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Magyar Hús vét Ausztráliában...
Húsvét jelentősége a hagyományok és vallási tanítások szerint is a megújulás, a feltámadás 

ünnepe. Természetesnek tartjuk, már megszokás miatt is, hogy karácsony után a legnagyobb ünnep a 
húsvét, - vallási jelege: Krisztus feltámadásának emlékére tartunk évről évre. Az egész világon, de főleg 
Európában a tavasz, az új élet köszöntése ez az időszak. Nagypéntektől, húsvét hétfőig minden keresztény 
országban, így Ausztráliában is, hivatalos „piros betűs” munkaszüneti ünnep-nap a húsvét.

Minden magyar lakta helyen, a világon, így Ausztráliában is a népszokásokat megtartva, és a 
vallási szertartásokat beleértve az emigrációban élő magyarság felkészül az ünnepekre. Ilyenkor a sonka, 
kalács és tojás fogyasztása különbözteti meg a húsvétot a többi jellegzetes vallási ünnepnaptól. A 
hagyományos tojás és a nyúl jelképezi és elválaszthatatlan szimbólumai a húsvétnak. Hogy miért? A 
választ a népi hiedelmekben kell keresnünk. A tojás ősidőktől az eredet, a termékenység, a születés és az 
újjászületés jelképe. Hasonló a tojáshoz a szapora nyúl, az is a termékenység, a születés és a tavasszal 
újjászülető természet szimbóluma.

Itt Ausztráliában a népszokásokat megtartva, húsvéthétfőn a fiú-gyerekek, na meg az „öregebb” 
fiú-gyerekek a családokból elindulnak felkeresni a leány tagjait a családoknak, ismerősöknek. A 
„locsolkodás”, mint régi hagyományos népi szokás, - apáról fiúra szállt kitudja mióta. A jó egészség és a 
hosszú élet reményében a jókívánságok mellett, a locsolási ceremónia mostanában többnyire 
megvendégeléssel jár együtt. A fiatalabbak „piros tojás” (vagy pénz) jutalmat az idősebbek pedig 
megerősítve a családi és baráti kapcsolatokat mutatnak jó példát a fiataloknak.

Az Ausztráliai Kisújság szerkesztősége KELLEMS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
kíván minden kedves olvasójának!
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Most egy pár szót az idei Hungarofesztről:
csak dicséretet érdemel, és elismerést. Ez évben egy 
új vezetőség, új irányzat bizonyította be azt, hogy 
igenis a Melboume-ben élő magyarok igényt tartanak 
a Központra, annak szolgáltatásaira és az összefogás, 
az együttműködés a többi itt működő magyar 
egyesületekkel, sikerrel jár. Ha jól tudom, az idei 
Hungarofeszt felülmúlta az eddigi rendezvényeket, 
mint a látogatók száma, mind a három nap alatt -  és a 
bevétel is sokkal nagyobb volt, mint az eddigieken 
volt ezelőtt. Még egyszer gratuláció a rendezőségnek 
és további ilyen sikeres munkát kívánunk nekik.
Az ő nevükben köszönet jár a segítőknek, név 
szerint, akik a következő listán szerepelnek: Amon 
Lilla, Atyimás Erzsébet, Bácsi István, Bácsi Marika, 
Badon Marti, Bakos Anikó, Bakos János, Bakos 
Krisztina, Bálint Kálmán, Bálint Rózsika, Balogh 
Viki, Banai Géza, Bartha AnnaMária, Bartha 
Gyöngyi, Beli Rózsika, Bencs Elvira, Bogár Rózsika, 
Boros Emil, Burányi Péter, Burányi Iréné, 
Csematony Zsuzsa, Csik Kató, Czudar Lajos, Dér 
József, Dézsi Csaba, Erdősi Rozika, Faith Éva, 
Farkas Mihály, Ferenc Ildikó, Ferenc Józsika, Finta 
Jutka, Finta Zoltán, Fodor Jolán, Fodor Sándor, 
Fogarasy Ferenc, Fogarassy Marika, Foley 
Claudine, Fülöp Árpi, Galambos Imola, Gergely 
Klári, Godo Marika, Gruber Kati, Győri Izuka, 
Hadarics Trudi, Harkó Kati, Háromszéki Zsuzsa, 
Hende József, Hende Lucy, Henkul Marika, Harmati 
Herietta, Horváth Laura, Jakabos József, Jobbágy 
Erika, Jobbágy Szimóna, Juhász Angéla, Juhász Eta, 
Juhász Géza, Kakucska Ilonka, Kakucska Júlia, 
Katona Irénke, Kazi AnnaMária, Kismartoni Tünde, 
Kocsis Márti, Kocsis —Quittner Yvette, Koczek 
János, Koppán Éva, Koppán Lajos, Korondy Margit, 
Kovács György, Kovács Kató, Kvassay Marianne, 
Kövesdy András, Kövesdy Éva, Kövess George, 
Kövess Károly, Krisztekanits Sándor, Krisztekanits 
Violetta, Kulcsár Ferenc, Liptai Ibolya, Makai 
István, Markulie Miklós, Marót Kálmán, Marót Márti, 
Mártonhelyi Erika, McNamara Aliié, Mészáros 
Jessica, Móra Lacika, Morino Edina, Mréna Teréz, 
Nagy Gábor, Pál Andrei, Pál Cassie, Pál Leah, Pál 
Zsuzsa, Palló Jayden, Poor Erzsébet, Prokics 
Erzsébet, Rigó Tamás, Rodek Tóni, Simo Gizella, 
Spiller István, Spurigán János, Spurigán Kati, Sully 
Eta, Sully Sándor, Sulyok István, Sulyok Pircsi, Svak 
Laci, Szabó Angela, Szabó Edith, Szabó Gyuri, 
Szabó Gyuszi, Szabó Marika, Szállási Kati, Szedlák 
Géza, Szedlák Rózsika, Szegedi Erika, Szegedi 
Mihály, Szeredai Magdi, Szetey istván, Szilágyi

