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.mi az, am ire ma is emlékeztet és te ttre  szólít fel minden m agyart?.

Elgondolkoztató, hogy mi az, ami rendkívüli 
a március hónapban, hogy mi magyarok bárhol élünk 
is a világon, megemlékezünk március 15-ről. 
Többé-kevésbé kialakult egy szokásos „ünneplés”, 
vagy talán megemlékezési 
szokás, emlékművek
koszorúzása, ami akkor 
válik rendkívülivé, ha 
mindenki megérti tartalmat 
és így tud értelmet adni a 
márciusi gondolatoknak.

Itt Melboume-ben, 
a Kisújság -  csak havonta 
jelenik meg -  nem tud 
helyt adni annak a 
számtalan érzelemben és 
gondolatban gazdag
mondanivalónak, amit 
minden évben újra és újra 
le kellene írni, el kellene 
mondani.

A márciusi hónap 
minden magyarban egy 
különös érzést vált ki. Ez a 
mi nemzeti ünnepünk!

De hát, mi is március 15, hagyatéka?
Mi az lényegében, amit meríteni tudunk a 
gondolatokból és mi az ezekből fakadó teendője 
annak az emigrációban élő magyarságnak, amely 
féltve őrzi egyre fogyatkozó magyarságtudatát?

A feleletet teljesen leegyszerűsítve 
elmondhatjuk, hogy mindannyian igyekszünk mindazt 
megtenni, amit a sors, az állandóan változó élet

mindennapi életünkben megkövetel tőlünk -  az 
emigrációban -  megtartani magyarságunkat! 
Mindenki a maga módján teheti ezt, és mindenkinek a 
lelkiismerete diktálja, hogy eleget tett-e ennek a

kötelességnek.
Lehetséges, hogy 

csak egy könyv, egy 
megkopott vers-emlék, 
vagy nyelvi idézet, egy 
feledőbe menő rokoni - 
baráti kapcsolat, vagy a 
magyar hősökre, a márciusi 
ifjakra való emlékezés segít 
hozzá valakit a magyar 
értékek felméréséhez és 
azok továbbviteléhez.
Ezt kellene tenni minden 
emigrációban élő magyar 
embernek. Emlékeinket, 
történelmünket és márciusi 
gondolatainkat megőrizve 
tovább kell adnunk a jövő 
generációnak.

Most amikor 
Magyarország gazdasági 

szabadsága van veszélyben -  talán tudna az 
emigrációban élő magyarság segíteni. Csak akarni 
kell!

Azok számára, akik a Kisújság hasábjain 
ezeket a sorokat olvassák az az üzenet, hogy továbbra 
is becsületes magyarként állják meg a helyüket, akár 
hová sodorja őket az élet, és bármit mér rájuk a sors.

Szeverényi László
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Mi a szabadság?
Szabadság bármitől mentes, szabad állapot.
1. polgári társadalmi helyzet, melyben valamely 
nemzet vagy egyén minden megszorítás nélkül élvezi 
azon jogokat, melyeket neki az ész és a természet 
kijelölt; 2. Helyzet, melyben valaki tetszése szerint 
tehet, amit akar; szabadságban áll neki ezt tenni vagy 
nem tenni; 3. Helyzet, melyben valaki bizonyos 
időre hivatalos teendőitől fel van mentve 
szabadságra ereszti a katonákat; 4. Helyzet, állapot, 
melyben valakinek az előírt szabályoktól meg van 
engedve, költői, festészeti szabadság; 5. Annyi, mint 
vásár debreceni - szabadság - A magyar nyelv teljes 
szótára (szerkesztette: Ballagi Mór), 1873.
Szabadság (rendszerint egyes számban áll) 1. Az az 
állapot, helyzet, amelyben valaki, valami szabad. 
Alkotmányos, demokratikus, egyéni, egyesülési, 
gyülekezési szabadság, lelkiismereti, politikai, 
személyes szabadság. 2. Olyan lehetőség, amely 
módot ad arra, hogy valaki megtehessen valamit, 
cselekvési szabadság, az alkotás szabadsága, a 
kutatás szabadsága, fenntartja magán a cselekvés 
szabadságát. 3. Az az állapot, amikor nincs 
fogságában, letartóztatásában. 4. Valakinek a 
szokásos az illem által nem korlátozott szabatos 
viselkedése, cselekvése. A magyar nyelv értelmező 
szótára, VI.kötet, (Szerkesztette: A MTA 
Nyelvtudományi Intézete; 1962.)
Szabadság - a felismert szükségszerűség és az 
ember ezzel összhangban álló cselekvése, a választás 
lehetősége és képessége az ember cselekvésében. Az 
objektív törvények megismerésén és felhasználásán 
alapul az emberek szabadsága a természet 
vonatkozásában is, amely együtt növekszik a 
tudományos és technikai haladással. Filozófiai 
Kislexikon, 1980.

"Az emberek cselekedetei soha sem szabadok. 
Mindig szükségképi következményei
vérmérsékletüknek, kapott eszméinek, a boldogságról 
alkotott helyes vagy téves fogalmainak, végül pedig 
ama véleményeknek, melyeket a példa, a nevelés, a 
minden napos tapasztalás erősít." - Holbach; A 
természet rendszere; az akarat szabadsága.

Egy ország szabadsága az, amikor az ország 
lakosai által megválasztott vezetőség szabadon tud 
határozni és tenni az ország érdekében -  minden 
külső beavatkozás nélkül. Legyen az, hatalmi vagy 
anyagi erőszak, ami befolyásolná a szabad 
határozatait!
Magyarország szabadságvágya ismeretes a világon!

M árcius, 15 Nemzeti Ünnepünk.
A Nagy nap.

(Ezer Esztendő Olvasókönyvből, - részlet)
írta: Mikszáth Kálmán

Petőfi talán le se feküdt, vagy ha lefeküdt, nem 
igen aludt, mert már hét órakor reggel talpon volt. 
Benézett Jókai szobájába, felköltötte, aztán 
nyugtalanul sietett a Pilvaxba. Útközben Vasvárival 
találkozott, ki szintén a Pilvaxba tartott. Borongós, 
ködös, szinte pépes márciusi pirkadás volt, csípős szél 
fúj dogált, és feszegette a még jobbára csukott boltok 
cégtábláit.

