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Magyarházak Melbourne-ben
Aki olvassa ezt az újságot, az Ausztráliai 

Kisújság augusztusi számát, a 1 l.-ik oldalon láthatja a 
Faith Feri-bácsi gyász-jelentését. Rövid élettörténetét 
méltatva, családjával együtt, amit a Melboume-i 
magyarságért tettek, felmérhetetlen. Ha összegezni 
szeretném működését, és a legfontosabb érdemeiről 
beszélhetünk, talán azt tudnám mondani, hogy Ő volt 
a Melboume-i Magyar Házak egyik legfontosabb 
szervezője, gondviselője. Kérésemre, a Kisújságnak 
XXIV részletben, két éven keresztül (2001 -  2002) 
Feri-bácsi megírta a Melboume-i Magyar Házak -  (A 
Magyar Ház Szövetkezet) „rövid” történetét. 
Ezekben a leírásokban csak a lényeges és kiemelkedő 
események nyertek helyet. Lépésről lépésre a 
sorsdöntő határozatok, nehézségek és az állandóan 
felmerülő egyéni problémák adtak némi lehetőséget a 
belepillantásra a hosszú éveken át, folytatott 
erőfeszítésekre, csodálatos sikerekre.

Feri-bácsi az utóbbi időkben, amikor már 
egészsége nem a legjobb állapotban volt, többször 
szóba hozta azt, hogy a Magyar Házak teljes leírása 
még nála vannak, és szeretné, hogy bekerüljön az 
újonnan, az О nevére létesített Központi Könyvtárba.

Pár héttel halála előtt sikerült ezt a kívánságát 
teljesíteni. A könyvtár lelkes segítőjével, Erikával 
együtt látogattuk meg a már gyenge állapotban lévő 
Feri-bácsinkat. Tíz vaskos kötetből álló részletes 
adatokkal és egykorú képekkel, hirdetésekkel, 
méltatásokkal telt irattömb került a Könyvtárba 
elvitelre. Elmeséltem neki, hogy egy külön arra a 
célra, hogy ezeket az adatokat megőrizhessük a 
raktárban állítottunk fel egy szekrényt. Lelkünkre 
kötötte, hogy ezeket az iratokat ki ne engedjük vinni a 
Központ Könyvtárából, - csak aki ott akarja, 
megnézni adjunk rá lehetőséget. Ezt meg is ígértem 
neki, és remélem, be fogom tudni tartani kérését.

Amikor elhelyeztük a könyveket, nem tudtam 
megállni, hogy bele ne nézzek a tartalmába. Akár hol 
nyitottam ki egy-egy könyvet, nem tudtam abba 
hagyni a lapozást, a múlt eleven képei jelentek meg 
előttem. A „száműzésünkben” eltöltött évek. 
Richmondtól -  Wantimáig -  a magyar emigráns élet 
különböző mozzanatai, melyek a Magyar Házak és 
vezetőségük körül forogtak. Ez most már történelem.

Feri-bácsinak volt egy szilárd elhatározása a 
magyarság megtartásával kapcsolatban. Minden, amit 
tett, amiért dolgozott, a magyarság és a jövő 
generáció érdekében tette. Sokszor nem értettek vele 
egyet vezető társai, és akkor is az ő szelíd és megértő 
módján próbálta megértetni az igazát. Mindig talált 
kiutat a nehézségekből, - és a megoldás mindig csak a 
magyar érdekeket szolgálta. Páratlan volt a 
kitartásában, - és a hitében, hogy mindig a legjobban 
a helyes érdekeknek megfelelően irányítja 
előmenetelét. Sokan tanulhatnának tőle. Sok a 
személyi érdekekből, és úgymond „meggyőződött” 
vezető személyiség a magyarok között, akik nem a 
magyar közösség érdekeit nézik, hanem a maguk 
malmára hajtják a vizet. Tanulhatnának Feri-bácsitól. 
Ha törik, ha szakad az ossz Melboume-i 
magyarságának az érdekeit szem előtt tartva, - ehhez 
hozzá tartozik az egyre idősödő generáció is -  tovább 
menni azon az úton, amit úgy hívunk,
megmaradásunk. Minden más nemzetiségű csoport 
tud vigyázni a maga népére -  miért ne tudnánk mi, a 
magyarok?

Ne a rosszérzés és viszálykodás irányítsa az 
életünket, hanem az összetartás és megértés és a 
közösségi munka. Éljünk a Feri-bácsi szellemében, - 
és dolgozzunk a magyar érdekek, az Melboume-i 
magyarság megmaradásáért, érdekeiért.

Szeverényi László.
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Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

BÜKKFÜRDŐ Hungarikumokkal?
(folytatás a júliusi Kisújság részletéhez) 

Hungariumok közé sorolható a környéken 
megtalálható a „Büki Apartman Hotel Értékesítési 
vezetője: Molnár András-né és munkatársai mindent 
megtesznek azért, hogy a vendégek jól érezzék 
magukat. Magyarországon ez volt az első 
szövetkezeti, üdülőjogot kínáló Hotel komplexum. 
Három és ötfős lakásaival, a kisebb pénzzel 
rendelkezők és nagycsaládosok számára is elérhető, 
kedvelt üdülési formát biztosít. Ágyneművel, 
háztartási edényekkel, színes TV-vel, rádióval, 
telefonnal, biztonsági zártható szekrénykékkel 
felszerelt összkomfortos szolgáltatásai az igényes 
külföldi vendégeknek is megfelelők. Jó minőségű 
konyhája, hagyományos magyaros választékú étlapja 
a közeli Rózsakért étteremben, ugyancsak kedvelt a 
bel-és külföldi vendégek számára. A sokoldalú 
szolgáltatás például a kellemes, udvarias kávézó 
széles választékkal, a felkészült, készséges fogadtatás, 
az automata - masszírozó „csodaágy”, az Internet, a 
kedvező árak miatt sokaknak kedvelt üdülési forma.