Mónika, Szügyi Szilveszter, Ternovac Dani, 
Temovac David, Tóth Erika, Tóth Gyula, Tóth 
János, Tóth Sándor, Tóth Timea, Tóth Zoli, Tóth 
Zsuzsa, Vető Olga, Vető Tibor, Világos Eszter, 
Világos István, virág marika, Zanáti Karcsi, Zoltán 
János.
Magyar Iskola, Cserkészek, Magyar Központ 
Tánccsoport, Gyöngyösbokréta Táncsoportok, 
Melbourne és Canberra, Kultur Kör Tánccsoport, 
Toldi Bianka, Nádai Ingrid, Székely Zenekar, 
Octagon Blues Banda, Salsa Tánc Bemutató -  Suzie 
Sabolsky, Risztics Pityu és Máté Ági, Temovac Dani, 
Új Hullám Zenekar, Antal Gáspár.
VÉDNÖKÖK NÉVSORA:
Fővédnök -  a Magyar Köztársaság Nagykövete 
Csaba Gábor, Első és második Védnökök: Világos 
István és Világos Eszter. Ackland Travel (Szabót 
Edith), Arrowsmith & Petrucelli Brokers, Bagin 
Livia, Bartha Iza, Bognár magdi, Dér József, Erdélyi 
Szövetség, Faith Anni, Fritz Zoltán, Galló Erzsébet, 
Gebhardt L &J, Geco Cleaning Servise, Győri Péter, 
Jazzy Prints, Juhász Sándor, JP Dixon Real Estate 
Portsea Sorrento, Dr,Kapantzian Artur, Kövess 
Károly, Kövess Ilona, Kakucska Júlia, Auszráliai 
Kisújság, Knox City Council-Ward Councillor 
Joseph Cossary, Krisztekanits Sándor és Violetta, 
Melbourne Hungárián Computer Club, Magna Carta 
Travel (Schwarrz Klára) Marót Kálmán, 
Medzihradszky Marianne, Padányi György, Pálfy 
Tamás, Regnum Co-op ltd, Simko Józserf és Marika, 
Szabó Edith, Szigeti Lívia, Zágon lajos -  és egy 
neveden adományozó!
- és végül köszönet azoknak, akik a süteményeket 
készítették: Bakos Anikó, Haradiccs Trudi, Ferenc 
Ildikó, Szabó Marika, Sully Eta, Fogarassy Marika, 
Koppány Éva, Csuk Juci, Kovács Erzsi, Tóth Zita, 
Tóth Zsuzsa, Henkul Marika, Tóth Teréz, Tamoti 
Ildikó, Fekete marika, Kakucska Ilona, Temovac 
Edith, Lukács Klára, Krisztekanits Violetta, Simko 
Manyi-néni, Serfoző Krisztina, Hubel Irénke, 
Harangozó Annuska, Szügyi Margitka, Tóth Boriska, 
Sima Edith, Pálfy Zsuzsa.

„Minden kedves magyar testvéreinknek hálás 
köszönetünket szeretnénk kifejezni áldozatos 
munkájukért, hogy ily nagy részben hozzá 
járultak a 2011 Hungarofest sikeréhez.
Ha véletlenségből valaki neve lemaradt, úgy 
elnézésüket kérjük.”

Hugarofest Rendzősége.
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália
2011. ÁPRILSI NAPTÁR___________ __
Április 3. Vasárnap

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

Április 10. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Április 17. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Április 22. Péntek (Nagypéntek)
d.e. 1 tórakor Református Istentisztelet, 
d.u. 3 órakor Evangélikus Istentisztelet, 
este 7:30-kor Liturgia.

Április 24. Vasárnap (Húsvét Vasárnap)
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Magyar Szentmise Balaclavában 11 órakor 
Utána a hagyományos Húsvéti Búcsú!

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 

2011. Április 24-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.

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

A M elbourne-i M agyar 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.

A könyvtár KATALÓGUSA - CD lemezem kapható 
a könyvtári órák alatt, vagy a 9879 8203 

telefonszámon megrendelhető.
(Használata a Microsoft-XL használatával működik)

PELLE LAJOS
„Lali”

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS........
Sajnos, a végzetes eset, férjem, Lali korai halála 

nagy űrt hagyott a családunk és barátaink körében. 
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki mély 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek. Köszönöm, 
hogy férjem, - gyermekeink Édesapja, Tibor testvére, 
PELLE LAJOS utolsó kívánsága szerint rendezett 
gyászmisén részt vettek, velünk együtt imádkoztak 
Lali lelki üdvösségéért. Sok köszönet a virágokért, a 
szép szavakért, a Magyar Központ és a Cancer 
Research Institute részére szánt adományokért.

