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Az új alkotmányunkról...
A Magyarok Világszövetsége üdvözlete és bírálata Magyarország új alaptörvényét...

Üdvözöljük, mert önmagának ugyan 
ellentmondóan, logikai bukfencet vetve, de 
mégis csak szakít az 1949-es sztálinista, 
Magyarországra oktrojált alkotmánnyal. 
Üdvözöljük, mert legitimitás kérdésében 
vitathatatlanul és toronymagasan fölülmúlja az 
1949-es sztálinista alkotmány toldozásával- 
foltozásával létrehozott 1989-es alkotmányt, 
amely születésének körülményeinél fogva nem 
volt más, mint politikai szélhámosság. 
Üdvözöljük, mert volt akarat és bátorság 
kidolgozóiban, nyíltan és egyértelműen 
védelmükbe venni a megszülető emberi élet, és 
annak legfőbb társadalmi intézményét, a férfi és 
a nő kapcsolatából felépülő családot.
Bíráljuk, mert meg sem kísérelte helyreállítani 
Magyarország történelmi alkotmányának 
jogfolytonosságát, ami tudvalevőleg első és 
örökös feltétele annak, hogy az ország kilábaljon 
a válságból, és emelkedő pályára jusson. 
Bíráljuk, mert mind szerkezetében, mind 
tartalmában a felületesség nyilvánvaló jegyeit 
viseli, ami belső feszültségnek forrásává és 
fenntartójává válik.
Bíráljuk, mert megfeledkezik a 
Boldogasszonyról, Magyarország örökös 
patrónájáról, kitaszítja a honalapító Árpád 
nagyfejedeímet, elutasítja a kiegyensúlyozott 
politikai élethez nélkülözhetetlen Felsőházat,

nem tiltja meg a magyar anyaföld és az ivóvíz 
elidegenítését, és semmibe véve számos, építő 
jellegű módosító indítványt -  közöttük a 
Magyarok Világszövetsége által előterjesztett 
sarkalatos, a nyugdíjrendszer gyökeres, 
életigenlő átalakításra vonatkozó javaslatot -, a 
nemzet alaptörvénye helyett gyakorlatilag egy- 
párti akarat érvényesítőjévé vált.

Magyarország új alaptörvényét üdvözlő 
bírálatunkat még hosszan folytathatnánk, és azt a 
későbbiekben, testületi döntések alapján 
folyamatosan megtesszük.

A Magyarok Világszövetsége szeretné hinni, 
hogy ez az alaptörvény csak egy igen rövid 
átmenetet jelent majd, Magyarország történelmi 
alkotmánya jogfolytonosságának helyreállításáig. 
Miként azt is, hogy alaptörvényben megjelenő 
szükségállapotok sokasága és változatossága 
nem hordoz politikai szándékot.

Budapest, 2011. Április 19-én.

Patrubány Miklós István Ádám,
A Magyarok Világszövetségének elnöke.

ivi v oajtOszOigciiai
7191/110419



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG2. oldal

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)
Certifted Mortgage Consultant

0429 106 596
Gus@;allhorneloans.corn.au

ALL Home Loans
ABN 18 066 912 721

nvvy. лН1н>те!<мгь com au
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

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

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub ismét minden pénteken 1 órától -  3 
óráig találkozik a Központban. Egyben akkor is van 
könyvtár ügyelet -  és aki csak a könyvtár használatára 
jön — szívesen látjuk. A Faith Ferenc könyvtár szépen 
gyarapodik -  az adakozóknak köszönet. A könyvek 
száma, már elérte a 3500-at és a katalóguzás is igen 
sok figyelmet és munkát jelent a lelkes segítőknek! A 
Hungarofeszt alatt CD formában megvásárolható lesz 
a Katalógus -  magyar nyelven, írók névsora 
csoportosítással.
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. 
Elkészült a felszerelés, amely a régi hanglemezeket át 
menti CD lemezekre -  hosszabb időre és modem 
lejátszó berendezések használatára. Ez kedvezményes 
áron lesz elérhető a tagoknak és érdeklődőknek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Vezetőség.

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.

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

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

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: Duna Tv Baráti 
Kör 31 Ruskin St. ELWOOD 3184. Köszönettel!
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Mondhatjuk, hogy egy igen nagy sikerű, igazi 
magyaros Anyák Napját rendeztünk, és reméljük, 
hogy egy kis derűt, vidámságot sikerült szerezni az 
Otthon lakóinak. Köszönet mondok minden 
résztvevőnek, az Árpád Otthon Vezetősége nevében

Győri Izuka.
íme egy pár kép az emlékezetes Anyák Napjáról;