A Bükkfürdő központjában található „Apartman 
Hotel”-ről tudnunk kell még, hogy mint 
üdülőszövetkezet alakult meg, és ma is így működik. 
Ez az üdülőszövetkezet egy teljesen sajátos, egyedüli 
magyar gazdasági forma volt. Sem Magyarországon, 
sem pedig Európában sehol más helyen nem 
találkozhattunk vele ezt megelőzően. Előre 
megtervezett két-két hetes üdülési rendelkezéssel. Az 
üdülő használati díja nem volt magas. A vevők az 
üdülőszövetkezet tagjai lettek, örökölhető 
üdülőhasználati tulajdonjoggal.

Visszatérő hungarikum Bükkfürdőn az European 
Operett, „Juliska Budapestről” című német-magyar
nyelvű operett-gála, amit általában a Bükkfürdői 
Művelődési Központban tartanak és már meg van a 
2011-re összeállított műsoruk is. Két fiatal művész 
vállalkozása, név szerint Pohly Boglárka és férje 
Szíjjártó Roland. A szépszámú német-magyar ajkú 
közönség vastapssal jutalmazta Boglárkát, „Juliskát 
Budapestről” aki a Fővárosi Operettszínház 
Stúdiójában Bartók Béla Konzervatóriumában és a 
Táncművészeti Főiskolán végezte tanulmányait, s aki 
kiemelkedően szép énekhangjával, akrobatikus 
táncával kápráztatta el a közönséget.

Bükkfürdő az ország egyik legnagyobb patinás 
gyógyhelye, sokoldalú szolgáltatásaival,

hungarikumaival télen-nyáron várja a vendégeket, a 
messzi Ausztráliából is.

„Young voices of Melbourne” a 
Budai várban

A „Young voice of Melbourne” 12-18 évesekből 
álló 54 fős kórus. Ausztrália legjobb ifjúsági kórusa. 
Tagjai hangképzést, és Kodály-alapú kottaolvasást 
tanulnak. A kórus alapító igazgatója: Mark O’realy, 
aki a Kodály Music Education Institute of Australia 
elnöke is. Az intézetben az ausztrál zenetanárok 
Kodály rendszerű kiképzésben részesülnek. Júlia 
Pegin a kórus egyik vezető tanára. Követője a 
Kodály-alapú zeneoktatásnak. Szerzője egy Kodály- 
alapú oktatási könyvnek is.
A kórus első európai koncertje 1996-ban volt. Több 
koncertet adtak ekkor Németországban, Angliában és 
Magyarországon is. 2001-ben voltak az Egyesült 
Államokban, 2004-ben az Egyesült Királyságban, 
2007-ben, Szingapúrban, Thaiföldön is nagy sikert 
arattak.

A Budai Várba a Magyar Kultúra Alapítvány 
Székházába Világos István, Melbourne tiszteletbeli 
konzulja és felesége, Eszter hívtak vendégeket a 
„Young Voice of Melbourne” díszelőadására. Ezen a 
napon a magyarországi, sikeres, immár 20 éves 
Magnificat Gyermekkórus is fellépett. A magyar 
kórus jólismert karmestervezetője Szebellédy Valéria.

A két kóms nagyszerű előadásának 
létrehozásában jelentős szerepe volt Bába Szilviának 
a Kulturális Alapítvány Székház értékesítési 
igazgatójának és dr. Tanka Lászlónak, a Panoráma 
Világklub alapítójának. Köszönet dicséret jár 
mindkettőjüknek értékes munkájukért a magyar 
zenekultúra terjesztése érdekében.
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Melbourne-i Magyar Konzulátus
Világos István tb. Vezetésével

Hat éve már, hogy tiszteletbeli Konzulként 
vezetem a Melboume-i Magyar Konzulátust. Sokan 
felteszik a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy 
tiszteletbeli konzul, vagy mi is a feladata egy ilyen 
személynek, és milyen minősítése van ezt a munkát 
elvégezni?

A konzuli kapcsolatokról Bécsben született egy 
nemzetközi egyezmény még 1963-ban, mely 
értelmében a tagállamok közötti kereskedelmi, 
gazdasági, kulturális, tudományos és idegenforgalmi 
kapcsolatok fejlesztésének érdekében, továbbá 
állampolgárainak jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezeteik érdekében képviselete és védelme 
céljából -  Tiszteletbeli Konzul - (tisztviselő) által 
vezetett Konzuli Képviselet létesíthető. A Magyar 
Köztársaság élt ezzel a joggal és az Ausztrál 
államszövetség minden államában, így Viktóriában is 
létesített Konzulátust. 2004 Augusztusától én töltöm 
be a Tiszteletbeli Konzulátusi tisztséget Viktoriban. 
Kinevezésem társadalmi kezdeményezésre az 
Ausztrál Külügyminisztérium jóváhagyásával a 
Magyar külügyminisztertől jött, amiből Melboume- 
ben vita is keletkezett. A Konzulátusi pozíció 
feltételeihez hozzá tartozik, hogy a Tiszteletbeli 
Konzul saját költségén biztosítja az általa vezetett 
konzuli képviselet helyiségeit, berendezését, 
felszerelését és a fenntartási költségeket is. (A 
Bocskai épület első két földszinti szobája -  
felszereléssel együtt beleértve!)

Munkásságon ideje alatt nagyszámban kezeltem 
útlevél, beutazási engedély, illetve tartózkodási 
engedély iránti kérelmet, valamint személyazonosítási 
eljárást öröklés, nyugdíjjogosultság, kártalanítási 
ügyek voltak napirenden Hivatalos országos tanügyi, 
gazdasági, egészségügyi, sport stb. látogatók fogadása 
is a hatáskörömhöz tartozott.