Lali fáradhatatlanul dolgozott annak érdekében, 
hogy a tehetséges, de szegény erdélyi fiatalok 
számára lehetőséget teremtsen a továbbtanulásukra. 
Külön köszönet Vasas Marikának (Brisbane) nemes 
lelkűségéért, aki Lali felhívó szavára felfigyelt és 
cselekedett. Isten áldja meg a jótevőket!
Lali, nyugodjál örök nyugalomban!

Pelle Barbara.
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Sajtótájékoztató a Budai Várban
Dr. Szalontai Éva

A sajtótájékoztató Pintér Tibor előadóművész 
énekével kezdődött, utána Joó Géza, a rendezvény 
egyik szóvivője nyitotta meg.
A Magyar Világtalálkozó Szervező Bizottságának 
elnöke, dr.Tanka László szerint: a külhoni 
magyarság körében végzett közel másfél évtizedes 
kapcsolatkiépítés, a médiaháttér, a különféle 
rendezvények, a terebélyesedő Világklub-hálózata 
jelenti a Világtalálkozó hátterét. E segítséggel 
megteremthető a határokon átívelő sokszínű és 
kölcsönös előnyökre épülő kapcsolatkialakítás és 
együttműködés.
A Magyar Világtalálkozó üzenete: a
hagyományaink és értékeink mentén történő 
összefogásunk által legyünk ismertek a világban, a 
kultúra, a tudomány, a művészet, a gazdasági élet 
és a sport minden területén.

Kenéz István, Balatonlelle polgármestere
elmondta, hogy a város lakossága szeretettel várja az 
idelátogatókat, s mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy kellemesen érezzék magukat a 
vendégek. A lelleiek jelentős része aktívan részt is 
vállal a teendőkből.
Nagyváradi-Kis Anna konferencia-igazgató beszélt 
a Magyar-Lengyel Barátság Napjáról, a látványos 
megnyitó ünnepséget követő Magyarsághídról, 
Hungarikumok a nagyvilágban címmel a magyar
magyar együttműködésen alapuló lehetőségekről.

A július. 1 -én tartandó Egészség Nap (egészség 
és karitatív témakörökkel) főrendezője: dr. Szalontai 
Éva. A Nap fővédnöke, és megnyitója: Schmittné 
Makray Katalin, a Magyar Köztársaság Elnökének 
felesége, szakmai védnöke és előadója pedig dr. 
Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkára. Ezen a napon fog még beszélni 
Kovacsics Imre, a Nemzeti Fürdőszövetség Elnök
vezérigazgatója, Dankovics Gergely az EU Nemzeti 
Szűrőprogram alelnöke, dr. László Márta 
belgyógyász, reumatológus főorvos.
A szűrőbusz az Egészség Napon 24 térítésmentes 
vizsgálatot, és ezek kiértékelését végzimajd. (egy főre 
30.000 Ft. értékben) és OÉTI tálákozás-tudományi 
tanácsadással.

A Világtalálkozó 10 (tíz) nemzeti 
részlegén találkozhatnak majd az 
érdeklődők a különböző országokból 
érkező magyarokkal, ahol személyes 
kapcsolatok kialakítására nyílik 
lehetőség -  erről Fedor Aliz, a 

Találka Tér szervezője beszélt.
Számos szórakoztató műsorra is sor kerül majd, 
neves előadóművészekkel (Demjén Ferenc, Pataki 
Attila, Keresztes Ildikó, Tamás Gábor, Király Viktor.) 
Megválasztják a 20 jelölt közül a Magyarokk 
Világszépét, a Világtalálkozó szépségkirálynőjét - 
erről Both József és Nádori József szervezők 
beszéltek, (Bővebb információ található a következő 
hon-lapon: www.magvarokvilagszepe.hu)

Vincze Magdolna, a MÁV-START Zrt. 
képviseletében bejelentette, hogy 50%-os alkalmi 
menettérti kedvezménnyel támogatják a 
rendezvényekre érkezőket. Ugyancsak elhangzott, 
hogy március 16-tól már számos helyszínen, így a 
wm.viIagtalalkozo.hu honlapon is -  kaphatók, 
jelentős kedvezménnyel a belépőjegyek, s több 
településről kirándulóbuszokat indítanak egy-egy nap 
programjaira.
A Világtalálkozó alkalmából, tölgyfából faragott, 
több mint két méter magas, Megmaradásunkért 
emlékművet avatnak, ami Farkaslaki Jakab György 
erdélyi fafaragó művész felajánlása. Talapzatába a 
találkozó résztvevőinek Üzenet az utókornak 
elnevezésű egy mondatos üzeneteit helyezik majd el. 
Az emlékmű kicsinyített mása képezi A Világ 
Magyarságért elismerést, amelyet a világ különböző 
országaiban élő hat olyan személy vehet át, akik 
sokat tettek itthon és külhonban magyarságunkért. 
Felsorolni is nehéz lenne, mi minden szerepel még a 
programokban: Folklórfesztivál, táncház, magyar 
operettek, Csárdáskirálynő, nemzeti Lovagi Torna 
Bajnokság, falusi lagzi, helyszíni házasság 
megerősítéssel, veterán autós találkozó, 
sólyomreptetés, íjászverseny, nemzeti ulti-bajnokság. 
Lesz tombolajegy árusítás is, értékes nyeremények 
várják a szerencsés nyerteseket.
Július 1-én, például a főnyeremények között szerepel:
1 hét panzió Venezuelában Margaréta szigetén a Casa 
Perlaban, és wellness hétvégek Zalakaroson.
A Világtalálkozóról folyamatos élő internetes 
közvetítés, s Üzenőfal -  szerte a nagyvilágba.
Kéki Hilda, a budapesti Székelykapu Étterem 

tulajdonosa beszélt a Kárpát-medence konyhájáról, a 
magyar-székely gasztronómiáról, amit bemutat majd 
a Világtalálkozón.