Egy nagysikerű Anyák Napi délután 
az Árpád Otthonban

Május 1-én, magyarországi szokás szerint 
tartotta Anyák Napi ünnepélyét, az idős magyarokat 
gondozó szervezet, az Árpád Otthon.
A sütemény-vásárral egybekötött műsoros délutánon 
eljöttek szerepelni és az édesanyákat, nagymamákat, 
és esetleg a déd-nagymamákat felköszönteni a 
Magyar iskola, Magyar Cserkészek, Magyar Központ 
Tánccsoport (KICSIK) -  vezetői és tagsága.
Köszönet ezért a szereplőknek, a szülőknek, akik a 
vasárnapjuk délutánját feláldozva elhozták 
gyermekeiket, úgyszintén a csoportok vezetőinek, 
Szabó Marikának, Kocsis Mártinak és Jobbágy 
Simonának. Köszönet Jutkának, aki fogadta a 
vendégeket, és levezette a műsort. Nagy Imrének, aki 
a zenével szórakoztatta a mamákat és a megjelenteket. 
A sikeres napot megörökítette az MHTV és a 
Kisújság szerkesztősége, úgy a TV-én, a magyar 
műsorban és az Újságban is méltatva lesz a szép 
Anyák Napja. Ez örök emlék lesz soknak, hiszen 
annyian voltak, hogy a nappalit teljesen betöltötték.

Minden bentlakó kapott egy szép szál fehér 
virágot, csokoládét, és egy pár szépen becsomagolt 
meleg, egészségileg elfogadott ágy-zoknit -  télire.
A sok finom sütemény és torták közül válogathatott 
az ünneplő közönség, szép fehér abroszokkal terített 
asztaloknál -  virágokkal díszítve - kávé mellett, 
fogyaszthatták el új és hagyományos finomságokat.
A gazdag tombolának is nagy sikere volt. Köszönet 
azoknak, akik a Tombola-tárgyak hozzájárulásával 
hozzájárultak a sikerhez. A sok pénz és sütemény - 
adakozóknak is köszönet jár, - hiszen sokan évek 
hosszú sora óta támogatják az összejöveteleket -  és 
természetesen az Otthont.
Az Anyák Napi rendezvényünk sikeréhez sokan 
hozzájárultak, előkészületi munkával, sütéssel, 
eladással és még sok más teendővel. Külön köszönet 
Háromszéki Zsuzsámnak, Tóth Nellinek és Almássi 
Rózsikénak.

<



4. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Szűrőkamion is lesz július 1-jén 10 órától 18 óráig. (30 000 Ft értékben, de térítésmentesen). 
Huszonnégy azonnal kiértékelt vizsgálattal, Egészség Könyvvel, OÉTI tanácsadással.
Ugyancsak július 1-jén, az Egészség Konferencia előtt és a szünetben térítésmentes masszírozás és 
gyógytorna várja a jelentkezőket.

Az előadások az Egészség Napon — Egészség Konferencián
1 2 .0 0 -1 4 .0 0  illetve 1 5 .0 0 -1 7 .0 0  óráig tartanak.

Moderátor, házigazda: Dr. Mezei László

Az Egészség Nap, az Egészség Konferencia szakm ai védnökének megnyitója:
Dr. Kardeván Endre, a  Vidékfejlesztési Minisztérium állam titkára:
Az egészséges m agyar élelmiszerekről, a hungarikumokról.

Utána több neves egészségügyi szakember beszél munkájáról, terveiről.

Kovacsics Imre, a  Nemzeti Fürdőszövetség» a  SPA. Hungary Holding elnök-vezérigazgatója 
a gyógyfürdők nemzetközi jelentőségéről, a  Szent István Egyetemen ez évben bevezetett gyógyfürdő 
szakember-képzésről, ahová külföldi hallgatókat is vár.

Dr. Czeglédi József, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékének egyetemi docense,
a Parlament turizmus szakértője: Az egészségturizmusról, különös tekintettel a z  ú j Széchényi Tervre.

Dankovics Gergely, az EU Nemzeti Szűrőprogram alelnöke: a  térítésmentes 24 szűrővizsgálatról.

Dr. Gyetvay Gyula, a Mátraderecskei Gyógycenlrum igazgató-főorvosa a  gyógyító gázról, a mofettáról.

Horváth István, MTA orvos-biológus professzor, a  New York-i Tudományos Akadémia tagjának előadása: 
Az érelmeszesedés védőoltással megelőzhető, visszafejleszthető.
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Dr. Mikola István, volt egészségügyi miniszter, Magyarország OECD nagykövete:
Egészségügyi alapkérdések bel- és külföldön.

Balogh István, a Nemzeti Egészségtanács alelnöke» a  Gyermekrák A lapítvány elnöke:
Előzzük meg a rákot!

Sebestyén Szilvia, a z  Amszterdami Táplálkozástudományi Egyetemen végzett makrobiotikus arról 
beszél: hogyan előzhetjük meg a betegségeket a táplálkozástudomány segítségével?

14.00-15.00 Egészséges, magyaros svédasztal. Fogadás. Kötetlen beszélgetések. Média.

15.00-17.00 Lehetőség nyílik rövid előadások tartására, 
a  témához kapcsolódó termékek szolgáltatások bemutatására 

Vállalkozások, egyesületek, alapítványok, vállalkozók, magánszemélyek bemutatkozása. 
(Az előadásokról film felvétel, internetes televíziós műsor készül.)