A Konzuli képviselet titkári feladatait feleségem 
Eszter látja el természetesen díjmentesen.
A magyar kulturális kapcsolatok támogatása és 
ismeretének terjesztése terén is kivette részét a 
Konzulátus. Számos kiállítás szervezésével, 
magyarországi művészek bevonásával magas nívójú 
bemutatókon keresztül szolgálta a Melboume-i 
magyar közösségeket. A 64 országot képviselő 
Consul Corp. Évzáró rendezvényén magyar művészek 
szórakoztatták a résztvevőket. A helyi államvezetéssel 
is kapcsolatot tartva, - nemzeti ünnepünk alkalmából 
több száz magyart látott vendégül Viktória 
Miniszterelnöke. A helyi hírszolgálat segítségével

minden közösséget érintő összejövetelről értesítést 
adunk a helyi magyarságnak. Elfoglaltságaim mellett 
általában havonta egyszer képviselem a Magyar 
Köztársaságot Viktória állami rendezvényein. Nagy 
gondot fordítok az idősebb korosztály ügyeinek 
intézésére. Kérésre, helyszínre megyek életbelét 
igazolás, nyugdíj ügyekben, aláírás hitelesítésre, vagy 
más, bármilyen ügy intézésére.

A hétvégi magyar iskola használja a Konzulátus 
kiállítási termét, így nagyobb nyomatékkai és 
hivatalos környezetben jobb kedvvel és többen 
látogatják az iskolát. Sok könyvet és tananyagot 
szereztünk be Magyarországról az iskola számára.

Munkánkkal igyekszünk a Melboume-i 
magyarság javát és érdekeit szolgálni, - segíteni ahol 
lehet és kell, hogy a hazánktól távol élő magyarok 
meg tudják tartani nemzeti mivoltukat.

Világos István tb. Konzul.
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Az Erdélyi Szövetség Hírei
Mint már az előző beszámolónkban 

értesítettük olvasóinkat, Szövetségünk 
500 000 Forinttal segítette a magyar- 
országi árvízkárosultakat. Most Erdély van hasonló 
helyzetben. A legnagyobb kárt a Szék nevű község 
szenvedte el. Szinte minden ház összedőlt vagy 
életveszélyes állapotban van, újjáépítésre vár. 
Elnökünk, aki felesége társaságában rokonait és 
barátait látogatja Székelyföldön, felkereste a 
községet. íme a beszámoló, melyet most pénteken, 
július, 23-án kaptunk kézhez;
„Tisztelt vezetőségi tagok,
Jól vagyunk, minden rendben van nálunk.
Sikerült megtalálni a Szék (SIC) községet, nagyon 
nehezen tudtuk megközelíteni, mert az utak rettentően 
rosszak, tele vannak mély gödrökkel, főleg Szék 
községben. El tudtuk érni a katolikus plébánost 
Széken ki nagy szeretettel fogadott. Miután 
megbeszéltük miért jöttünk, kocsijába ültetett mivel a 
mi kocsinkkal nem tudtunk közlekedni a faluban és 
elvisz a polgármesteri hivatalba, bemutat bennünket a 
polgármesternek. Már útközben láttuk a szörnyű 
károkat a házakban és az elcsúszott úttesteket. Nagy 
nehezen meg érkeztünk, sikerült beszélni a 
polgármesterrel hosszú várakozás után, mert nagyon 
sok a dolga, mindenki csak őt hívja. Végre 
megbeszéltük mi járatban vagyunk, és hogy 
szeretnénk segíteni melyet nagy örömmel fogadott, és 
megköszönte a segítséget.
Megkértük, hogy mi személyesen szeretnénk átadni a 
segéd adomány pénzt. Mivel ő tudja a körülményeket 
megkértük, hogy jelöljön ki öt nagyon rászoruló 
családot, így is történt. Kaptunk a hivatalukból egy 
útikalauz személyt, meg a pap bácsi felajánlotta a 
családok megközelítését kocsijával nagy körülmények 
közepette. Félelmetes, szörnyű látványokat láttunk az 
utcákban, több mint félméteres széles hasadékokat, 
mélyen a földben sok helyen, úttesteken is, lecsúszott 
házakat félig romba dőlve. Felkerestük az öt családot 
és átadtuk minden családnak $400 ausztrál dollárt. 
Könnyes szemüket törölve köszönték meg, mondván, 
hogy olyan messziről is drága magyarok gondoltak az 
itthon veszélyben élő magyarokra. Hogy a drága JÓ 
Isten fizesse meg minden jó szándékú embernek. 
Üdvözlettel,
Rózsika és Kálmán..... Székelyföldről.”
A jelszavunk a régi:

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK
Krsztekanits Violetta

sajtófelelős.

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

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY
LícJNo.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 Caulíield.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: clam^miagnacartaraygLcmL^

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA 1

mailto:Gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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a  Komputer Klub Assn Hírei!
A hivatalos megnyitása a „Broad Band fór 

Seniors” mozgalomnak, ami államilag támogatott 
segítség az idős magyarok számára, Július 11-én 
volt. Utána a tanulók és a Komputer Klub tagjai a 
disznótoros ebéden vettek részt, a Központ Social 
Klubja rendezte összejövetelen. A sikeres ebédről van 
egy pár fénykép -  a vendégek és a dolgozók, ebbe 
beleértve a Székely zenekart is, akik a jó hangulatot 
biztosították, de külön köszönet Szabó Editnek és 
segítőinek a fáradságos munkájukért.

A jó hangulatról a SZÉKELY zenekar gondoskodik. 
Belépő -  kóstolóval és ebéddel ugyiitt - 25 dollár

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. 

(Augusztus 3 - 1 7 - 3 1 )

A könyvtár egyre nő és fejlődik. Várja a 
kölcsönzőket. Az Internet-en is megtekinthetik a 
tartalomjegyzéket. A Computer Klub minden 
pénteken találkozik a Központban, 1-től 3-ig. A 
könyvtár is nyitva van! Mindenkit szeretettel 
várunk.
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A jó hangulatról Paska Béla gondoskodott, (és a személyzet) Köszönet munkájukért!
A jelszó a régi: Ma Ön segíti az Árpád Otthont, holnap az Árpád Otthon segíti Önt!
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MÉLTATLANKODÁS......
Ha továbbra is így viselkednek az emberekkel, ne 
csodálkozzon plébános úr, hogy egyre kevesebben 
járnak templomba!
Hogy érti ezt? -  csodálkozik az atya.
Amikor először jöttem a templomba, nyakon öntöttek 
vízzel. Másodszor a bérmálás előtt pofont kaptam. 
Harmadszor pedig egy asszonyt kényszeríttetek rám. 
Kérdezem én: hát nem egy durva eljárás?
Sajnálom -  vág vissza a plébános-, utolsó 
találkozásunkkor még földet is dobok rád!