http://www.magvarokvilagszepe.hu
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Panoráma Világtalálkozó
Határtalan összefogás -  „Magyar-Magyar Világfesztivál”

A találkozó jelmondata 
MAGYAROKA MAGYARSÁGÉRT 

Zánka, 2011. június 30 - július 3.
Négynapos világtalálkozót tartanak az összmagyarság valamennyi korosztályának részvételével a közélet, a tudomány, 

a kultúra, a művészet, a gazdasági élet és a sport világának képviselői, a Kárpát-medencei és a távoli országokba szétszéledt 
magyarok ezrei számára a Balaton partján, Zánkán. Európa egyik legnagyobb és legszebb ifjúsági centrumában találkoznak 
a résztvevők: a festői szépségű, modem infrastruktúrával rendelkező, több mint kétszáz hektáros parkban.

A 2011. június 30. - július 3. között, a határon inneni és túli honfitársaink együttműködésével megvalósuló eseményso
rozat alkalmával a magyarországi és külhoni magyarok széles körű összefogásának értékalapú együttműködése valósulhat 
meg az évről évre megrendezendő világtalálkozón.

A rendezvény célja:
- civil módon, nemzetközi és társadalmi összefogással, s minden megkülönböztetéstől mentesen összehívni a magyarság 

képviselőit, családi közösségeit, szervezeteit szerte a nagyvilágból és a Kárpát-medencéből;
- határokon átívelő sokszínű és kölcsönös előnyökre építő kapcsolatteremtés és együttműködés - a generációk párbeszé

deként, a különböző országokban, kultúrákban élő honfitársaink fesztiválkeretű interaktív találkozóján,- a magyar 
identitás és értékvilág bemutatásával.

A találkozó üzenete:
•  egy a nemzet, éljünk a világ bármely pontján, honfitársaink teljesítményeit tekintsük az egyetemes magyar kultúra 

részének;
•  magyar értékeinket őrizzük meg, segítsük egymás törekvéseit, építsük sokoldalú kapcsolatainkat és teremtsünk új ér

tékeket;
•  az összefogásunk és teljesítményeink által legyünk ismertek a világban.

Külhoni és a magyarországi honfitársaink által vetődött fel az igény - mivel a jelenlegi társadalmi közhangulat és az or
szág nemzeti elkötelezettségű vezetése kellő hátteret biztosíthat -, hogy az összmagyarság számára a fent említett célok ér
dekében útjára induljon egy világtalálkozó-program.

A találkozón résztvevők kapcsolataikat, teljesítményeiket a nemzet javára szeretnék hasznosítani és e gondolatkör mel
lé állítani a társadalmi, a közéleti, a kulturális, a művészeti, az üzleti élet, a média, a sport, a karitatív és a civilszféra jeles 
személyiségeit, közösségeit és mindazokat, akik ezért az ügyért eddig is sokat tettek és fontosnak tartják a cselekvést a ti
zenötmilliós magyarság érdekében.

Különös aktualitást adhat az eseménynek, hogy 2011-ben az Európai Unió elnökségi tisztségét Magyarország tölti be: a 
találkozó reprezentálhatja Európa és a világ előtt a magyar értékvilág páratlan gazdagságát.

A fentiek jegyében szerveződnek a programok a Panoráma Világtalálkozón, amely nevét az ötletadó és kezdeményező Pa
noráma Világklub alapító-elnökétől, s számos összmagyarsági esemény szervezőjétől, dr. Tanka Lászlótól kapta, aki tengeren
túli és kárpát-medencei szervezőhálózatával, mintegy másfél évtizedes ez irányú munkásságával indította útjára a várhatóan 
évente hasonló időszakban megrendezendő világtalálkozó programsorozatot.

Az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Új-Zélandig számos ország magyar önkénteseiből, valamint a Kárpát-medence ma
gyar közösségeinek képviselőiből több száz fős szervezőhálózat jön létre, a találkozó programjainak népszerűsítésére, sikeres 
megszervezésére és megvalósítására.

Kabalánk a magyar puli. Reméljük, hogy sikereket hoz!
Bővebb információ az iroda@vilagtalalkozo.hu email címen

mailto:iroda@vilagtalalkozo.hu
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Jól kezdődött az év, mert az óvodás kiscserkész 
Maci Örsből, már nyolcán mentek át a kiscserkész 
Bagoly Örsbe, így a csapat fejlődése és jövője 
biztosítva van. A Bagoly Örs két vezetője Liptai 
Zsuzsa és Bartha Rebeka nagy lelkesedéssel és 
hozzáértéssel vezetik a kis "baglyokat”. A gyerekek 
nagyon szeretik az összejöveteleket, és úgy érzem, 
hogy hosszú cserkészéletnek néznek elébe.