A Pilvaxban még nem volt senki, csak a korán 
kelő Bulyovszky Gyula, minélfogva még 
visszamentek mind a hárman Jókaiért, kinek 
szobájában tanácskoztak ama néhány bevezető szó 
fölött, mellyel a tizenkét pontot proklamálni fogja.

Kevéssel nyolc óra előtt most már négyen 
nyitottak be a Pilvaxba, de még most is kevesen 
voltak, ami láthatóan lehangolta a türelmetlen Petőfit. 
Vártak még egy kissé; lassan szállingóztak a tegnapi 
„héroszok”. Éppen a leglármásabbak maradtak el. 
Megjött Emődy, Vajda, majd a hórihorgas Pállfy 
Albert nyitott be. Különösen megörültek báró Nyáry 
Albertnek. Betoppant Degré, aki vidékről jött, egypár 
jurátus is beváltotta a szavát, de még mindig igen 
szegényes gyülekezet volt egy forradalom- 
csináláshoz. Nem rebellis a magyar korán reggel, 
sopánkodott Jókai, aki Bulyovszkyval egyetemben 
amellett volt, hogy mintsem nevetségessé váljanak, 
inkább ne csináljanak semmit, de Petőfit nem lehetett 
eltántorítani. Különben is a kávéház nem volt 
néptelen. Éppen szerdai nap és pesti vásár lévén, sok 
idegen reggelizett az asztaloknál, akik mind 
kíváncsian és érdeklődve nézegették az ifjúság 
hullámzását. Végre kilenc felé annyian gyűltek össze, 
hogy Jókait felerőszakolták az asztalra.

Jókai felállt, és felolvasta pár bevezető szóval, 
hogy „mit kíván a magyar nemzet”.

„Valami villanyos melegség állta el akkor 
minden tagomat — írja ő maga — érzém, hogy végzetes 
szó az, amihez kezdek; de el voltam rá szánva, ha 
áldozatul esem is.”

Utána Petőfi olvasta el a Nemzeti Dal-t. Ekkorra 
már mind odagyűltek a vásárosok is, s a dal refrénjét 
utána zúgták ők is: „Esküszünk, esküszünk, hogy 
rabok tovább nem leszünk.”

A „főpróba”, mert annak kellett azt tartani, 
kitűnően sikerült. A vers feltüzelte az ifjúságot, s 
most már lelkesedve indult a megállapodások szerint
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az orvosi egyetem felé, a Hatvani -  és Újvilág-utca 
sarkán levő épület udvarára.

Még mindig nagyon kicsiny volt a csoport, de a 
felkokárdázott ifjak, kik előtt egy trikolort vitt egy 
nagytermetű jurátus, felköltötték útközben az 
érdeklődést. Minden lépésnél nőtt a csoport: Éljen a 
szabadság! Egyenlőség! Éljen Kossuth! -  kiáltások 
hangzottak. Az orvosi ifjúság, dacára, hogy leckeóra 
volt, otthagyván professzorait az udvarra tódult, hol 
Jókai ismételte rövid beszédét.

„Testvéreim, a pillanat, melyet élünk, 
komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa 
minden népe halad és boldogul. Haladunk és 
boldogulni kell nekünk is. Legyen béke, szflhadság és 
egyetértés! Követeljük jogainkat, melyeket tőlünk 
eddig elvontak, s kívánjuk, hogy legyenek azok 
közösek mindenkivel.”

Petőfi elszavalta a Talpra magyart, s a menet, 
most már az orvosnövendékekkel megszaporodva, 
sorba járta a többi fakultásokat. Az Egyetem térről 
újra visszaindult ezrekre és ezrekre szaporodva, 
megállt a Hatvani utcában a Pállfy-ház előtt, 
amelynek földszintjén akkoriban a Länderer és 
Heckenast nyomda volt.

Petőfi felállt a kapu alatti szögletkőre.
Most egy bizottság bemegy a nyomdába, s 

kinyomtatja a tizenkét pontot. Addig türelem 
idekünn.

Havas eső szitált az égből. A rivalgó tömegek az 
esernyőket rázták a levegőben.

A Nemzeti dalt is nyomassák ki -  követelte a 
tömeg.

Jókai felkiáltott:
Le az esernyőkkel! Hogy állunk maholnap 

esetleg a golyók elé, ha az esőcseppek is terhűnkre 
vannak?

Mire suhogás támadt a levegőben, mintha ezer 
madár leszállna; ezer esernyő kapcsolódott le.

Erre Petőfi vezetése alatt Jókai, Vasvári, Degré 
és Irinyi behatoltak a nyomdába, mint a nép küldöttei. 
Az ajtó nyitva volt. Könnyen bemehettek. Länderer 
Lajos a nyomdahelyiség ajtajában várta őket.

Azért jöttünk — fordult Petőfi Landererhez -, 
hogy e két kéziratot kinyomtassuk.

Länderer megnézte a kéziratokat.
Lehetetlen -  felelte szárazon -, nincs rajta a 

cenzor engedélye.
A nép küldöttei zavartan néztek össze; Länderer 

odasúgja Irinyinak: Foglaljanak le egy sajtógépet!
Egy géphez lépett most Irinyi.
E sajtót a nép nevében lefoglaljuk, és követeljük 

kézirataink kinyomtatását.

Az erőszaknak nem állhatok ellen -  felelte 
Länderer ünnepélyesen, és megparancsolta szedőinek, 
hogy munkába fogjanak.

Végre ki volt szedve a kézirat. Betették a gépbe, 
s Petőfi, Jókai tették az első mozdulatot a gépen, 
hogy mintegy jelképileg a magok munkájának 
vállalják az előállítás tényét is.

Irinyi azon nedvesen kikapta a gép hengerei 
közül az első példányt, s rohant vele a néphez, az 
utcára.

Egyik kezében óráját tartván, másikban a 
nyomtatványt lobogtatva, messzedörgő hangon kiáltá: 

Március tizenötödike délelőtt fél tizenkettő
nagy időszak a magyarok történelmében. íme, itt van 
a sajtószabadság első példánya, a nép hatalmának első 
műve. Akármi szabadsága fog is lenni egykor a 
magyarnak, az a dicsőség mindig megmarad, hogy a 
legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk 
ki.