2010
AUGUSZTUS

Jeles napok; 
Augusztus 10; Lőrinc 

napja. A 
kalendáriumi regula 

szerint: Lőrinc napja 
ha szép, sok a 

gyümölcs és ép. 
Augusztus 15. Nagy

boldogasszony 
ünnepe. A magyar 
Mária-kegyhelyek 
nagy búcsúnapja. 

Augusztus 20; Szent 
István napja. 

Augusztus 24; Szent 
Bertalan apostol 

napja.

ORVOSOK EGYMÁS KÖZT......(időszerű)
Öt sebész iszogat, és arról beszélgetnek, milyenek az 
ideális páciensek.
Mondja az első: - én a művészeket szeretem a 
legjobban. Amikor műtét közben felvágom őket, 
szinte érzem belőlük áradó sugárzást és fényt.
Az semmi, mondja a másik. -  A legjobbak a 
könyvelők. Az összes belső részük pedánsan 
helyezkedik el és még be is van minden számozva! 
Ugyan már! -  fanyalog a harmadik. -  A könyvtárosok 
az ideális betegek. Minden belső szervük ABC 
sorrendben található. A negyedik is megszólal: - 
Személy szerint én a mérnököket kedvelem, Ők 
mindig megértők, ha esetleg a műtét végén kimarad 
néhány alkatrész, visszajönnek a felújításra.
Mit tudtok ti a műtétről! -  szól közbe az ötödik 
sebész. Az ideális páciensek természetesen a 
politikusok. Nincs szívük, nincs gerincük, nincs 
agyuk, pofátlanok, sőt gyakorlatilag csak két fontos 
szervük van: a fejük és a seggük -  ráadásul 
képzeljétek, náluk minden gond nélkül felcserélhető.

a nagy ünnepek előtt a fiatalok gyónni mennek. 
Bemegy egy fiú, sorolja a bűneit, és közéjük illeszti: - 
hegedültem!
A pap nem érti, de nem szól közbe. Amikor végezett, 
elégtételt szab ki, feloldozást ad, elbocsátja.
Jön a következő fiú, és ő is említi a „hegedülésf’.
Ez így megy tovább, mikor betérdel ötödiknek egy 
lány is: - Atyám, meghegedültek!
A pap kilép a gyóntatófulkéből:

Vonósnégyes, vissza!

PÁR IGAZ MONDÁS...
Ott kezdődik az indulat, ahol véget ér a józanész!

Az egyedüllét azért rossz, mert kevés ember tudja 
elviselni önmagát.

Elsősorban a felelőtlenségeinkért vagyunk felelősek.

Az embereket úgy kell venni, amilyenek lehetnének.
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ANNA BÁL
2010 július 24

Köszönjük, hogy eljöttek és támogatják a Külföldi Magyar Cserkészetet
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A párok 2010-ben a következők: 
Liptai Ibolya kísérője Liptai Ernő 
Bartha Ani kísérője Bartha Gábor 
Bartha Györgyi kísérője Bartha Balázs 
Bakos Anikó kísérője Bakos János 
Albert Barbara kísérője Albert Károly 
UgraiKati kísérője Ugrai Zsolt

Jó munkát!
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2010, AUGUSZTUSI NAPTÁR.
Augusztus 1. Vasárnap

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

Augusztus 8. Vasárnap
d.e.9:00 órakor Katolikus szentmise.
11:30 órakor REGNUM EBÉD

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

Augusztus 22. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

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

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül,

L megegyezés szerint!
További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 

(03) 9560 1270,

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_____

KÖZLEMÉNY!
A Közösségi Televízió C-31-es állomása elindította 
teljes digitális adását. Három lehetőség van a 
teljeképemyős digitális adás vételére.

MEGHÍVÓ
A Regnum Szövetkezet vezetősége szeretettel 

Hívja és várja honfitársait 
2010 augusztus 8-án, vasárnap d.e.ll.30-kor 

a Magyar Központ Ifjúsági termében rendezett
Ebédre

760 Boronia Road Wantima, 3125 
9 órakor szentmise

Magyaros Konyha - Gazdag Tombola
Ebéd ára egységesen $ 20.00 

Kéijük, hogy ebédrendelését legkésőbb augusztus 3-ig az 
alábbi telefonszámon szíveskedjék bejelenteni: Kulcsár 

Erzsébet 9874 6373.
A nap tiszta bevételét a Szent István Ökumenikus Templom 

fenntartására fordítjuk.

1. Aki a régi „analóg” készülékekkel rendelkezik, 
melynek nincs külső „videó” és „hang” hozzáadási 
lehetősége, átmenetileg nem kell semmit tegyen. 
Továbbra is nézheti a C 31-es Televízió állomás 
adását 2013. December 31-ig. Az Ausztrál 
Államszövetség a fenti időponttal megszünteti az 
„analog” adás sugárzását. Minden kedves nézőnek 
még három év áll rendelkezésére, hogy felújítsa és 
bevezesse a teljes digitális vételt.
2. Akinek régi, „analog” készüléke van, amely 
rendelkezik a „videó” és „hang” hozzáadásának 
beviteli lehetőségével, csatlakoztathatja készülékéhez 
a „DIGITAL SET TOP BOX”-ot. A mellékelt 
használati utasítás szerint újra kell hangolni a 
„DIGITAL SET TOP BOX”-ot, mely automatikusan 
beáll a digitális vételre. Ezután a nézőink a C-31-es 
Televízió digitális adását a 44-es gombon találják 
meg.
3. Aki új digitális televízió készülékkel rendelkezik, 
amely már be van állítva a digitális adások vételére, 
annak is újra kell hangolni a készülékét. Azután meg 
kell keresni a C-31-es Televízió állomás digitális 
adását a 44-es gombon.