Isten nevében kezdődött az év a Veni Sancte 
szent misével, - és jó volt látni a sok cserkészt, kicsit 
és nagyot együtt imádkozni.

És volt a Hungarofeszt a Melboume-i magyar 
Központban. A cserkészek derekasan ki vették a 
részüket a munkából. Felállítottak egy őrsi sátrat és 
rengeteg fényképpel illusztrálták a színes 
cserkészéletet. Valaki állandóan jelen volt, hogy 
felvilágosítást adjon az érdeklődőknek.

A márciusi hosszú-hétvég mind a három csapatot 
kicsalogatta a Cserkészparkba. A lányokat Kovássy 
Éva nagy portyára vitte, a fiúk pedig sátrat építettek a 
Yarra folyóra. (Látható a képeken)
Végre már itt az ősz, szép, meleg napsugaras 
hétvégünk volt, jól esett végre megmártózni a 
folyóban. A felnőtt csapat most tartotta nyári táborát, 
és a három nap alatt körbejárta a „Balatont”. Mesék, 
mondák, népdalok, történelem, sok új anyagot 
találtunk, tanultunk és szórakoztunk.
Köszönjük Kocsik Martinak ezt a jól megszervezett 
és levezetett tábort. Mint mindig, lelki felüdülés volt 
a tábor, örömmel és várakozással nézünk a 
mozgalmas 2011 év elé.

23-án 2-4-ig Összejövetel. Tojásfestés és locsolás 
húsvéti szokások.
Jó munkát!____________ Kovássy Marianne cscst.

Ker.Pk.

Figyelem! A Melboume-i Duna TV Baráti Kör 
aláírásgyűjtést hirdet a tengerentúli műsorsugárzás 
leállítása ellen. Űrlapokat a Magyar Központban, a 
Bocskaiban, a nyugdíjas klubokban, rendezvényeken 
stb. A családok minden tagja írja alá az űrlapokat. 
Kérem az űrlapokat a Baráti Kör címére 
visszaküldeni, (a cím az űrlapokon) Köszönettel!

Az Erdélyi Szövetség Hírei
Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség 1965-ben 

tartott, egyik gyűlésén, az elnök, Adorján 
Ferenc felhozta azt a gondolatot, hogy a 
Viktóriái magyarság hőseinek emlékére 

Melbourne valamelyik parkjában egy Magyar Hősi 
Emlékművet állítson fel, a magyarok 
áldozatkészségéből. Az Erdélyi Szövetség tagjaiból 
megalakult az Emlékmű Bizottság és munkához 
látott....

Röviden; az Emlékmű 1968 október 26-án lett 
felavatva, úgy a Federal, mint a Victória-i kormány, 
valamint az egyházak, az ausztrál hadsereg és az RSL 
képviselőinek jelenlétében.

Az Emlékmű felállításának történetété az akkori 
Emlékmű Alapító Bizottság titkára részletesen leírta.

Az Emlékmű mögött umafal helyezkedik el.
Mi akik közvetlen a második világháború, illetve 

az 56-os forradalom után érkeztünk Ausztráliába túl 
vagyunk már az úgynevezett középkoron -  és néhány 
kivételtől eltekintve -  tudjuk azt, hogy nagyon ritka 
az az ember, aki örökké élni fog. A legtöbb ember 
még életében szeretné tudni, és ha van rá lehetősége -  
eldönteni azt, hogy hol szeretné örök álomra hajtani a 
fejét. Az umafal, mint az Erdélyi Szövetség tulajdona 
és kezelője van bejegyezve.
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A 270 urnahely több mint egyharmada már 
foglalt. Aki a Magyar Hősi Emlékmű közvetlen 
közelébe szeretne végső nyugalomra térni, vagy 
további tájékoztatásra van szüksége, hívja az 
Emlékmű jelenlegi felügyelőjét Krisztekanits Sándor 
kurátort, a 9842 4367 telefonszámon.

Krisztekanits Violetta

MAGNA CARTA 
JL4 TRAVEL AGENCY

' Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
A  \  Európa vagy bármelyik

Része a Világnak
Bizalommal forduljon hozzánk

Rokonok kihozatala. Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 

Intézi: Schwarcz Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntlv Road Caulfieid.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 j/ffww. es-maanacartatraveLeom. au 

I vagy irj Email-t; dam@maaiacattatraveÍ.com.aü

Most egy pár igaz tény (folytatás);
És végül is: Magyar vagy

amikor tudod, mi a gittegylet, és miért írták 
Nemecseket csupa kisbetűvel! 
amikor nem ó a normál méretű párna: vagy 
óriásinak, vagy nagyon kicsinek kell lennie, 
amikor az Óperenciás tengerről mesélsz -  a 
történelem jut eszedbe.
amikor egy olyan nyelvet beszélsz, amit sehol a 
világon nem értenek, csak a magyarok, 
amikor a Himnuszt csak meghatódva tudod 
énekelve imádkozni.
amikor nem pazarolod az ételt, a maradékot 
elteszed másnapra.
amikor a mesék nem úgy végződnek, hogy
örökké boldogan élnek, hanem hogy boldogan
élnek, míg meg nem halnak.
amikor a „nagyid” azzal fenyeget, hogy ne vágj
pofákat, mert úgy maradsz!
amikor saját erős paprikát termelsz az udvaron,
vagy az erkélyen kis cserépben, hogy garantáld sz
erősségét.
amikor érteden külföldinek ecseteled, hogy nem 
egyen görögdinnyét aug. 15-e után, mert lőrinces.

amikor a „Hazám, hazám, te mindenem...” 
dallamaira könny szökik a szemedbe, s amíg 
együtt énekelsz, a neveken kívül: Erkel, Bánk, 
Simándy... millió érzés fut át a szíveden, 
telkeden...