útimon a muzeum eion gyuieKezett a sokaság. 
Az ifjak fölvitték Kubinyihoz, örök emlékül 
leteendők a Múzeumba, az első szabad sajtóterméket. 
A künn összegyűlt nép a Talpra magyart kívánta. 
Már ötödször a Talpra magyart.

Nem bírt vele betelni. m

Nemzeti Dal

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk, vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! - 
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak; ősapáink 
Kik szabadon éltek- haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!



4. OLDAL AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer, 
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

A magyar nép megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart,
Es mi mégis láncot hordunk! 
Ide veled régi kardunk!
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett 
Mondják majd el neveinket.
A magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

(1848) Petőfi Sándor
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Buda alatt a ráckevei régi temetőben járva egy 
különös útjelző táblán akad meg a tekintet:
JÁNOS vitéz sírja felé mutat a nyíl. A nyíl irányába 
haladva egy félbetört oszlopú síremlék áll. Rajta a 
felirat: Itt nyugszik Horváth Nepomuki János ( rangjai 
és kitüntetései felsorolva) aki nem más, mint Petőfi 
Sándor megálmodott mesehőse: János vitéz.

Minden legendának van valóság magva, amit 
nem szabad hagyni feledésbe merülni.
De hát ki is volt Ő valójában? A legenda máőr 
valóságos élettörténetté alakul át, korabeli ráckevei 
dokumentumokra támaszkodva. Borovsky Samu már 
1910-ben megjelent „Pest-Pilis-Solt vármegye 
Műemlékei” című monográfiájában említi meg a 
ráckevei műemlékek között Horváth N. János 
síremlékét „A jobbágyból lett világlátott 
huszárkapitányról” írva.
1774.május 10-én született Ráckevén. Az anyakönyv 
tanúsága szerint Piringer Jánosként látta meg a 
napvilágot. Apja Piringer Pál, édesanyja Gáspár 
Magdolna. A ráckevei nádfedeles házból hamarosan 
az égiek mezejére távozott az édesapa, akiről a kis 
Jánoskának nem is maradt emléke.
A megözvegyült édesanya -  hogy a kisfiú apa mellett 
nőhessen fel -  a gyászév letelte után férjhez ment 
nemes Horváth János megyei perceptorhoz. Az 
édesanya kikötése volt, hogy a házasságkötéssel 
egyidejűleg a kis Jánost adoptálja a férje. így lett 
Piringer Jánosból Horváth Nepomuki János.
Az új házasság sem volt hosszú életű, az édesanya 
hamarosan meghalt egy következő gyerekszülésben. 
A kis Jánost rövid ideig mostohaapja nevelte, aki 
italozó lett, elverte csekélyke vagyonát is, és az árvát 
magára hagyva Ráckevéról elköltözött. Ekkor a 
gyermeket atyai nagybátyja, Piringer György 
vízimolnár vette magához. A molnárnak azonban volt 
már egy kislánya -  Juliska. A két gyerek, Jancsi és 
Juliska együtt nevelkedett Piringer György házában. 
Jancsi gyerek Ráckevén járt iskolába, majd Szőnyi 
Pál szabómesternél lett inas, később segéd. Fordulatot 
az 1793-as esztendő hozott életében. Európa 
háborúba keveredett. A francia forradalom és a 
jakobinus mozgalom ellen katonai 
koalíciószerveződött. I. Ferenc császárnak katonára 
volt szüksége, ezért elrendelték az újoncozást.