Egészség Nap - Egészség Konferencia belépő, amely a magyaros-svédasztalos ebédet, 
a szűrőkamion 24 vizsgálatát is tartalm azza: 5000 Ft.

Egészség Nap - Egészség Konferencia belépő és előadás tartása, melyre 5-10 percet biztosítunk:
20 000 Ft. (A szűrőkamion 24 vizsgálatára is jogosít)

21 órakor a Főtér színpadán az aznap vásárolt értékes tombolajegyek húzása. 
Főnyeremények: A venezuelai Casa Perla Panzió 1 hetes fogadása 2 főre. 

Zalakarosi hotel-hétvégék az Art Hotelben, a Hotel Napfényben (2-2 fő , 3 nap, 2 éjszaka). 
A tombola főnyereményeket a hotelek tulajdonosai adják át.

Budapest, 2011. május 15.

Szeretettel, tisztelettel várunk minden bel- és külföldi érdeklődőt! 
jelentkezés a Világtalálkozó I rodújánál.
A korlátozott létszám m iatt csak előzetes regisztráció alapján, jelentkezési sorrendben: 
iroda@ vilagtalidkozo.hu vagy + 3 6  3 0  4 4 0  2 8 0 3  és + 3 6  3 0  0 4 2 5  5 0 5  telefonszámokon.

Dr. Tanka László Dr. Szalontai Éva
I. Magyar Világtalálkozó Egészség: Nap - Egészség Konferencia

elnöke igazgatója, főrendezője
M agyarságszolgálati A lapítvány  

Kuratóriumának elnöke

mailto:iroda@vilagtalidkozo.hu
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DÍSZOKLEVÉLLEL t ü n t e t t é k  k i
MELBOURNE EGYIK LEGISMERTEBB 
MAGYAR ÉRDEKEK SZERVEZŐJÉT.

Örömmel értesültem, 
hogy Linka Márton,
aki 2004-ben hunyt el 

Magyarországon, 
díszoklevéllel tüntette ki 
szülő városa Alistál, 
amely most
Szlovákiához tartozik. A 
Szlovákiai Magyar 
Társadalmi és

Közművelődési 
Szövetség 60. Eves 

fennállása alkalmából azok lettek kitüntetve, akik 
segítették a felvidéki és az egyetemes magyar kultúra 
ápolásában nyújtott önzetlen segítséget.

Linka Márton -  ismeretes volt a Melboume-i 
magyarok között -  fáradhatatlan munkásága a magyar 
érdekek terén. Marcinak, (mert sokan így hívtuk és 
ismertük) semmi nem volt nehéz, ami előre vitte itt 
Melboume-ben a magyar élete. Az Ausztrália és 
New-Zeland Magyar Világa így emlékezik meg róla:

„Linka Márton az évek, és évtizedek során nagyon 
sok nemzeti ünnepséget szervezett, s a Melboume-i 
Magyar Központ megépítésének egyik motorja volt. 
A Melboume-i Magyar Cserkészek Fenntartó 
Testületének elnöke Linka Márton tette le az első ezer 
dollárt, majd megkezdődött az általa szervezett 
nagyszabású gyűjtőmunka. Rengeteg műsort, bált, 
társas összejövetelt rendeztek ausztráliai és hazai 
művészek közreműködésével, s a bevételt a magyar 
központ céljára fordították. Végül 104 ezer dollár 
gyűlt össze, és megkezdték a Melboume-i Magyar 
Központ első fázisának megépítését, a Melboume-i 
Magyar Ifjúsági és Cserkész Otthont. Ennek 
felépülésével nagyon fellendült a magyar társadalmi 
és kulturális élet Melboume-ben. Linka munkájához a 
kormány akkori miniszterelnöke, Malcolm Fraizer is 
személyesen gratulált.”
Az emléktábla hirdeti nevét, amely az épület 
megnyitása alkalmából The HON. Jeffrey KENNETT 
nyitott meg 1981-ben. Ez a bejáratánál van kitéve.

IFJÚSÁGI, KULTURÁLIS ÉS CSERKÉSZ 
OTTHON

THE
HUNGÁRIÁN YOUTH

AND
CULTURAL CENTRE

WA8 OPENED BY
THE- HON. JEFFREY KENNETT

ON 13 DECEMBER ,19.81
■ - ■ ■

THIS 20TH ANNIVERSARY PLAQUE 
WAS UNVEILED BY 

MR MÁRTON LINKA 
ON 2 DECEMBER 2001

Marcira nagyon büszke a család -  ami érthető is. 
Felesége Eszter a Knox-i Idős Magyarok Klubjának 
tagja, - sokszor felidézzük a „régi időket” amikor még 
a Marci is közöttünk volt. Fia, Péter komoly 
pozícióban dolgozik Magyarországon, leánya Zsuzsa 
az itteni Leány Cserkész Csapat egyik szorgalmas 
tagja.
Gratulálunk a szép kitüntetésnek, és nem 
felejtjük el, hogy a Linka család mennyire 
hozzájárult a Melboume-i magyarság 
előrejutásához, a Központ megteremtéséhez, és 
reméljük, hogy megkezdett munkáját tovább 
tudjuk folytatni a jövő nemzedék számára. Szerk.
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Az Erdélyi Szövetség Hírei
int az áprilisi beszámolónkban jeleztük, május 

havának 22.-ik napjára tájékoztató gyűlésre hívtuk 
össze támogatóinkat. Elsősorban azokat, akik 
formálisan is beléptek az Erdélyi Szövetségbe.