....és még mennyi-mennyi mindent lehetne felsorolni, 
és ha valaki tud még jellegzetesen magyar 
hagyományos tulajdonságot -  kérem, közölje a 
szerkesztőséggel -  szívesen felsorolom! Szerk.

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub ismét minden pénteken 1 órától -  3 
óráig találkozik a Központban. A „Broad Band fór 
Seniors” tanfolyamok tovább folytatódnak -  a sok 
„Certificate” díszíti a termet, és várjuk a többi 
jelentkezőt. Érdemes elsajátítani a mai értekezés 
egyik legfontosabb alkotó részét. Megtanulni a 
komputer kezelését, és információt küldeni levél 
formában -  az Interneten felvenni a világgal a 
kapcsolatot. Senki sem „túl öreg” hozzá.
Régi hanglemezeket átmásolunk CD lemezekre -  így 
hosszabb időre és modem lejátszó berendezések 
használatára lesznek alkalmasak. Ez kedvezményes 
áron elérhető a tagoknak és érdeklődőknek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Vezetőség.

SZÉP EREDMÉNY!
A Melboume-i Egyetemen, 2011. március 7-én 
tartották a „Victorian School of Languauges” (A 

Viktóriái Nyelv Iskolák) Legmagasabb eredményt 
elérők összejövetelét. A Parlament Tanítási Részleg 
Titkára a Hon. Inge Peulich MP, adta át a Kitüntető 

oklevelet LIPTAI DÁVID tanulónak, aki a
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FŐZÉSI TUDOMÁNY...
Az ifjú férj hazaér a munkából, és a feleségét a 
konyhában találja.
Megkérdi:
- Mit főzöl?

2011
ÁPRILIS

Jeles napok;
Április 1,

Az ugratás, 
tréfálkozás napja. 
Április 22, 
Nagypéntek; 
Április 23 Húsvét 
Április 24 Húsvét 
Április 25 Húsvét 
Április 24. Szent 
György napja.
Az igazi tavasz 
kezdetét a 
néphagyomány e 
naptól számítja. 
(Persze, ez csak 
Európa közepén - 
Magyarországon!)

VÁSÁROLNI KÜLDIK A GYEREKET....
A kis Pétert leküldi a mamája a zöldségeshez 
vásárolni -  és hogy el ne felejtsen valamit mindent 
felírt -  amikor a gyerek bemegy a boltba, előkapja a 
céduláját, és el kezdi olvasni:
- Két kiló hagyma, egy kilós káposzta, három kiló 
krumpli, - és vigyázz, nehogy az a vén boszorkány 
rányomja az ujját a mérlegre.....

A SZÁRMAZÁSRÓL....
a nyuszika találkozik az öszvérrel:
- Én vagyok a nyuszi. Hát te ki vagy?
- Én az öszvér vagyok.
- Az mi?
- Apám ló volt, anyám szamár.
Megy tovább a nyuszika, találkozik a farkaskutyával.
- Én vagyok a nyuszi. Hát te ki vagy?
- Én a farkaskutya vagyok.
- Az mi?
- Apám farkas volt, anyám kutya.
Megy tovább a nyuszika, és zümmögést hall a feje 
fölött. -  fölnéz és megkérdi, hogy ki zümmög:
- Én vagyok a lódarázs.
A nyuszika eltöpreng, azután mérgesen fölnéz:
- Na szórakozz a nénikéddel!

most a következőknél: SEMMI RASSZIZMUS, 
csak viccelődünk__
Két cigány sétál és találkoznak a pappal, akinek be 
van gipszelve a lába.
- Mit csinált atyám?
- Elcsúsztam a fürdőkádban!
Tovább mennek, a két barát erre, a pap arra. Fél óra 
múlva megkérdi az egyik a másiktól:
-Te mis az a fürdőkád?
- Honnan tudjam, nem járok én templomba!

A romák nemzetközi gyűlést tartanak, a szünetben 
egy angol, egy francia és egy Magyarországról jött 
roma beszélgetnek. Megszólal az angol:
- Nálunk olyan nagy különbség van az írás és a kiejtés 
között, mi azt írjuk: the, és úgy ejtjük ki: dö.
Erre a francia:

- Nálunk sokkal nagyobb a különbség, mi azt írjuk: 
bordeaux, és úgy ejtjük ki: bordó.
A magyarból jött megszólal, az semmi

Nálunk, ha valaki leírja: „Mit tetszett mondani?” 
és úgy ejtjük ki:”HE?”
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 1 щ Г