Ráckevének három lovas huszárt kellett kiállítania 
teljes felszereléssel a város költségén. A szabó cég 
javaslata alapján került Horváth N. János az I. 
huszárezredbe, 12 éves szolgálatot vállalva a városért. 
Amikor a fejébe nyomták a díszes csákót, a 19 éves 
fiatalember egyedül Juliskát sajnálta otthagyni, 
akikhez már gyengéd szálak fűzték. Minderről az 
1845-ben írt végrendelete árulkodik.
Ezredével szolgálati helyére, Észak-Itáliába 
(Taljánországba) került. Itt kiválóan megtanult 
németül, olaszul és -  mert többször jártak francia 
területen -  franciául is. A kemény kiképzés után 
gyorsan emelkedett a ranglétrán. 1794-ben káplárrá 
(tizedesé) lépették elő.
Közben Franciaországban nagy változások mentek 
végbe. Napóleon magához ragadta a hatalmat, és 
európai hegemóniára tört. 1799-től véget ért a 
viszonylag nyugalmas gamizoni élet és véres csaták 
sorozata következett. 1798-ban Horváth N. Jánost 
áthelyezték az 5.(Radeczky) ezredhez. Az első 
marengói csatában súlyosan megsebesült, amikor 
testével védte Alvinczy tábornokot. Hősiességéért 
megkapta az Ezüst Vitézségi Érmet. A második 
marengói ütközetben ismét hősies bátorságot 
tanúsított, aminek eredményeként megkapta a 
strázsamesteri rangot, majd alhadnaggyá léptették elő. 
A franciák sikeres előnyomulása feltartozhatatlan 
volt. 1809. májusban bevonultak Bécsbe, két nappal 
később magyar földre léptek. Horváth N. János 
ezrede ott verekedett június 14-én a vesztes győri 
csatában. A francia betolakodókkal szemben Horváth 
N. János ott harcolt Rivoli hídjánál és a Piave partján. 
1812-től Napóleon csillaga hanyatlani kezdett, 1813- 
tól már francia földön zajlott a háború. Napóleon 
hatalmas vereséget szenvedett a lipcsei csatában. Az 
újabb hadjáratban Horváth N. János már kapitányként 
vett részt, önálló lovasezred élén. Katonai érdemeiért 
ekkor kapta meg az Armadia Keresztje kitüntetést. 
1814. márciusban nemzetközi nyomásra Napóleon 
visszahelyezte a pápát jogaiba. A francia követ 
előzetesen jelezte, hogy a pápát napokon belül átadják 
a határ mellett szolgáló Radeczky ezred „fiók 
strázsájának „. Ez a „fiók strázsa” Horváth N. János 
lovas-százada volt. A század két nap alatt kelt át az 
Alpokon a pápát kísérve. A 72 éves pápa az Alpokon 
átvezető havas útszakaszon dideregve fázott, ekkor 
Horváth N. János saját köpönyegét és mentéjét 
terítette az alvó pápára. Ezt a jelenetet a vatikáni 
könyvtár folyosóján ma is látható falfestmény örökíti 
meg, melyen a hintóbán alvó VlI.Pius fehér 
huszárköpennyel van letakarva. Körülötte mentében
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lévő huszárok lovagolnak, csak egyikkőjükön nincs 
dolmány és mente. Az egyházi vezetők és Róma 
lakossága hálás tisztelettel fogadta a magyar 
huszárokat. A pápa díszlakomát adott tiszteletükre. 
Őszentsége az ezrednek zászlót adományozott, Ferenc 
császár az újjászervezendő pápai hadseregnek száz 
magyar csikóval, száz lovas fegyverzettel és kétezer 
gyalogsági felszereléssel fejezte ki elismerését. 
Horváth N. János pápát kísérő küldetése a nemzetközi 
nagypolitika részévé vált. Megkapta az ezüst 
sarkantyús csizmát, majd Nápolyban a királytól 
átvehette a „Szicíliai Arany-Kereszt” kitüntetést. 
1845-ben íródott végrendeletében az ezüstsarkantyús 
csizmát hajdani Juliskája fiának hagyományozta, a 
kitüntetésekkel kapcsolatban pedig úgy rendelkezett, 
hogy síremlékére véssék fel a Krisztus Keresztet, a 
Szicíliai Keresztet és az Ármádia Keresztjének 
másolatát. 1814. júliusban az ezredet visszarendelték 
az osztrák-francia határ térségébe. A távozó ezred 
tisztjeit a pápa audiencián fogadta, Horváth N. Jánost 
pedig a Krisztus-Rend Gyémánt csillag rendjellel 
tüntette ki, ez a pápa által személyesen 
adományozható legmagasabb kitüntetés. így lett 
Horváth N. János a Krisztus-rend és a Szent György- 
rend lovagja. Ez a rendjel 1815-ben, Milánóban 
készült, rajta arcképe felismerhető. Halála után a 
Knsztusrend csillagát Juliska örökölte. Juliska halála 
után a ráckevei katolikus templomba került, ahol az 
áldoztató kehelyre forrasztották. 1937-ben letétként a 
székesfehérvári Egyháztörténeti Gyűjteménybe 
helyezték el, ma is ott őrzik. (Ktsz.99,) Napóleon 
bukása után Európa fellélegzett. Jánosunk is 
megelégelte már a 22 évi katonai szolgálatot és 
nyugdíjazását kérte. Ekkor mindössze 41 éves volt. 
Milánóban még megfestette saját portréját majd 
hintóbán visszament szülővárosába, Ráckevére.
Elsőként Juliskát kereste, aki az elmúlt 22 évben 
férjhez ment Gáspár János vízimolnárhoz és 
szeretettel nevelte szintén János névre hallgató 
egyszem fiacskáját. A kapitány eltemette lelkében a 
régi szerelmet, de életük hátralevő része végig szoros 
barátsággá vált, amit 1845-ben írott végrendelete is 
tükröz. „ Gáspár Jánosnénak született Piringer 
Júliának hagyom....a kapitányi portrémat a fekete
rámában, s ....minden fenn maradó pénzemet s a
Krisztus és Ármádia Keresztem, "„züst sarkantyús 
csizmáját pedig Juliska fiára hagyta. (Az arckép a 
Gáspár családtól a ráckevei Árpád Múzeum 
tulajdonába került Ltsz.66.432.1)
Ráckevén házat, földet vásárolt, de 1824-ben ismét 
uniformist öltött a császár hívására és fökapitányi

rangban, a testőrségben vállalt szolgálatot. A gárdánál 
tizenegy évet szolgált majd hatvanegy éves korában 
végleg búcsút mondott a katonaéletnek. 
Letelepedhetett volna, de szíve hazahúzta Ráckevére. 
Ettől kezdve már csak emlékeinek élt. 73 évet adott 
számára a sors. 1847 február 7-én halt meg Ráckevén. 
De hogyan lett a legenda valóság magvából János 
vitéz? Egyáltalán, Petőfi hogyan tudhatott az árva 
gyerekből lett legendás huszárkapitányról?

Petőfi a János vitézt 1844-ben írta. Dömsödön 
egy évvel később tartózkodott, így tehát korábban 
kellett hírt hallania a vitézről! Petőfi pedig Ráckevén 
sohasem járt, akkor honnan az információ? 
Magyarázat erre is van. A kulcsot Ács Károly 
személye jelenti, aki ugyancsak 1823-ban született 
Ráckevén, jogi tanulmányait Kecskeméten végezte. A 
jogot tanuló Jókai 1842 őszén egészségi okokból 
Pápáról Kecskemétre iratkozott át, aki Ács Károllyal 
közeli barátságba került. 1843-ban Kecskemétre 
érkezett Petőfi is. Korábban Jókai és Petőfi együtt 
diákoskodtak Pápán. Jókai hozta össze Petőfivel Ács 
Jánost. A többhónapos együttlét során mesélhetett a 
ráckevei Ács Károly a neves huszárkapitányról. 
Barátságuknak köszönhetjük Petőfi Sándor örökéletű 
szépséges „János vitéz”-ét.
Ráckeve lakossága János vitéz dísz-kutat állított 
emlékére a Szent István téren.
A dokumentumok az Árpád Múzeumban 
megtekinthetők. Bereczi Ildikó írása nyomán.

MAGNA CARTA 
*  TRAVEL AGENCY

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk

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

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

688 Glenimntlv Road Canlfi<4d.Vic. 3162
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981

IFax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730 

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
http J/www. cs-magiacartatravel.com. au 

vagy k] Em ^-t_d^g@mag^^tagayel .com.au

Mieló'tt lekötné utazási jegyvételét tudakozza meg 
a MAGNA CARTA speciális utazási lehetőségeit!
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2012
MÁRCIUS

Jeles napok; 
Március 12, Nagy 

Szent Gergely napja.
Március 15 

Nemzeti Ünnepünk! 
Március 18,19, 20. 