Tagjaink többsége megjelent, a távolmaratottak 
pedig telefonon ill. Személyesen jelezték az indokot 
amiért képtelenek voltak résztvenni ezen a találkozón. 
A fentiekből arra a következtetésre jutottunk, hogy 
tevékenységünket széles körű érdeklődés övezi, 
máskülönben miért jött volna el ennyi jó magyar 
ember? Eljöttek, akik anyagilag támogatnak, eljött a 
tiszteletbeli Magyar Konzul, a T.V 31-es csatorna 
vezetője, a Gyöngyös Bokréta vezetője és még sokan, 
akik szerepet vállalnak az itteni magyarság életében.

Ez, mint jeleztük, nem egy közgyűlés, hanem 
egy tájékoztató gyűlés volt. A Magyar Himnusz 
eléneklése után az elnök megnyitotta az összejövetelt, 
és a titkár felelevenítette a Szövetség megalakulása 
óta eltelt 57 év főbb eseményeit.

A második világháború után ideérkezett 
magyarok nagyon hamar érdeklődésüknek legjobban 
megfelelő szervezetekbe tömörültek. így 1954-ben 
szinte kizárólag Erdélyből menekült tagokkal, 
Adorján Ferenc vezetésével megalakult az Erdélyi 
Szövetség. Első tevékenységeként, Trianon 
igazságtalan döntését és annak áldástalan 
következményeit ismertetve, egy angol nyelvű 
tájékoztatót -  „Fehér Könyv” -  juttatott el 
egyetemekre, könyvtárakba és minden akkori ausztrál 
politikus számára. Viktóriában mintegy 15 szervezet, 
köztük a miénk is 1965-ben Victóriai Magyar 
Szövetség néven egy közös szervezetbe tömörült. 
Még az évben egy ilyen közös gyűlésen Adorján 
Ferenc felvetette, hogy elesett hőseink emlékére 
közösen emeljünk emlékművet. A többség mellette 
volt, de az építő bizottság kizárólag az Erdélyi 
Szövetség tagjaiból alakult. Bár nem volt könnyű 
elintézni, de végül a város vezetőségétől kaptunk egy 
megfelelő telket Melboume-ben a Carlton-i temető 
közepén. Ott lett felépítve Victória össz- 
magyarságának anyagi hozzájárulásával a Hősi 
Emlékmű. Felavatásán, 1968. október 26-án jelen 
volt, úgy a Federal, mint a Victóriai kormány 
képviselője. Az ausztrál hadsereg három 
fegyvernemét egy egy tábornok képviselte. Az RSL 
szintén képviselve volt, egy nyugalmazott tábornagy 
személyében. Az emlékművet Varga Zoltán, jezsuita 
atya segédletével L.P. Mórán római katolikus 
püspök szentelte fel és Nt. Antal Ferenc, református 
lelkész mondott ünnepi beszédet, áldást és imát.