Találkoznak a Magyar Központban
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152. TUSI 
2011. Április. 12-én, és 26-án.
Márciusban három Klub-napunk volt. A második 
összejövetelünket, amely 15-ére esett, az 1848-as 
forradalom és szabadságharc emlékére szenteltük. 
Akkor nyilvánult meg a magyarok lángoló
hazaszeretete. A magyar nép követelte szabadságát, 
egyenlőségét és testvériségét, amely a 12 pontban 
jelent meg a nép előtt, mint a „szabad sajtó” elsőnek 
kinyomtatott kiáltványai. Petőfi erre az alkalomra írt 
versét, a „Talpra magyart” -  azóta is minden évben 
elhangzik a magyarok ajkán, mint nemzeti 
imádságunk! A mi helyi megemlékezésünkön, Nagy 
Imre Klub-tagunk ajkáról hangzott el ez a vers. 
Énekkarunk is szerepelt, régi szép dalok, és az akkori 
időket felidéző nóta-csokorral. Elnök asszonyunk, 
Tóth Tériké Petőfi életét és jelentőségét méltatta, mint 
az akkori idők egyik vezető személyiségét a márciusi 
forradalomnak -  és szabadságharcnak. A Himnusz 
eléneklésével zárul a megemlékezésünk.

Meleg szeretettel köszöntünk két új tagot a Klubban, - 
Horváth Sebestyént és Reitter Zsófiát, - reméljük, jól 
fogják magukat érezni közöttünk, és 
belekapcsolódnak Klubunk mindennapos életébe. 
Minden tagot és vendéget szeretettel vár a Vezetőség!

N.B.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151.
Az összejövetelek Április 6-án és 20-án lesznek. 
Klubunk pezsgő élete lassan teljes formájában 
bontakozik ki, a várva várt két napos kirándulásunk 
Lengyel Nándi szervezésével. Ki került az utazó 
tagság a „szabad levegőre” és akik arra vágytak, hogy 
szerencsét próbáljanak, arra is meg volt a 
lehetőségük. Egy kis változás mindenki számára jót 
tesz ilyen idős korban. (Öreg ember, nem vénember!) 
Klubunk március, 23-án tartotta megemlékezését az 
1848-as forradalom és szabadságharcról. Nagy József 
vázolta a szabadságharc okát és értelmét, és elmondta, 
hogy minden évben megemlékezünk a magyar 
szabadságharc hőseiről, a dicső időkről, amikor az 
ország szabadságáért sokan áldozták életüket.

1848 volt az ideje, amikor az ország le akarta 
rázni a Habsburg dinasztia láncait, - és a politikai 
küzdelem szabadságharcba sodródott. Ez a 
szabadságharc tudjuk, hogy vérbe fulladt, és a 
Kossuth Lajos 13 tábornokát kivégeztek Aradon. Sok 
ezer katona börtönbüntetéssel, emigrációba való 
meneküléssel, hontalansággal végezte be életét.

Hőseink nyugodjanak békében, áldozataikat újra 
is újra minden évben felelevenítve elmondjuk, 
anlékeiket őrizve, tovább adjuk a jövő nemzedéknek! 
\  megemlékezést Jocó Petőfi Sándor versével fejezte 
)e a „A TAVASZHOZ” -  utolsó szakaszával:

S ne feledd el a virágot 
Ne feledd el ezt,
Hozz belőle, amennyit csak 
Elbír két kezed.

Nagyobbodtak a halálnak 
Tartományai,
S bennök sokan a szabadság 
Szent halottak

Ne legyenek szemfedőtlen 
Puszta sír alatt,
Hintsd reájok szemfedőül 
A virágokat! Pest, 1848, április

Clubunk minden jót és szépet megtesz a tagság és 
vendégek jókedvéért, hogy feledje búját, baját, mert 
még ha az „arthritis” is meglátogat, csak arra gondolj, 
hogy nekünk ismét találkoznunk kell, mert jön a 
következő Klub-nap. Ebben a szellemben vár 
vezetőségünk minden tagot és velük együtt a 
vendégeket is................... a Vezetőség nevében Jocó.
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CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Cascy-Klub összejövetelei 2011-ben minden 
szerdán a megszokott időben és helyen!
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 
78 Power Road Doveton 3177 címen.
Kedves Olvasóink!
Megint elszaladt egy hónap, de ugyanakkor a 2011 -es 
évnek már az egynegyede is. A mi korunkban nagyon 
gyorsan szalad az idő már! Sajnos ez azt is jelenti, 
hogy sok kedves tagunk kórházban tölti az idejét -  
operációk és más kezelések miatt. Kívánunk nekik 
mielőbbi felépülést, hogy viszontláthassuk őket az 
összejöveteleinken. Mint szokásos, e hónapban is 
találkoztunk kedves klubtagjainkkal, barátainkkal 
minden szerdán, egy kis társalgásra, szórakozásra, 
Bingóra és természetesen elfogyasztani konyhánk 
magyaros főztjét.
Tekintettel arra, hogy más nemzetiségű bevándorló 
csoportok is használják a klubhelyiséget — ezért 
március 21-én a mi napunk alatt volt a Harmony Day 
megtartva, amikor más klubok tagjaival kellemesen 
elszórakoztunk és társalogtunk. Több mint 200-an 
voltunk ezen a napon a helyiségben.
Megemlékeztünk az 1848-as magyar forradalomról, 
ami egy fontos pillanat volt történelmünkben. 
Szavalatok, arra az időkre emlékeztető beszédek és a 
Himnusz eléneklésével adtunk tiszteletet a történelmi 
eseménynek. Nagyon szép és megható volt ez az 
alkalom.
Március 17-én egy buszra-való tagság elment három 
napos kirándulásra. Meglátogatták Echukát és 
környékét, sok élménnyel megrakodva ragyogóan 
érezte magát mindenki. Már várják a következő 
kiruccanást.
Március 27-én megtartottuk az első zenés ebédünket 
ebben az évben. Máté Ági és Risztics Pityu ragyogó 
hangulatot teremtett, mint mindig, - és a konyhánk is 
remekelt a sok finom magyaros étellel. A következő 
zenés ebéd, május negyedik vasárnapján -  22-én lesz 
megtartva, ahová természetesen örömmel várunk 
minden kedves tagot és vendéget.