Sándor, József, Benedek 
- zsákban hozzák a 

meleget, - a magyar 
területeken -  ahogy 
mondja a mondóka. 

Bontsátok a zsákot ki, 
fusson a hideg, jöjjön 

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre. 

Március 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 
napja.

KEZDÉSNEK....
Miért nem tudja a szőke nő felfújni a biciklikereket? 

Na miért?
Mert nem fér be a feje a küllők közé!!!

- A vizsgáztató a hajtási engedély kiváltásakor felteszi 
a „furfangos” kérdést a „páciensnek”....
- Kanyarodásnál melyik keréknek a legkisebb 
fordulatszáma?
Mire rövid szünet után jött a válasz:
- A pótkeréknek!

Egy férfi bemegy a bankba, és befektetési tanácsot 
kér, mert van egy kis „felesleges” pénze.
Uram, ebben a világban, az a legbiztosabb, ha a 
bankba teszi a pénzét.
Jó-jó, de mi van akkor, ha a bank tönkre megy?
Semmi gond, mert fizet a betétbiztosítási alap.
De mi van akkor, ha az is tönkre megy?
Semmi gond, mert fizet a betétbiztosítási alapot 
felügyelő szerv, a pénzügyminisztérium.
Jó-jó, de mi van akkor, ha a pénzügyminisztérium is 
bajba kerül?
Semmi gond, mert akkor a kormány vállal garanciát a 
visszafizetésre.
Jó-jó, de mi van akkor, ha a kormány is tönkre megy?

Uram, ne játssza meg magát! Mintha magának nem 
érne meg annyit, amennyi kis pénze van, hogy a 
kormány tönkremenjen?

A KAKASOK K Ö ZÖ TT IS VAN ILYEN...
A baromfiudvarba a kakas ahányszor elmegy az egyik 
tyúk mellett, mindig letép a hátáról egy tollat. A tyúk 
már majdnem kopasz, mikor nem bírja tovább 
idegekkel, és megszólal:
-T e  kakas, mond meg nekem a többi tyúkot miért 
nem tollazod?
- Mert téged meztelenül akarlak! -  volt a válasz!

PO LITIK A  ÉS A HUMOR.....
A románok bejelentik, hogy felépítik a világ 
legnagyobb stadionját. A vállalkozáshoz minden 
ország segítségét kérik. A felajánlások meg is 
érkeznek minden országból, kivéve a magyarokat. 
Rettentő diplomatikusan felteszik a kérdést:
- Hát ti magyarok, mit adtok?
- Miért, a telek nem volt elég?
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Erdélyi Szövetség Hírei
A múlt évi beszámoló ezekkel a szavakkal 

végződött: Találkozunk piknikünkön 2012. Március 
4-én -  vasárnap! Jelszavunk továbbra is:

Segíts, hogy segíthessünk!

MEGHÍVÓ
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 

Erdélyi szeretettel várja ÖNT,
Kedves családjával és barátaival együtt.

2012. Március 4-én vasárnap 12 órától 
a Magyar Központ Templom-ligetében 

cím;( 7 6 0  Boronia Rd. Wantirna)

majdnem elvitt „habódé” helyett építik fel az új 
iskolát. Négy ösztöndíjasunk is van, akiknek minden 
évben innen küldjük el a tandíjat tanulmányaik 
fedezésére, - kedves támogatóink segítségével.
Múlt karácsonyra meglepetésként egy kis összeggel 
ajándékoztuk meg diákjainkat.
Mint a fenti adatok is mutatják, van mire és hová 
elküldeni bevételünket, ezért fordulunk Önökhöz, és 
kérjük, hogy vegyenek részt rendezvényünkön, Ha 
esetleg, előzetes elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt 
venni piknikünkön, úgy egy bármilyen összegre szóló 
adományt köszönettel elfogadunk és nyugtázunk, - 
köszönőlevél kíséretével. (Kérjük a csekket 
Hungárián Transylvanian Assonc. Névre kiállítani és 
a Hungárián Community Center, 760 Boronia Road 
Wantirna 3152 címre elküldeni.)
Remélve, hogy találkozunk Március 4-én a Magyar 
Központ Ligetében.. Győri Izuka.

NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK!

2012 év első 
PIKNIKRE

A lehető legkellemesebb időjárás garantálva

Kiránduló felszerelését hozza magával 
ételről és italról szövetségünk gondoskodik

LÁNGOSUNK EGYEDÜLÁLLÓ  
A piknik tiszta bevétele Erdély magyarjait, 

elsősorban az árvaházakat és ifjú ösztöndíjasainkat segíf

Értesítő! Ausztráliai Erdélyi Szövetség ez úton 
szeretné értesíteni ez újság olvasóit, és itt élő 
honfitársait, hogy a Melbourne Carltoni nagy 
temetőben a Magyar Emlékmű mögött lévő umafalon 
elhelyezett urnahelyek, megvásárolhatók. Az Umafal 
felújítás alatt van, és a közel jövőben e terv 
engedélyezése után meg épül.
További érdeklődésért hívja a Szövetség Elnökét az 
Umafal új Kurátorát, Bálint Kálmánt a 9794 6429 
telefonszámon, vagy

E-mail: balmtkalman@hotmail.com.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!

Isméét a fenti jelszavunkkal fordulunk Önökhöz, 
Kedves Támogatóink.
...és kérjük, hogy úgy, mint az előző piknikünkön 
részvételükkel, az idén is kedves rokonaikkal, 
barátaikkal és ismerőseikkel vegyenek részt ezt a 
nemes célt szolgáló -  egyszer egy évben 
megrendezett „családias” barátságos piknikünkön.
Ez a bevétel -  ebédünkön kívül -  az egyetlen, amiből 
tudjuk támogatni az arra rászomló Erdélyi 
honfitársainkat. Magyarfalu nevű helyiségben már áll 
az iskola és a tanulóknak, tanárjainak nem egy hideg 
„garázsban” kell szűkölködni a tanítási órák alatt -  
tanulni a magyar nyelvet.
Hidegkuton a nagy tél és hó beállta miatt elmaradtak 
a munkálatok tavaszig. Ott a nagy árvíz által

mailto:balmtkalman@hotmail.com
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M ELBOURNE ! M AGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantirnaVictoria, 3152. Ausztrália
2012. M ÁRCIUSI NAPTÁR.
M árcius 4. V asárnap

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

M árcius 11. V asárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

M árcius 18. V asárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
d.u. 3 órakor KOSZORÚZÁS (1848 emlékére) 

M árcius 25. V asárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.