Minden akkori magyar szervezet és több
társemigrációs egyesület is képviseltette magát. A 
leleplezés után, Adorján Ferenc átadta az
Emlékművet az itteni magyarságnak.
Később, az Emlékmű mögé egy 270 urnát befogadó 
falat építettünk. Ezek az urnahelyek az évek folyamán 
lassan beteltek. Abban az időben -  egészen a 80-as 
évek végéig -  a romániai magyarság szinte teljesen el 
volt zárva a nyugati magyarságtól, szülőföldjükön 
pedig idegennek tekintették őket. Papír hiányra 
hivatkozva, az akkori Romániában nagyon kevés 
magyarnyelvű könyvet adtak ki. Valutáért viszont 
bármit megtettek. Annak érdekében, hogy növeljük a 
magyar szépirodalmi könyvek kiadását, papírvásárlás 
céljára (lehetőségünkhöz mérten), amerikai dollárt 
küldtünk a Kritéria nevű kiadónak Bukarestbe. 
Megrendeltünk egy bizonyos számú könyvet és a 
vásárolt papír nagyobbik részét ott helyben kiadandó 
magyarnyelvű könyvek megjelentetésére fordították. 
Ez volt az egyik, amivel segíteni tudtunk, a másik az, 
hogy kihozattunk néhány erdélyi magyar előadó 
művészt és közismert személyt, akik hazatérve, ha 
burkoltan is, tudtára adták nézőiknek és
hallgatóiknak, hogy mi itt a távoli emigrációban, soha 
nem fogunk róluk megfeledkezni és mellettük 
maradunk. A kihozottak között volt Banner Zoltán ( 
a Duna TV Banner Gézájánka édesapja, aki akkor 
mint író és színész Kolozsváron élt, e sorok írója ott 
is találkozott vele) Ádám Erzsébet és Hlés Kinga 
előadó művész, Kincses Előd ügyvéd, aki akkor is és 
ma is az ottani magyarság jogait védi.Ez volt abban 
az időben az egyetlen járható út. A 80-as évek végétől 
az ottani egyházakon keresztül jutattuk el
adományainkat az arra legjobban rászorulók részére. 
A 90-es évek közepétől pedig iskolákat segítettünk, 
de mivel csak kevés határozott visszajelzést kaptunk, 
az utóbbi években személyesen választunk ki 
ösztöndíjra, egy egy tehetséges, hátrányos helyzetben 
lévő diákot. így azután időről időre nyomon tudjuk 
követni előmenetelünket. Van olyan támogatott, aki 
egy diákot már orvosi diplomához jutatott, egy 
másiknak pedig, aki szintén orvosnak készül, az első 
egyetemi éveitől kezdve, minden tanulmányaihoz 
szükséges felszerelés költségeit fedezi. Most küldtünk 
el két számítógép árát egyet a diáknak, a másikat 
pedig a testvérének, aki szintén egyetemista. Nem 
szeretnénk, ha a testvér, akit a Szövetség támogat -  
megkülönböztetve érezné magát. A titkári beszámolót 
a pénztárosi beszámoló követte. Közöljük a júliusi 
újságban! Segíts, hogy segíthessünk!

Krisztekanits Violetta, sajtófelelős
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Cserkész Anyák napja 2011.
„Úgy szeretném meghálálni, 
vagy legalább megpróbálni,
Mit értem tett az én anyám!”
Anyák napja egyik kedvenc ünnepünk az évi 
kalendáriumunkban. Itt van alkalmunk családi körben, 
aránylag kevés izgalommal töltött készülődés nélkül, 
találkozni, elbeszélgetni és ünnepelni. Idén különös 
örömünk volt, hogy olyan sok vendégünk volt. Ebből 
látszik, hogy fejlődnek a csapatok és számíthatunk a 
magyar közösség támogatására.
Ismét nagyszerű volt az ebéd, változatos, ízletes és 
bőséges. Nehéz lesz valaha is meghálálni a rengeteg 
munkát, melyet a cserkészszülők beleadnak ezekbe az 
ebédekbe. Talán némi köszönet látni a sikert és a sok 
megelégedett vendéget.

Ebéd után következett a műsor! Elsőnek az 
óvodás kiscserkészek mutatkoztak be egy 
énekszámmal, besegített az új kiscserkész „Bagoly” 
őrs. Előadták az „Én elmentem a vásárba félpénzzel” 
kilenc változatban, igen nagy sikerük volt. A leány 
őrs tréfás jelenete után következett a fiúk igen ötletes 
mesejátéka. A „Hófehérke és a hét törpe” mesét írták 
át, a „Hóvirág és a hét törpe virág” címmel. Nagyon 
ötletes volt, rengeteget kacagtunk, a vége a mesének 
különösen jó volt, amikor a hóvirág egy csóktól sem 
ébredt (éledt) fel, hanem meg kellett locsolni. (Persze 
csak szimbolikusan!)
A délután fénypontja szerintem a Bagoly őrs tagjait 
illette. Most kapták meg a pöttyös nyakkendőt és a 
vezetők kézfogással üdvözölték őket a nagy 
cserkészcsaládba. De még ezzel sem volt vége az 
Ünneplésnek: - ez filtnlnmmal aHtam át -лг 
Amerikából hozott 1 
emlékénneket a jeles 
cserkészeknek!
Röviden ismertettem 
kisbamaki Farkas 
Ferenc életét és 
működését. Az 1933- 
as Gödöllői
Világjamboreen ő 
volt gr. Teleki Pál 
főcserkész úr Jobb
keze”. Mint magas

rangú katonatiszt, harcolt a második világháborúban 
és utána ő is kényszerült elhagyni az országot. 
Főcserkész esküjéhez híven, élete végéig vezette és 
irányította a külföldi magyar cserkészetet.
Végül a cserkészek átadták ajándékukat és virágokat 
az édesanyáknak köszönetük és hálájuk jeléül.

Jó munkát! 
Kovássy Marianne cscst. 