Szeretettel üdvözlöm olvasóinkat, Árpád.

„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 2011-es összejövetelek minden pénteken a 
megszokott helyen!
Mindenkit szeretettel várunk!

BRIMBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
Klubunk Március 27-én tartotta megalapításának 20-ik 
évfordulóját. A nagyon jól sikerült összejövetelről

Méltatás és a többi fénykép a májusi újságban!
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska. Érdeklődni lehet 
a Piroska 041 832 2160 telefonszámán.

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2011 évben a hónap első és harmadik hétfőjén 
találkoznak! Április 4-én és 18-án találkozunk.
a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 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.
Szeretettel várjuk a tagokat és vendégeket.

DDMSz -  Értesítője!
Jó hangulatban telt el a Szüreti Bál március 19-én. A 
tagok és vendégek kitáncolták a lelkűket a Kék Fiuk 
csoda jó és időszerű zenéjükre -  sokan időszerű 
öltözetben!
Április 25-én HÚVÉT HÉTFŐI EBÉD!
Helyfoglalásért hívják: Kovács Magdit 9390 0327, 
Márton Katót 93664382 telefonszámán.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
Kovács Sebestyén.
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORT JA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Április 2-án) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

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

VICTOR1AN 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 
esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 és 

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
telefonszámokon.

CIVIL SELEB R A N T

PERSONALISED CEREMONIES 
FÓR ALL OCCASIONS 

ENGLISH AND HUNGÁRIÁN

Les Stevens

Tel: (03) 9879 8204
Email: lstevens@netlink.com.au
Mobile: 040 838 6950

A Hungárián Vide Club Melbourne
újra elindítja működését!

Butterer Ferenc kezdeményezésével, 
vezetésével, és kedvezményes tanítási óráival! 

A tanítás díjmentes a tagoknak!
A Club fenntartása érdekében az 

évi tagsági díj $60.00 lesz.
Bővebb felvilágosításért hívja 

személyesen Ferencet a 
______ (03) 9547 3104 telefonszámon.

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Taniima 

BESSEM ER
konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 

több színben és méretben.
Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 

újra cserélheti.
Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 

speciális kedvezményekkel garantálja. 
BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 

eszközöket is árul, nagy választékban! 
Érdeklődők hívják Gizellát a 

(03) 9563 3296 telefonszámon.

M S Photography & Imaging

Wedding
Portrait

Cd archive 
Digital Restoration 

Email: msmtyi@bigpond.com

(03)  9762-0801

( Member of Hungárián Computer Community )

masszírozás
Frissítő és izomlazító 

masszírozás. 
Teljes body masszírozást vállalok,
egyéni problémák figyelembe vételével. 

Egységesen $45.00 óránként.
Időpontok megbeszélésére kérem, hívja a (03) 

9563 3296 vagy 042 4247505 telefonszámokat, 
vagy hagyjon üzenetet és visszahívom

Köszönettel; Ildikó.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
mailto:lstevens@netlink.com.au
mailto:msmtyi@bigpond.com
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M agyar Köztársaság  
M elbourne-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 I T Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai teremben.
. •..•'..•'V ■ A/'- . '• - ~ .--N ✓% . • -• А,Л/. ". \ Л. .\ Л, A "—-. . •

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 ;<

MEGHÍVÓ “ — —
SZÜRETI MULATSÁGRA
2011 Április 2-án SZOMBATON 

CORIO NORTHERN SUBURBS UNITED 
NEFELEJCS DUÓ 

Táncolunk este 7-től -  1 óráig!
Jó hangulat, ízletes vacsora, tombola stb...

Hunte Reserve, Thompson Road North Geelong
Lapzártakor érkezett:
„Garage Sale” Ház csere és költözködés miatt két 
napos árusítás lesz a 89 Chestnut Road DOVERTON 
cím alatt. Április 9 és 10-én d.e. 8 órától este 7 óráig.
Sok használati tárgy és más egyéb szükségleti eszköz 
lesz árusítva kedvezményes áron.

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 tagok akarnak lenni. 
MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
A szerkesztői üzenetet, most 
a fontos értesítéssel váltom 
fel. Ahogy már a múlt 
hónapi újságban írtam:
Országgyűlés 2010.Május 26-án 
fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi 
LV. Törvény módosítását, amely lehetővé tette 2011 
január 1-től a határontúli magyarok egyszerűsített, 
kedvezményes honosítását. Az egyszerűsített 
honosítási eljárás honlapja: vwwjjjámBolgarsag. govűu.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNY1 LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

Cím :....................................................
................................Postcode:...............

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.

mailto:hunconsmelb@telstra.com
mailto:beriferi@bigpond.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