A fent leírtak szerint a C-31-es Televízió állomás 
adásai az „anakog” és a „digitális” formában egyaránt 
láthatók. 2013.-ig. A 
többi televízió
állomás is elindította 
adásainak digitális 
sugárzását. A digitális 
adás fogható a 
digitális gépeken és a 
„SET TOP BOX” 
használatával, 
egyaránt. Polonyi 
Sándor, MHTV.
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18.06. 1923- 01.07.2010

Faith Ferenc a kezdet kezdetétől a hivatalos és 
államilag bejegyzett Melbourne-i Magyar Ház 
Szövetkezet titkári állását és később a mint 
ügyvezető igazgatói rangját viselte, lehet rá 
mondani, hogy a „házak gondviselője” volt. 
Emellett ezt a könyvtárat kezelte 2008 végéig, 
amikor ez a Könyvtár át lett helyezve a jelenlegi 
helyére. A Központ Faith Ferenc Könyvtára nevet 
viseli, Feri-bácsi tiszteletére. Itt Melbourne-ben 
mindenki ismerte Feri bácsit, aki hosszú éveken 
át, szolgálta a magyar közösséget, családjával 
együtt.

Hol is kezdődött? -  Feleségével, Annival 
1949-ben érkeztek Ausztráliába, - és Melbourne-ben 
telepedetek le. Feri-bácsi már az ötvenes években is 
részt vett a magyar közösségekben, és az 1957-ben 
megvásárolt első Magyar Ház titkára lett. Sok munka 
és szervezés kellett egy „rozoga templom” 
átalakításához, hogy az elfogadható otthona legyen az 
emigrációban élő magyaroknak. Kemény munka volt, 
de sikerült. Több ezren fordultak meg havonta a

Magyar Ház épületében, sokan az 56-os menekültek 
közül ezt a helyet tekintették második otthonuknak. A 
sok munka mellett, Feri bácsi ebben az időben az 
Ausztráliai Magyarság havonta megjelenő lap 
szerkesztőjeként működött. 1964-től tizennégy éven 
át a Victoria-i Magyar Cserkészcsapat Fenntartó 
Egyesület elnökeként dolgozott, mint cserkésztiszt 
részt vett, mint szervező a cserész-összejöveteleken. 
A Victoria-i Magyar Szövetség tagjaként minden 
magyar hazafias megemlékezés alkalmából képviselte 
egyesületét.

1964-ben Richomd-i Magyar Ház eladása 
után, Westgarth-ban létesült az új otthona a 
Melboume-i magyaroknak. 1964 és 1978 között sok 
esemény történt az új helyen, ismét építkezés, 
nagyobbítás, hogy mindenkinek helye legyen az 
otthonban. Ezekből a munkálatokból is kivette részét 
Feri-bácsi. A helyi város nem adta meg ennek a 
helynek az engedélyt, hogy kocsi-parkolót építhettek 
volna a Házhoz, ezért új megoldást keresett a 
Vezetőség.

1978-79-ben a mostani Wantima-i Magyar 
Ház építkezései megkezdődtek, ahol most a négy 
szövetkezet: A Magyar Ház Szövetkezet, az Ifjúsági 
és Kulturális Szövetkezet, a Magyar Szocial Klub 
szövetkezet és a Regnum Szövetkezet működik. Négy 
épületrészben, külön vezetőséggel rendelkező 
egységek állnak szolgálatába az emigrációban élő 
magyaroknak. A tizenhárom éven át folytatott 
munkálatok pénzügyi lebonyolítása a Feri bácsi 
nevéhez fűződik. A Központ, ahogy a Melboume-i 
magyarok ismerik, több millió dollár értékű, - adóság 
nélkül épült fel az itteni magyarok áldozatkészséges 
és önkéntes munkájából.

Feri bácsi a sok munka mellett a családját is 
segítette és támogatta. Felesége Anni sok szép magyar 
színdarab szereplője volt. Leánya Éva, mint cserkész 
vett részt a magyar közösségben. íme, ép a családról

Az évek során Faith Feri bácsi, a magyar 
közösségért kifejtett kiváló munkájáért elnyerte a 
Szent László rend Csillagkeresztjét és 
Lovagkeresztjét, a Vitézi Rend Jubileumi 
Érdemkeresztjét, az MHBK 20 és 40 éves Jubileumi 
Emlékérmét, valamint a Magyar Cserkész Szövetség 
Mátyás király és Rákóczi Ferenc Emlékérmét.

Köszönettel tartozunk önfeláldozó és értékes 
munkájáért. Most amikor elbúcsúzunk tőle, kérjük a 
Mindenhatót, hogy olyan helyre állítsa Feri bácsit, 
hogy továbbra is segítségére lehessen a mi, 
Melboume-i magyarságunk számára.

NYUGODJÉK BÉKÉBEN!
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Petőfi Sándor eltűnt,
de nem halt meg Segesvárnál....
folytatás a Júliusi Kisúj ságban írt méltatásnak;

Azt mondta: <ön nekem ellenségem volt valaha, de 
azért becsületes hazafi: én menekülni akarok 
külföldre, segítse elő menekülésemet, mint 
hivatalnoka

S mit tett ön? Hová tette őt? kérdezé Katona.
Azt nem mondom meg. Mindenki tudja, hogy 

ellensége voltam, ha elfognák, azt hinné a világ, én 
árultam el.

Komoly dolog volt-e ez? Mi benne a való? Nem 
vagyok képes rá megfelelni. -  De sem Katona 
főmérnök személyisége nem arra való, hogy vele 
tréfát űzzön valaki, sem Hazucháé nem olyan, hogy 
nagyon szerette volna a tréfát, sem a tárgy maga, 
hogy azt tréfának használja fel valaki.