—és íme egy pár fénykép az Anyák napi ünneplésről

<
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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGÁRIÁM SGOUT ASSOCIATION IN KVITÄIS » ASOOACIÓN SCOUT HŰNGAKA EN EL ЕОИЕЮ К » DMGASISCHHt Л1ЯСАМШГОАВЯМ[ЖШ№М1)
2850 R oiite 23 N orth, N ew foundland, N ew  Jersey  07435, U .S .A , telefon : (973) 2Ш Ш Ж , fax  (973) 208-1451, йгойрмийа: m m

AZONNALI KÖZZÉTÉTELRE Kapcsolattartó: Lendvai-Lintner Imre
lendvaimre ä aol.com

Nyári Magyar Iskola
2011. július 2. - július 16.

S í k  S á n d o r  C s e r k é s z p a r k : F i l l m o r e , N Y

Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élő, magyar származású, magyarul beszélő gyerekek testi és lelki biztonságban 
magyar nyelvkészségüket fejlesztik. Az iskolatáborban a két hét alatt az 50 tanítási órán kívül magyar nyelvű aktivitást, délutánonként szakköri 
foglalkozásokat, kirándulásokat és fürdési lehetőséget ajánlunk. Mindezt kortárs közösségben, életkornak, nyelvismeretének megfelelő 
csoportban, felkészült Kárpát-medencei, amerikai és kanadai magyar tanárokkal, kiváló cserkészvezetőkkel. Ezek mind vidám nyaralássá 
varázsolják az iskolát. ____________
A tandíj teljes ellátással, iskolaszerekkel, kirándulási és fürdési díjakkal együtt két hétre 500 U.S. dollár, amiből 50 dollár az előleg. 
Családoknak, több gyerek részvétele esetén, kedvezményt adunk. Visszalépés esetén az előleget nem áll módunkban visszaadni. A tábordíj a 
teljes ellátást, tanítást és a kirándulási költséget foglalja magába. Az oda-visszautazás egyénileg történik.

Minden 8 és 14 év közötti magyarul beszélő gyermeket szeretettel hívunk és várunk!
További információk az iskolatábor honlapján - www.iskolatabor.org - találhatók.

További kérdésekkel forduljon hozzánk:

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
Pigniczky Eszter
(440)786-9093 | / и Л ( , „ г/ o  .

www.iskoiatabor.org KMCSSZ Sajtószolgálata

http://www.iskolatabor.org
http://www.iskoiatabor.org
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- Hogy híviák a dilis indiánt? 
-??????
- Golyóstollnak.

TERMÉSZETI FIGYELMEZTETÉS....
- Emlékszel, - kérdezi a feleség a férjét -  amikor
megismerkedtünk szörnyű vihar volt, dörgött, 
villámlott....
- Igen, és én hülye nem vettem komolyan a természet 
figyelmeztetését....

AMI SOK AZ SOK.....
Egy férfi bemegy az orvoshoz és előadja kívánságát:
- Doktor úr, arra gondoltam, hogy sterilizálni kellene 
magam
- De uram, ez nagyon súlyos döntés. Megkérdezte 
erről a feleségét és a gyerekeit?
- Igen, 16:3 arányban helyeslik.

2011
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.

ÚJSÁGCIKK IS VAN ILYEN....
Tudod, mihez hasonlít néhány újságcikk? 
Mihez?
A bikinihez.
Hogyhogy?
A lényeget ugyan nem tárja fel, de 
gondolatébresztésre jó !

ÁDÁM UNATKOZOTT...
Ádám nagyon unatkozik a paradicsomban, ezért így 
szól az Úrhoz:
- Uram, nem tudnál nekem teremteni egy társat?
- De, igen. Ő lesz a legszebb, a legokosabb, a 
legháziasabb, a legszófogadóbb, álmaid asszonya.
- És mit kérsz cserébe?
- A két kezedet, és a lábaidat.
- Hmmmm... És mond, Uram! Mit tudnál kihozni egy 
oldalbordából?

TÚL VILÁGI FOCI....
A pályája csúcsán álló híres focista jósnőhöz fordul. 
Tréfásan megkérdezi:
- Van a túlvilágon foci?
- Hogyne volna fiam! -  volt a válasz. Sőt, a jövő heti 
fordulóban már te lövöd a legszebb gólt!

A CIGÁNY A PAPNÁL....
- Atyám, nekem nem kell semmit meggyónnom -  
mondja a cigány.
- Nem iszom, nem nőzöm, mostanában pedig még 
nem is loptam.
- Tudom jól fiam, de hamarosan kiszabadulsz!
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2011. JÚNIUSI NAPTÁR.
Június 4. Szombat

d.u. 2 órakor Trianoni műsor (előtte koszorúzás)
Június 5. Vasárnap

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

Június 12. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Június 19. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Június 26. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.______

Meghívó!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantirna, Vic. 
Hungárián Social Club igazgatói 

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

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2011. Június 26-án
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
_____________ (03) 9560 1270.

A TRIANON TÁRSASÁG 
Viktóriái tagozata

2011 Junius 4-én szombaton du. 2.00 órakor 
koszorúzás a hősi Emlékműnél,

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény.