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

760 Boronia Road Wantima, Vic. 
Hungárián Social Club igazgatói 

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

EBÉDDEL egybekötött 
ZENÉS KLUBNAPJÁRA 

2012. Március 25-én 
a Székely Zenekar közreműködésével

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.

A M agyar Központ Társadalm i Szövetkezet 
term e kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

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

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

A Magyar Központ Vezetősége szeretettel hív és vár mindenkit 
Pataky Attila (az EDDA első énekese) Nosztalgia karneváljára 
2012 március 3-án este 7 órai kezdettel. Az énekes előadása 
után Pityu és Ági örökzöld melódiákkal szórakoztatja majd a 
közönséget. ízletes vacsora és ital a bárban kapható!

Belépő egységesen $25.00
Jegyrendelés: Vető Olga 9754 8579 Szabó Edit 9560 1270.

A M elbourne-i M agyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!
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Gulyás után -  sakkverseny....
A február 12-én megrendezett Gulyás/Halászlé 
Főzőverseny keretében rendezték meg a Sakkversenyt 
...de ahogy értesültem a sakkozóknak nem jutott
gyulyás.... így a gulyásfoző verseny „kárvallottai” a
sakkozók lettek. A gulyásfőző verseny hírével erre a 
napra meghirdetett sakkverseny résztvevői délután 
egy óra körül kezdtek gyülekezni, de ekkorra már 
elfogyott a gulyás.
Pozitívan fogalmazva ugyanezt, azt mondhatjuk, hogy 
a szervezők legmerészebb számítását is meghaladó 
közönséget vonzott az idei gulyás fözőverseny.
A sakkozók vigasztalást nyertek, mert a sakkversenyt 
szponzoráló Titanic Étterem, Budapest Étterem és a 
Little Hungárián Étterem vacsora utalványait kapták. 
A verseny közben a Korona Étterem feketekávéval 
kínálta a sakkozókat. Ebben a cikkben fejezem ki 
köszönetemet minden támogatónknak.

Hat sakkozó részvételével, a „körversenyben” 
lebonyolított mérkőzések győztese Urban Szilveszter 
volt, a Melbourne Sakk Klub minősített versenyzője, 
minden játszmát megnyerve. Második helyezett 
Varga Árpád, a hannadik helyezet pedig Vic Potulics 
lett. Megjegyzem, hogy a legérdekesebb játszma a 
második, illetve a hannadik helyet eldöntő mérkőzés 
volt. Árpád izgalmas játszmában , megérdemelten' 
nyert Vic ellen, aki „profi” sakkozó, hiszen a 
Yarraville Sakk Klubban játszik.
Gratulálunk a nyertes sakkozóknak. Egy biztos, a 
sakkozók elviszik jó hírét a gulyás nélküli 
sakkversenynek. Simon Endre.
.... és köszönet Simon Endrének aki megszervezte ezt 
a versenyt.
Pár kép megörökítette a versenyt. ..

OPEN
Tuesday -  Saturday fór 

Dinner 4 pm -  11 pm

LittCe Hungárián (Restaurant
‘Eiizaßetß's Jíome Style Cooßing

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

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong School of Languages

Corner o f Princes Highway and James Street 
DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
Beiratkozási lehetőség az internetről:

http://www.vsl.vic.edu.aLi/enrolment 
részletes információt ad a VSL Area Manager: 

Angela Natoli Tel: 9791 9289 
Kedden, Csütörtökön és Pénteken vagy 
esti órákban Körlaki Ágnes 9570 1638 

és Bartha Györgyi 0409 857 819 
telefonszámokon.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A felvállalt munka -  a könyvtár áthelyezése az 

Ifjúsági épületből -  megtörtént, és a jelenlegi számok 
szerint több mint 4000 könyv van a nyilván tartva. Ez 
a szám nőni fog -  az előrelátások szerint -  és a 
munkálatok nagy odaadást és figyelmet igényelnek, 
ahogy azt már írtam az előző újságban.

Most ismét a Komputer és az azok által elérhető 
lehetőségek tanításán lesz a fo hangsúly. A Broad 
Band fór Seniors új programmal látta el gépeinket, 
melyek 2013 júniusáig megadják a tanítási 
lehetőségeket. Ezzel egy időben a régi tagság (és 
persze az újjak) kérésére a „my connected 
community” lehetőségek felújítására is rátérünk -  
megtartva a kapcsolatot a Victoria-i állam segítséget 
nyújtó szervezeteivel.

Február 24-én egy új „képkészítő” programot 
ismertetett velünk Madai Sanyi tagunk, amely 
megkönnyíti majd a képek beillesztését az Interneten 
megjelenő honlapokon és egyéni levelezésekben.

A Komputer Klub találkozik minden pénteken, 1 
és 3 óra között, amikor könyvtári ügyeletet is tartunk! 
Érdeklődés a Kisújság telefonszámán 9879 8204.

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.
(A katalógus a Microsoft-XL használatával működik)