Nem sokára Hazucha meghalt, magával temetve 
el a titkát, s mi ismét ott vagyunk a Petőfi-végzettel a 
fekete éjszakában, a mélyből csak nevének csillaga
világít elő: porát szétfüjta a szél.... ” -  eddig a Jókai
könyv idézete.
Ismét olyan kérdések, amire jó lenne választ kapni! 
Mi volt ennek a Hazuchának a fogaJakozása? Tudott- 
e volna segíteni Petőfin? Tudott volna szerezni neki 
útlevelet, vagy hivatalos papírt (saját nevén vagy 
álnéven) a külföldre való távozásához? Hogy és miért 
és hogyan halt meg „nemsokára”? Kivel tárgyalhatott 
Petőfi megsegítése érdekében?

Nagyon is elhihető, hogy Petőfi külföldre 
akarat menni, - szerintem Ő a Francia forradalomnak 
és népének volt nagy csodálója, - el lehet képzelni, 
hogy oda, nyugatra szeretett volna kikerülni. És az is 
lehetséges, hogy az elgondolása megváltozott -  
tudtára adták, hogy a nyugati országokban hallották 
hírét, és azt is ajánlhatták neki, hogy ne menjen 
idegenbe nyelvtudás nélkül, mert hamar bajba 
kerülhet.

A leírtak szerint, ismét arra lehet következtetni, 
hogy lehetséges, és több mint valószínű, hogy Petőfi 
életben maradt, és járta az országot -  bujdosva de 
sokan vallották, hogy találkoztak vele.

A következő leírást ismét Jókaitól idézem, ez 
még jobban rávilágít a költő lehetséges utolsó hiteles 
megjelenésére Magyarországon. ÉLETEMBŐL 
címmel - A PETŐFI-MEGJELENÉSEK 
REJTÉLYÉNEK MEGOLDÁSA. 218.oldal. - a rész 
annyira fontos a következtetésemben, hogy 
részletesen közlöm:

„E napokban volt szerencsém egy régészeti 
kiránduláson együtt utazni Petőfi egyik legrégibb és 
legbizalmasabb barátjával: Bathó Ferencz úrral, 
jelenleg gróf Károlyi Alajos stomfai uradalmának 
tiszttartójával, a ki a költővel, még mikor az vándor 
színész volt, Váczon sokszor megosztotta kenyerét. 
Később a szabadságharcban, mint honvéd, együtt 
szolgált vele Bem alatt; az orosz invázió után pedig 
mint menekült honvéd Szendreyhez került, Petőfi 
apósához, s azóta mindig a család legbizalmasabb 
embere volt, s később rokonságba is jött vele. 
Petőfivel Marosvásárhelyen találkozott legutoljára, 
három nappal a segesvári ütközet előtt; egész éjjel 
együtt volt vele s marasztotta, hogy ne menjen 
Bemhez vissza; de nem bírt vele. Reggel 3 órakor 
Petőfi kocsira ült és elhajtatott. A vesztett ütközet 
után tudakozódott Petőfi felől, s többekkel beszélt, a 
kik mind azt mondták, hogy gyalog látták őt futni a 
kozákok elől. Hogy hová lett azt senki sem tudta. 
Mikor Júlia hazajött egyedül, Szendrey kétszáz 
aranyat adott a leányának, hogy menjen el férjét 
felkeresni. Az utánjárásnak az lett az eredménye, 
hogy Petőimé bizonyossá lett a felől, hogy Sándor 
elesett, s visszatérve már új férjét mutatta be atyjának, 
Árpádot, kit Szendrey megkedvelt, s az új házasságba 
belenyugodott.

Ekkor 1850-ik április végén egy 
hódmezővásárhelyi asszony jött fel a mágócsi 
pusztára, a hol akkor Szendrey lakott, s Bathóval 
kívánt beszélni.

Bathó már akkor nem viselt álnevet, a mi alatt 
bujdosott, mert Kende tábornok a vidékbeli 
honvédeket, szám szerint 34-et, a maga felelőségére 
szabadon bocsátá.

A vásárhelyi nő azt az izenetet hozta neki egy 
nála lakó menekült úrtól, hogy az beszélni óhajtana 
vele személyesen. A vele jött kis leány meglátta a 
szobában Petőfi arcképét s gyermeki naiv 
meglepetéssel mondta: <nini, ez itt annak a bácsinak a 
képe, a ki nálunk lakik>. Erre a szóra Bathó rögtön 
elhatározta magát, hogy átmegy Vásárhelyre a 
szállásadó nővel.

Az ott egy kis udvarszobába utasítá őt, a hol 
egy férfialak feküdt az ágyon, kis az ő láttára rögtön 
felkelt és eléje sietett.

Soha ember és ember között nagyobb 
hasonlóság nem létezett; ugyanazon arcz, hajviselet, 
szemek, még a Petőfinél oly sajátságos fejfelkapás, 
mozdulatok, a lépések megnyomása és maga a hang 
is ugyanaz...

folytatás a szeptemberi Kisúj ságban
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Döbbenetes és eltitkolt!
Az USA, az Európai Unió valamennyi állama, 
Ausztrália, Új Zéland, Kanada államtitokká 
nyilvánította és hírzárlatot rendelt el a témában, a 
forrás Norvégia, az ott menedékjogot kapott brit 
tengeralattjáró kapitány zártkörű sajtótájékoztatója 
alapján:

A VILÁGVÉGE TUDOMÁNYOS 
MAGYARÁZATA

Hogyan lesz a globális felmelegedésből új 
jégkorszak?
(folytatás a Júliusi Kisújságban megjelent résznek)
6. A brit kormány az elmúlt év őszén, a fentiek 
tudatában és teljes titokban tengeralattjárókat küldött 
az Északi Tengerhez, hogy tanulmányozzák a mélybe 
forduló Golf áramlatot, méréseiket hasonlítsák össze 
az eredeti adatokkal. Nos ekkor történt, hogy a 
tudósok a tengeralattjárókon a szokásos adatokhoz 
képest már 20%-os sebességcsökkenést mértek a Golf 
áramlat mélybe zuhanásánál. Ekkor történt az 
azonnali államtitokká nyilvánítás is, amit több ország 
is átvett, kivéve Norvégiát.
7. Ha a sótartalom csökkenés miatt leáll a Golf 
áramlat, (s ez a világ többi tengeráramlatra is 
érvényes) az érintett területeken „örök” tél következik 
be. Ez Európa vonatkozásában először a Brit 
Szigetekre, Skandináviára, majd Észak 
Franciaországra terjed ki, de pár év alatt eljut egészen 
Afrika északi partjáig. Britannia az elmúlt 
évszázadokban arról volt közismert, hogy éghajlata 
mérsékelt, nincs igazán nyár, de igazán tél sem, még a 
leghidegebb teleken sem hagyja el a higanyszál a 
fagypont körüli hőmérsékletet. Nos ezen a télen soha 
nem látott hóviharok és mínusz tíz (10) fokos lehűlés 
is több helyen előfordult a szigetországban. Ekkor 
döntött úgy az a tengeralattjáró kapitány, aki tanúja 
volt a méréseknek, hogy az államtitok ellenére nem 
hallgat tovább és kitálal a világnak.
8. Mi lesz az emberekkel? Várhatóan úgy, mint 
minden katasztrófa idején először segíteni próbálnak 
egymáson, utána pedig egymásnak esnek. Először 
délről indul meg majd minden bizonnyal egy 
hatalmas menekült áradat az elöntött tengerpartok, 
szigetek világából, olasz, spanyol és görög családok 
ezrei próbálnak majd megélhetést, letelepedést találni 
Európa belső vidékein. Utána rövidesen megfordul a 
menekült áradat iránya és az északi népesség 
igyekszik majd az örök tél beköszönte miatt, délibb, 
még lakható hőmérsékletű helyet foglalni el. 
Természetesen ez nem fog menni élelemhiány, 
erőszak és háborús összecsapások nélkül.

9. Mi tehát a Föld jövője? Mint láthatjuk a 
szokásos módon várhatóan újabb tízezer évre 
jégkorszak következik. A jégkorszaknak az ugyancsak 
vele párban álló, szintén periodikusan ismétlődő 
erőteljes és globális vulkáni „boom” vet majd véget, 
ugyancsak az eddigieknek megfelelően. Az élet, 
legalább is egysejtű szinten és a tengerekben a jég 
alatt valahogy ezt az időszakot is szokásosan 
átvészeli. A vulkáni tevékenység újra gazdagon éllátja 
a talajréteget ásványi anyagokkal, tehát a körforgás 
újra indulhat, „startolhat” megint a Föld vegetációja 
is, majd később az állatvilág is újra indulhat. Hogy 
lesz-e következő jégmentes időszakban is ember a 
Földön, az csak az Istentől függ.

10. S végül. Vajon meddig tarthat ez a körforgás? 
Minden bizonnyal addig, amíg ki nem fogy a Föld 
vulkánikus ereje is, hogy tízezer évenként globálisan 
megújulva megszüntesse az aktuális jégkorszakokat. 
Ekkor majd marad ajég és a Föld véglegesen kihűlve, 
halott bolygóvá, űrszemétté válik. Természetesen 
nincs módunk a fentiek elkerülésére, struccpolitikával 
sem. Egyet tehetünk. Minden napunknak maximálisan 
örülni kell addig és a sors, vagyis Isten különleges 
ajándékának tekintünk.

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ bán
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152. 
Találkoznak:2010. Augusztus 3-án, 17-én és 31-én
Július, 20-án találkoztunk utoljára. Kéthetenként van 
klubnapunk. Új tagokat mindig szívesen fogadunk, 
így sok szeretettel üdvözöljük köreinkben Lujikát, 
Sándort és Erikát. Erika jól ismert köreinkben, О a 
Központ egyik könyvtárosa, és kedves készséges 
természetével elnyerte mindnyájunk szeretetét.
Július nem csak a gazdasági év kezdete, nálunk is az 
év kezdetét jelenti, - így a tagsági díjak befizetése 
esedékes. Örömmel vesszük észre, hogy nagyon 
kevés tagot kell erre figyelmeztetni.
Nagy izgalommal készülünk az Adelaide-i útra. Ott 
tartunk már, hogy váró-listára kell tennünk a 
jelentkezőket. Tériké lelkes szervezése meghozta a 
sikert.
Búcsúzunk az Astoni képviselőnktől, Hon.Chrisn 
Pearse-től, aki mindig figyelemmel kísérte Klubunk 
életét. El is látogatott hozzánk. Sok szerencsét 
kívánunk neki ez alkalommal.

nb
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CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.
A Casey Idős Magyarok, Klub-tagok és vendégeink, 
mint minden hónap szerdáján, összejönnek szép 
számmal, még a hideg tél ellenére is. Persze az ebédet 
mindenki jó étvággyal fogyasztja el, barátai ismerősei 
társaságában.
Sajnálatos dolog, hogy le kellett mondanunk a Július 
hó közepére tervezett négy napos kirándulásunkat, 
mert nagyon kevesen jelentkeztek. (Ez talán azért 
volt, mert mostanában a hideg miatt nem nagyon 
szeretnek az emberek messze menni a jó meleg 
lakásaiktól!) Ez azonban megérthető, mert a mi fiatal 
korunkban, ebben a hideg és esős időben, inkább 
otthon ülünk a fotelekben, a TV előtt. Vezetőségünk 
jelenleg dolgozik egy szép kirándulás megszervezésén 
az év vége felé, szeretnénk meglátogatni, Tasmániát. 
Vasárnap 25-én megtartottuk a szokásos zenés 
ebédünket, ahol a zsúfolt teremben remekül érezte 
magát mindenki. Finom volt az ebéd - két féle 
választék is volt az étrenden -  amit ebéd után 
lerázhatott a vendégsereg a Máté Ági és Risztics Pityu 
talp-alá való zenéjére. Énekeltek, daloltak -  ,jó 
ebédhez szól a nóta” módjára -  a magyar-nóták, 
hallgatók kellemessé tették a hangulatot. Utána volt 
had- el had -  „kicsi nekünk ez a ház, kirúgjuk az 
oldalát”....még a vezetőség tagjai, egész napos munka 
után is beálltak a kör-táncokba. A hangulat, ragyogó 
volt. És a végén jött a Tombola -  ahol sok értékes 
tárgy került a nyertesek kezébe. Ez a vasárnap is 
felejthetetlen lesz sokak életében. Gratulálunk a 
Vezetőségnek. Reméljük, hogy a következő vasárnapi 
összejövetelre is eljönnek, Szeptember 26-án. 
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 
jelentkezni a tagságba, a Sedon Gizikénél!) Szerk.