A SZÍNVONALAS MŰSOR KEZDETE d.u. 3-óra

A Magyar Központ Ifjúsági Termében 
( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )

EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA
91 éve történt Magyarország tragikus szétdarabolása

Mindenkit szeretette! hív és vár a Rendezőség

Belépődíj 5 dollár, gyermekeknek ingyenes 
Érdeklődni lehet: Szegedi Mihály (03) 9801 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

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.

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

telefonszámon megrendelhető.
(Használata a Microsoft-XL használatával működik)
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR gX  f  ^  
CITIZENS CLUB HÍREI ^
Találkoznak a Magyar Központban Щ
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
2011. Június. 7-én, és 21-én.
Reggel fél kilenckor érkeztem ki a Klubba, azt hittem 
jó korán volt, de a terem már készen várt mindenkit. 
Az Oláh és a Jakab házaspárt Simon Józsival együtt 
nem lehetett megelőzni. Csak a süteményeket kellett 
még felvágni, és tányérokra rakni.
Elnök asszonyunk, Tériké gyönyörű orchideákkal 
várta az édesanyákat, nagymamákat, avagy éppen a 
déd-mamákat. A kedves kis ünnepi műsort Házy 
Irénke állította össze. Az édesanyákról dalok, versek, 
- többek között az „Anyám Tyúkja” Petőfi vers, 
Irénke csengő hangján is elhangzott. Elnök 
asszonyunk, Tériké beszéde nagyon szívhez szóló 
volt. Itt idézem a beszédet:

„A vezetőség nevében köszöntünk ma 
benneteket, anyáknapi kis ünnepségünk alkalmából. 
Anyák napján virággal köszöntünk benneteket, finom 
ebéddel és süteménnyel várva. A történelem sem 
felejti el a magyar anyákat, szent Erzsébetet, Dobó 
Katicát, Zrínyi Ilonát és sok sok hőst, akik áldozatos 
odaadással mutattak példát a magyar nép küzdelmei 
során. Becsüljük és tiszteljük őket, mert a magyar 
édesanyák magasan állnak az összes anyák felett. Az 
édesanyák nemcsak a hazaszeretet -  vallás -  
családjuk eltartásában jártak elől, hanem a magyar 
népi kultúra fenntartásában is. A gyönyörű hímzések, 
kerámia-díszítés, a sok kézimunka, mind a magyar 
édesanyák érdemeit hirdetik. A magyar ételek, 
receptek világhírűvé tették a magyar konyhát. Még 
hosszan tudnám sorolni az édesanyák érdemeit, de 
utolsó pár sorban csak annyit, hogy az édesanya 
mindig belátása szerint a legjobbat kívánja 
gyermekeinek. Köszöntsük ma tehát az édesanyákat, 
nagymamákat.” A beszédet nagy taps követte!

A finom ebéd elfogyasztása után jött a sok tárgy 
kisorsolásával a TOMBOLA! Szebbnél szebb 
gyümölcsös kosarak, itallal és hasznos házi-szerekkel 
megrakva sok másik került kisorsolásra, a sok 
szerencsés nyertes örömére. A tombolát már csak a 
szokásos В IN GO követhette, hogy teljes legyen az 
öröm az anyák, nagymamák megünneplésében!

Örömmel mondhatom, hogy találós kérdésemre 
volt érdeklődés és kaptam válaszokat. Most ismét 
kérdezek -  és feleljetek, ha tudjátok!

Milyen járműn utazott Arany János???
Hol és ki ölte meg Bárci Benőt????

Törjétek a fejeteket, olvassátok Arany költeményeit.
Jó mulatóst és jó egészséget a legközelebbi hírekig.

Bacsa Nóra.
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NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151.
Az összejövetelek Június 1-én, 15-én és 29-én, 
lesznek, a megszokott otthonunkban.

Lassan az idő Ősz felé jár... kertjeinkben a 
gyümölcsfák levetik lombjaikat, a sárguló falevelek 
hullása szomorkás hangulatot kelt bennünk. 
Nyugovóra készül a természet, erőt gyűjteni a tavaszi 
megújuláshoz. A májusi hónap telve volt az anyák 
napja ünnepelésével. Hiszen minden magyar 
szervezet ünnepelte az Anyákat.

A Nunawadingi Örök Ifjak május 4-én 
emlékeztek meg az Anyák napjáról. De, nekünk 
kétszer jutott ki az ünneplésből, mert a mi Jutkánk 
által kitűnően szervezett Május 11-i, Manhattan 
Hotelben rendezett Anyák napi ebéddel. A Hotel meg 
is dicsérte Klubunk fegyelmezett viselkedését. Ez, 
reméljük, felbátorítja Jutkát, az ehhez hasonló 
kiruccanások többszöri megszervezéséhez.