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR vT

CITIZENS C L U B  HÍREI
A Klub első összejövetele február 14-én volt.
Az új vezetőség felmérése szerint a Klub 
jelenlegi regisztrált tagsága lecsökkent az utolsó pár 
évben, és az eddig megszokott rendszereken 
változtatni volt muszáj. Több okot tudunk felsorolni, 
de a legfontosabbak, amit orvosolni kellett az az, 
hogy több mint 50 tagunk 82 éven felül van, és a 
többség már elérte a 62 feletti évszámot. A másik az 
új asztalok bevezetése az összejöveteleken. Nem 
kívánhatjuk az idős tagoktól, hogy csak egy páran 
rakják fel és tegyék el az asztalokat (amelyek

http://www.vsl.vic.edu.aLi/enrolment
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nehezebbek, mint a régiek voltak) -  új segítőket 
keresünk, még ha meg is kell őket fizetni. Ezek miatt 
kértük meg a tagokat, hogy a minimális 
asztalmennyiséget rakjunk fel -  lehetőleg annyit 
amennyit megkövetel a törzs-tagok létszáma, akik 
minden alkalommal megjelennek. Megköszöntük a 
megértést és a tagok segítségét az ültetéssel 
kapcsolatban.
Az új vezetőség rendbe rakta a pincét (ami egyben a 
raktárunk is) köszönet az önkénteseknek, akik 
segítettek. A segítséget köszönjük minden commitee 
tagnak és segítőnek, akik szívükön viselik a Klub 
további működését.
Jobbulást kívánunk a Klub több tagjának, akik 
betegségekből lábadoznak fel -  és reméljük, hogy 
mielőbb látjuk őket sorainkban.
Most egy felhívás! -  az énekkar kibővítést kéijük! A 
Hangodi István és Henrietta által felajánlott 
együttműködést ki kell használni, és éppen ezért a 
régi tagok és újjak is szívesen vannak látva az 
énekkarban!
Remélve egy eredményes 1012 év elé nézünk, amely 
mindenki számára megelégedést ad majd. Szerk.

Jó hangulatos zenét játszunk
HANGODI ISTVÁN és SZABÓ HENRIETTA
különböző alkalmakra...örökzöld dalokkal és

NÜNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi örök ifjak 2012. Március 7-én és 21- 
én tartják gyűléseiket az East Burwood Hall-ban, 310 
Burwood Hwy. Melways Reff. Map 62. В-7. 
Üdvözöljük az új (-ra) hozzánk csatlakozott 
szakácsnőnket, Nenich Marikát. Mint sokan tudjuk, 
évekkel ezelőtt a „fiatalabb” Marika velünk volt, de 
az akkori életkörülményei miatt nem tudott tovább 
velünk maradni. Most ismét ízlelhetjük finom 
föztjeit... Isten hozott, örülünk, hogy visszajöttél 
hozzánk, Marika.
A február hónap gyűlései a szabadságunk alatti 
események kitárgyalásával telt el. Sajnos, mint már 
többen tudják, Kosa Gyula tagunk a szünetünk alatt 
hunyt el. Nyugodjék békében! Mindenki hiányolja őt,

még a helye is üresen áll, mintha várnánk 
visszajövetelére.
Marosi Györgyi korházba került februárban. 
Szerencsére túl van a veszélyen, és kívánunk neki 
gyors felépülést. Merkli Piroska hosszú betegség után 
ismét látogatja a Klubunkat. Úgyszintén üdvözöljük 
Méhes Erzsikét is, aki szintén hosszú betegség után 
ismét velünk van. Szabó Ilonka még most is nehezen 
viseli a régebbi baleset következményeit. Kulcsár Feri 
a múlt évi betegsége után már a felépülés útján halad.

Klubunk, Wright Ilona titkár-nőnkkel az élen 
szorgos munkával elindította a női kézimunka 
csoportot. A csoport megindításának a Victorian 
Multikultúrális Iroda adta a pénzbeli támogatást. A 
csoport már nagyon szépen működik, és már a 
Women” Health nevű csoportban is képviselik 
klubunkat. Mint látogatók, hivatalosak azok 
összejövetelére is. Akit érdekel e csoport működése 
forduljon Wright Ilonához kérdéseikkel.
A Klub egynapos kirándulást tervez. A szervezők 
Madai Sándor és Lengyel Nándor -  tudnak 
felvilágosítást adni a részletekről.
Klubunk, mint máshol megfogyva számban de 
rendíthetetlenül megy előre, - értem, érted, értünk! 
Köszönjük azoknak a szervezeteknek, amelyek 
elősegítik fennmaradásunkat. Köszönet mindazoknak, 
akik feláldozzák idejüket, erejüket, hogy öreges 
boldogságban élvezhetjük egymás társaságát.

A Nunawadingi Klub nevében Jocó.

A következő lépések az „Age Care”-rel 
kapcsolatos dolgokban......

A felmérések és a múlt összejöveteleken 
összefoglalt legfontosabb feladatok részletezése adja 
majd meg a járható és célszerű utat, az idős magyarok 
megsegítése érdekében.
Az elmúlt hónapokban tartott összejövetelen három 
fontos olyan határozat jött, amelyet minden megjelent 
támogatott és mielőbbi véghezvitelét szorgalmazni 
kell. 1. A tovább vitele és sürgős megvalósításra 
Kérünk jelentkezőket, akik minden helyi Council- 
nál közvetítő szerepet tudnának betölteni! A 
jelentkezők lennének a „közbenjárók” az idős 
magyarok és a Council között. Ezeknek az 
embereknek tudni kell angolul és magyarul -  
tanulmányozni az összes szolgáltatási lehetőségeket a 
HCC vonalon (az alap minimum) és hirdetni lehetne 
értékes munkálkodásukat. Minden Council más és 
más lehetőségeket nyújt és ezért kell nekünk tudni, 
hogy hol és milyen lehetőségek állnak
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rendelkezésünkre. Sajnos nem találtunk magyar 
alkalmazottakat ezen a téren a Councilok-nál.
A másik két fontos tényezőt is figyelembe kell 
vennünk. A „Carer” -  mozgalom megindítás magyar 
vonalon. A SEGÍTŐ -  (egyénekre gondolva) sok féle 
lehet, meghatározása a „Carers Victoria” szerint is 
több szinten és vonalon történhet. Ha a magyarok 
többsége otthonukban szeretne maradni, ameddig 
csak lehet -  a felmérés szerint -  akkor magyarul 
beszélő gondozókat kell megteremtenünk. A „Higher 
Care” csomagokat szolgáltató szervezetek ilyen 
segítőkkel dolgoznak. A harmadik határozat az volt, 
hogy jogilag el kell indítani egy Hungárián Age 
Care Fundation-t és meghatározni az 
alapfeltételeket. Ez a határozat megbeszélés tárgya 
volt a novemberi összejövetelnek, - de eddig még a 
különböző nézetek és kezdeményezésre méltó 
határozatok nem szültettek. A legnagyobb probléma 
az alapfeltételek megszabása körül forgott -  és a 
magyar szervezetek meghatározás és feladatai körül 
voltak problémák. Ezeket kall a jövőben kidolgozni.
A legközelebbi „Age Care” összejövetel márciu 
16-án lesz a Könyvtár szobában, amiről értesítést 
kap mindenki -  e-mail vagy szóbeli meghívással.