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 Refr. 80 E/12) 
Augusztusi találkozók: 2-án és 16-án.

Az összejövetelre mindenkit szeretettel vámnk!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
Augusztus 11-én és 25-én lesz összejövetel!
Egy rövid Júliusi beszámoló;
Július 14-én, nagyon érdekes előadást hallottunk a 
„parkinson betegségiről, és annak tüneteiről, 
elviselhetőségeiről. Az előadást egy -  már tíz éve - 
ebben a betegségben szenvedő személy tartotta. 
Megnyugtató volt egy olyan ember szájából hallani a 
tanácsokat, aki tudja, mi van e mögött a betegség 
mögött. Orvosilag hallani erről a betegségről 
elrémítő, de, az előadó, aki maga is szenved ebben az 
idősödéssel járó, gyógyíthatatlan, de lelassítható 
betegségben biztató volt. Tény, ha a mindennapi 
ember, ha muszáj, felveszi a versenyt a kórral és 
elgyengülést okozó tüneteivel, elviselhetőbb életet 
biztosít magának. Előadásában elmondat a betegséget 
lassító életformát. Éreztük, hogy mi nem vagyunk 
egyedül, - a mai tudományt felhasználva- 
bizakodással nézünk az -  remélhetőleg -  elviselhető 
jövőnkbe. Köszönjük az értékes előadást az 
előadónak -  és a szervező vezetőségnek.
Klubunk számos tagja, szám szerint 14-en, július 2-án 
meglátogatott két időseket gondozó otthont. 
Örvendetes tudni, hogy Klubunk tagjai még mindig 
tudnak időt szakítani az otthonokban elgyengült 
embertársaik, meglátogatni, és időt tölteni velük. A 
Migrant Centre örömmel nyilatkozott erről a 
megmozdulásunkról és ebéddel viszonozta a 
látogatókat remélve, hogy a jövőben is gondolnak az 
otthonokba élő emberekre. A vezetőség érdeme a 
látogatás szervezése, amiért köszönetét kell, 
mondjunk.
Klubunk, mint eddig is, kitűnő vendéglátói 
figyelmességgel fogadja a látogatókat, megtartva a 
régi magyar szokásokkal járó vendégszeretetet. A 
finom ebéd mellett, kávé, tea és jó társaság biztosítva. 
Ha szereted a magyaros vendéglátást, gyere be 
hozzánk. Bízom benne, hogy ha egyszer ellátogatsz 
hozzánk, várod, hogy mikor van a következő 
összejövetel....
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség nevében JOCO.

SZERESD ÉS BECSÜLD VÁLASZTOTT HAZÁDAT 
AUSZTRÁLIÁT

DE NE TAGADD MEG SZÜLŐHAZÁDAT 
MAGYARORSZÁGOT!
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A KÉK DUNA -  D.M.Sz. CIGÁNY-BÁLJA.
Augusztus 28-án, este 7 órai kezdettel.
Jó hangulat biztosítva -  Máté Ági és Risztics Pityu 
zene és kis meglepetést -„előadást” is -  ígértek!
(lehetőleg a bál nevéhez illően öltözzön mindenki) 
Belépőjegy: $25.00 -  vacsorával. B.Y.O. de ital 
helyszínen is kapható.

Asztalfoglalás: Zdimirovic Vera Tel: 9763 1214.
Mindenkit szeretettel várunk!

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, 
(Augusztus 7-én) Este 7 órai kezdettel az lan Wilson 
Community Centre épületében.
Figyelem! Szeptember 11-én Piros Csizma Bálja! 
Az Egyesület utolsó összejövetele!
Cím: 1 Halton Rd. Noble Park 3174. (Melv.Ref. 
Map 80/J10) Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

A CORIO Northern Suburbs United Social &  
Sport Club Inc.
Szeretettel meghívja önt és kedves családját és 
barátait a Szent István Báljára. Augusztus 28-án. 
Cím: Klub Ház; Hume Reserve: Thompsons Rd. 
North Geelong.
A jó hangulatról a NEFELEJCS DUÓ gondoskodik. 
Táncolhatnak este 7-től -  reggel 1 óráig. Gazdag 
tombola, ízletes vacsora és sütemények.

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2010-évben, mint mindig ezelőtt, minden 
hónap első szombatján 2 órai kezdettel (Július 3-án) 
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_______

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

VICTORIA N 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 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. _________

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA 1
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Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa

A Konzulátus Június 15-től Augusztus 20-ig

a z  a u s z t r á l i a i
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai teremben.

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 -  vagy mhtv az mc2
kezdőlapról azoknak, akik tagjai e mozgalomnak.

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!

Köszönöm a sok 
értékes visszajelzéseket a 
Média -  konferenciával kapcsolatban.
A felmérési lapok már az Idős 
Klubokban és több magyar
szervezetnél szét lettek osztva. Ez alkalommal 
tudatosan látjuk majd az idősödő magyarság helyzetét 
és kívánságait az eljövendő idős éveikkel 
kapcsolatban. Akinek akár milyen kérdése, vagy 
meglátása van ezzel a témával kapcsolatban, hívja a 
Kisújság Szerkesztőségének telefonszámát itt 
Melboume-ben: 9879 8203. Ha az irodában nincs 
személyzet -  hagyjanak üzenetet a rábeszélőn és 
visszahívjuk a legrövidebb időn belül. Mindenkinek a 
meglátását szeretnénk meghallgatni. Közös érdek!

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

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

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

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

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

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

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG
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