítani. 
Nagy Ilonka, szorgalmas segítője a finom ebédek 
elkészítésében, látogatóba indul Júniusban 
Magyarhonba. Kívánunk neki szerencsés utat.
A vezetőség mind nagyobb gondot fordít arra, hogy 
az étrendben jobb, mint jobb ebédet varázsoljon a 
klub- tagok és vendégek elé. Ezzel az a cél, hogy 
kiérdemelje a tagság és vendégek bizalmát, 
elismerését és elvárva azt, hogy hirdessék Klubunk 
családias vendégszeretetét, és jó hírnevét.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség nevében JOCO.

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
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 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, 
(Június 5-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.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2010-évben, mint mindig ezelőtt, minden 
hónap első szombatján 2 órai kezdettel (Június 5- 
én) tartja gyűléseit, 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

Anyák-napi megemlékezésről a 8. oldalon

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 
Beiratkozási lehetőség az internetről: 

southeast@vsl.vic.edu.au 
vagy részletes infonnációt 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


AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG16. oldal

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 magyai- templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F I 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: beriferi77bmpond.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 RADIO MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar' Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben,
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ ------  •=>•
ASZTALÁRÓL!

Több telefonhívást 
kaptam, (úgy is, hogy nem 
hagyták meg a nevet és telefonszámot 
az üzenet-rögzítőn) a Trianon
Társaság Hirdetése miatt. A
hirdetéseket egy az egyben közlöm le, és nem 
változatok a hirdetés tartalmán. Továbbá megkértem a 
Trianon Társaság tagjait, hogy tisztázzák az ügyet, 
amit meg is ígértek. Többek között megerősítették, 
hogy a Kopjafát, amit ez alkalommal fognak felavatni 
Orbán István tervezte és faragta, - tehát nem arról a 
Kopjafáról van szó, ami már ott áll a Szt. István 
templom mellett.

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 :.............................................................
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