Május 18-án, Ms Sharon Porteous a Migrant 
Center megbízásából látogatta meg a Klubunkat, 
hogy felmérje az idősödéssel járó problémákat, 
amikor már segítségre szorulunk,
tehetetlenségünkben. Sharon asszony feltette a 
kérdést, mondják el , ki hogyan látja a várható 
problémákat: a feleleteket kielemezve, bármilyen 
kicsinek is látszott... Feljegyzett, aláhúzott, kérdezett, 
és biztatta a kijelölt tizen egynéhány jelenlévőt a 
hozzászólások felbátorításához. A feleletek mind 
gyorsabban, mind hosszabban érkeztek. Mint 
lehetséges közvetítő, különböző tájékozatok 
hirdetésére a Kisújság is meg volt nevezve. (Sokan 
tudván, hogy az Újság az Idős magyarok felmérésén, 
és azok hosszabb lejáratú tervein dolgozik!) Sharon 
egy kézzel írott könyvvel végezte beszédét, - ígérve, 
hogy kielemzi, és a feleletek hamarosan
megérkeznek. A kiemelés eredményeként, a Migrant 
Center előadás sorozatot tervez., minden idős lakos és 
csoportok számára. Köszönet jár -  és tudomásul kell 
venni, hogy a Migrant Center az idősek érdekeit szem 
előtt tartva terveket készítenek azok megsegítésére. 
Ez a nap is, Juliska-néni és Nagy Ilonka finom 
ebédjével végződött, dicséret és köszönet,
fáradozásukért a finom magyaros ételekért, tagok 
nevében.
Június 1-én, úgy mint az elmúlt évben , Klubunk 
megemlékezik a Hősökről, Fazekas Sándor mond 
majd emlékeztető beszédet. Ő joggal beszél róluk, 
mert sokszor neki jut részéül elbúcsúztatni örökre a 
fiatal Hősöket a harcok mezején.

Klubunk szeretettel vár mindenkit, aki jó 
szórakozásra vár, a mi Örök Ifjak” társaságában 
a Vezetőség nevében Jocó.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-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!

Május havának minden szerdáján is összejöttünk, 
hogy szórakozzunk kedves barátainkkal, klub
tagjainkkal. Még a hónap elején, május 8-án 
megtartottuk az Anyák napját. Szép verseket 
szavaltak tagjaink, Hangódi Mária, Bálint Mária és 
Burbay Gizella. Hangódi Pityu kellemes hangulatot 
csinált az egész napos háttér zenéjével, nótáival. 
Minden Anya, Nagymama és Dédnagymama egy 
csokoládé rózsával volt felköszöntve.

Május 22-én megtartottuk a szokásos Zenés 
Délutánunkat. A finom magyaros ebédünk után Pityu 
és Ági szórakoztatta a megjelenteket. A terem tele 
volt a tagokkal és vendégekkel. A legközelebbi zenés 
összejövetel július 24-én lesz, mely szeretettel várunk 
mindenkit. Nemcsak a zenésebédre, de minden 
szerdán szeretettel látunk mindenkit Klubunkban -  
megosztva baráti szeretetünket és a finom magyaros 
ebédünket. Nem szabad elfelejteni a soklelkes segítőt 
és fozőket a konyhában! Köszönet jár munkájukért!

Szeretettel üdvözlöm olvasóinkat, Árpád.

FIGYELEM! Az angol fordítását a fenti cikknek 
olvashatják a Casey Idős Magyarok mc2 honlapja -  
„Notice-board” al-címe alatt. Ha már valaki odáig 
eljutott, akkor nézhet képeket a Klub elmúlt 5 év 
eseményeiről. (Kisújság által készített képek!)

„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!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA |
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A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2011 évben a hónap első és harmadik hétfőjén 
találkoznak! Június 6-án és 20-án találkozunk.
a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

BREMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska. Érdeklődni lehet 
a Piroska 041 832 2160 telefonszámán.

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!
Június 19-én -  Arató ebéd! Szokásos finom ebéd, 
sütemények, kávé - lángos, Helyfoglalásért hívják: 
Kovács Magdit 9390 0327, Márton Katót 93664382 
telefonszámán.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
Kovács Sebestyén.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Június 4-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

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 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.

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEMER
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.

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.

mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
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Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa

Világos István tb. Konzul vezetésével í
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 f, 

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 FIT  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

FIGYELEM! FIGYELEM!!
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.______

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!
Egy nagyon fontos dologról 
kell beszámoljak: a Kisújság 
által hirdetett és folytatott, a 
Melbourne városban élő magyarok 
és azok helyi elhelyezkedése a 
városban befejeződött. Az érdekes információ 
százalékban mutatja ki a magyar lakosság 
elhelyezkedését választó kerületenként. Ez a felmérés 
segíteni fog a magyarság, (főleg az idős, nyugdíjas 
korosztály) helyi segítségekre szoruló kérdések 
kidolgozásában. A júliusi újságban és egy majd 
meghirdetett „2-dik Média Konferencia” alkalmából 
lesz ismertetve a magyar közösséggel. Ez az 
információ segítem fog a hosszabb lejáratú tervek 
elkészítésében!________________________________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

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

Money Ordert vagy csekket kéijük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.

mailto:beriferi@bigpond.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
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mailto:MHTV@TPG.com.au
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