Példa képen:

Mit mond a City of Casev a HACC-ről;
A City of Casey „Community Care Department” 
nyújt egy messzemenő Otthoni és Társadalmi irányú 
Gondozást (HACC) az idős korosztálynak, azoknak, 
akik mozgás-gátoltak betegségeik miatt és az 
azoknak, akik azokra vigyáznak. Ezek a gondozások 
arra irányulnak, hogy a társadalomban élők el tudják 
magukat látni a mindennapi életben és megtarthatják a 
mindenapi tevékenységeiket -  a szokásukhoz mérten. 
Pontokban: 1. Hívásodra egy napon belül válaszolunk 
2. Tudtodra adjuk három napon belül, hogy a HACC 
segítséget kaphatod-e vagy sem. 3. Ha a HACC- re 
elfogadnak, 7 napon belül meglátogat egy hivatalos 
személy felmérni a szükségleteidet. 4. Kis időbe telik 
majd, hogy kidolgozzuk a segítési lehetőségeket -  de 
mi érintkezésbe leszünk veled ez idő alatt. 5. Ha a 
City of Casey nem tud olyan segítséget nyújtani, 
amely neked kellene -  3 napon belül ajánlatot ad egy 
olyan szervezethez, amelyik tud segíteni. 6. Ha a City 
of Casey segítő szolgálat segíthet rajtad -  5 napon 
belül elkezdi a segítő munkálatokat -  ha nincs erre 
elég munkaerő -  megegyezés alapján a váró-listára 
kerülhetsz. 7. Akármilyen változás lenne a személyi

körülmények körül -  5 napon belül meg fog történni 
a felmérés és változtatása a különböző segítségeknek. 
Örömmel tudatjuk minden Casey város és 
környékén lakó magyarral, hogy SEDON 
GIZELLA elvállalta a közbenjárást a HACC- 
vel kapcsolatban; telefonszáma :(03)9791 1752.

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, nagy1 választékban! 
Érdeklődők hívják Gizellát a 

______(03) 9563 3296 telefonszámon.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA. Minden hónap első szombatján 2 órai 
kezdettel (Március 3-án) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.
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DDM Sz -  Értesítője!
A DDMSz krónikája!
2012. Január 29 -  Ausztrál -  Magyar Nap!
A DDMSz Évnyitó rendezvénye, mi is lehetett volna 
más, mint Ausztrál - Magyar nap, hisz oly közel volt 
fogadott hazánk születésnapjának napjához Január 29. 
Az Otthon telt háznak örvendett, támogatók és 
külföldi vendégek egyaránt jól érezték magukat, 
annak ellenére, hogy a kánikula tombolt egész nap. A 
DDMSz Otthon kellemes atmoszférájában, jó zene 
mellett finom ebéd, délután lángos, majd gazdag 
tombola nyereményekkel távoztak vendégeink, 
délután 5 óra körül -  a viszontlátás reményében. Ez a 
viszontlátás február 19-re szólt, amikor a Farsang 
napi ebéddel egybekötött zenés, mókás rendezvény 
lesz az Otthonban -  ez alkalommal a Székely zenekar 
fogja szórakoztatni a Rockbank-i DDMSz vendégeit. 
A DDMSz igazán helyt áll, amikor azt mondjuk: 
„Egy nagy családi összejövetel minden 
rendezvényünk” -  a DDMSz Otthonnak, szíve és 
lelke van!!!

A Szövetség krónikása: Kovács Sebestyén -  titkár. 
És íme egy pár kép az Évnyitó összejövetelről:

Meghívó!
A DDMSz következő összejövetelére:

2012. március 18. Szüreti ebéd!
Ebédrendelés: Kovács Magdit 9390 0327, Márton Katót 
93664382; DDMsz: 9747 1962 telefonszámon.
Mindenkit szeretettel hív és vár a DDMSz 
Vezetősége!
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CASEY IDŐS MAGYAROK HÍRFÍ
A Casey-Klub összejövetelei 2012-ben minden 
szerdán d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public 
Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.
A mozgalmas februárról lehetett volna oldalakat írni, 
de majd legközelebb.
Nem szabad elfelejteni, hogy a Klub első zenés 
ebédje ebben az évben március 25-én lesz, melyre 
minden tagot és vendéget szeretettel várunk. 
Természetesen Ági és Pityu is ott lesznek.

Legtapasztaltabb duó az országban! 
Vállalunk

lakodalmak, bálok névnap, szüli-napok, 
keresztelők, és minden rendezvényre, 

színvonalas zeneszolgáltatást - 
ahol, szükség van jó  hangulatra! 

Fergeteges M ULATÓS zene, régi és új 
NOSZTALGIA nemzetközi 

VILÁGSLÁGEREK, 
régi és új ÖRÖK ZÖ LD EK ,

Hívják a (03) 9796 0608 telefonszámot 
vagy Mobil - 0424 331 135; 
e-mail: istvanr@bigpond.com

A PRAHRANI IDŐS M AGYAROK 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.

TISZAVIRÁG” M AGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011.

BRIM BANK-I (ST.ALBANSl IDŐS 
M AGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
Márciusi Program;
Március 12-én ebéd a „Food Star”-ban.
Március 27-én Kirándulás: „csónak a Yarrán” piknik 
és ebéd a Marybinong parkban.
A programmal kapcsolatban érdeklődni lehet a 
Szánthó Piroska 041 832 2160 telefonszámán.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska.

A GREATER DANDENQNG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
A Szövetség Márciusban 5-én és 19-én találkozik a 
Noble Park Community Centreben, ami a Ross 
Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
Az összejövetelekre szeretettel vár minden tagot és 
vendéget a Vezetőség nevében Szilvi.

CO RIO  SOCER-CLUB ÉRTESÍTŐ JE!

mailto:istvanr@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 O 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

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
- ÉS

TÁMOGASSA BCÉKDETŐINKET!

mailto:hunconsmelb@telstra.com
mailto:beriferi@bigpond.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au

