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n em zet.
E cgycn béke, szabadság és egyetértés.

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 ezl tenni vagy nem tenni; 3. helyzet, 
melyben valaki bizonyos időre hivatalos teen
dőitől fel van mentve szabadságra ereszti a 
katonákat, 4. helyzet, állapot, melyben valaki
nek az előírt szabályoktól meg van engedve, 
költői, festészeti szabadság-,
5. annyi mint vásár debreceni - sza
badság - A magyar nyelv teljes 
szótára (szerkesztette: Ballagi Mór).
1873.
Szabadság (rendszerint egyes szám
ban 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 meg
tehessen valamit, cselekvési 
szabadság, az alkotás szabadsága, a kutatás 
szabadsága, fenntartja magán a cselekvés 
szabadságát 3. Az az állapot, amikor nincs 
fogságában, letartóztatásban. 4. Valakinek a szokások, 
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 
objectív 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 cselekedeti
soha sem szabadok. 

Mindég szükségképi
következményei 
vérmérsékletüknek. kapott 
eszméiknek , a boldogságról 
alkotott helyes vagy téves 
fogalmaiknak, végül pedig 
ama véleményeknek,
melyeket a példa, a nevelés, a 
mindennapos tapasztalás 
erősít.” - Holbach: A 
természet rendszere. Az 
akarat szabadsága.

„Szabadság! Itten hordozák 
véres zászlóidat 
S elhulltanak legjobbjaink 
a hosszú harc alatt...”

Kölcsey Ferenc: Himnusz.
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JÓ K A I M ÓR NAPLÓJÁBÓL.

P e tő fi S á n d o r  h ite le s  a rc k ep e

„Petőfi Sándor, hátramaradt arcképei közül 
csak egy hű. melyet legelőször rajzolt Barabás, ahol 
Petőfi két kezét hátratéve tartja. A többi mind 
eszményítve van. Termete szikár, középmagasságú, 
arcszíne sápadt, szemei aprók és feketék, orra hegyes, 
tövén a homloknál benyomott, haja fölfelé szoktatott, 
szája kicsiny, s egy rendetlenül előre álló foga miatt 
gunyoros kifejezésre nyíló. Egész lénye, tekintete, 
komor zárkózott volt. Nyakán kendöt nem viselt soha. 
ami ezt még előrenyúltabbá tette.

Hajh. de mikor ezt az arcot a költészet lángja 
megvilágítá. mikor műveit elkezdte szavalni, akkor 
minden vonásában kigyulladt a lelke. Tekintete 
lángolt, sugárzott. Alakja megnőtt, fölmagasult, 
szobor idomot vett át. Aki akkor látta vagy hallotta 
belé kellett szeretnie. Férfit vagy nőt magával ragadt, 
ahová akarta!

HÍREK...

nyelvei: a magyar. német, angol
szinkrontolmácsolással.

A kongresszus fő témái: Modem marketing 
technikák, piackutatási módszerek, anyagtakarékos 
feldolgozási technológiák, fejlesztés, új vizsgálati 
módszerek, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, 
hulladék-visszanyerési technológiák, korszerű 
csomagolástechnika a bőr- és cipőiparban, az EU-hoz 
történő igazodás időszakában.

Dr. Kamitscher Tamás a Tudományos 
Egyesület elnöke a magyar bőr-, cipő- és 
bőrfeldolgozóipar jelen helyzetét, perspectíváit. dr. 
Tolnay Lajos az EU-csatlakozással kapcsolatos 
magyar gazdaságpolitikai elképzeléseket elemezte.

Érdekes előadások hangzottak el osztrák, 
német, lengyel, ukrán, román előadóktól.

Az előadott témákkal párhuzamosan kiállítást 
is rendeztek. Ezen bemutatásra kerültek: olyan gépek, 
berendezések, számítástechnikai eszközök, műszaki 
és gazdálkodási programok, anyagok, speciális 
kiadványok, munka és szervezési módszerek, 
amelyek a bőripar továbbfejlődését segíthetik elő. A 
kiállításon szerepelt halbör bemutató és 
emubörkiállítás is tervbe volt véve.

A kongresszus egyik szünetében Savu Maria - 
Marcela bőripari kutatómémöknövel beszélgettem, 
aki Bukarest legnagyobb bőr- és cipőipari 
kutatóintézetének küldötte volt és a bőrkikészítésről, a 
cserző anyagokról tartott előadást. A 
vegyészmémöknö elmondta, hogy szívesen, örömmel 
jött erre a budapesti nemzetközi kongresszusra. Jónak 
tartja a szervezést. Lukácsi Ágnes szervező - titkári 
munkáját, értékes előadásokat hallgathatott, és szereti 
a magyarokat. Szó esett a jóhírű marosvásárhelyi, 
kolozsvári, nagyváradi bőrkikészítőkről és arról is, 
hogy a kutatómunkában. Savu Maria - Marcela 
magánéletében is - a legjobb barátai magyarok, a 
román politika ellenére is.

dr. Szalontai Éva.

Budapestről jeleni Dr Szalontai Éva

A Bőr Cipő- és Bőrfeldolgozóipari 
Tudom ányos Egyesület Nemzetközi 

Kongresszusa Budapesten.
A Műszaki és Természettudományi 

Egyesületek Szövetségi Kamarájának tagja: a Bőr-, 
Cipő- és Bőrfeldolgozóipari Tudományos Egyesület 
nemzetközi kongresszust hívott össze Budapesten 
nemrég a Hotel Benczúrban. A kongresszus hivatalos

B.J. VASS &  ASSOCIATES
Adó, kereskedelmi és ipari ügyekben 

jjú bizalommal forduljanak hozzá 
Í& ‘ szakszerű megoldásokért.

47 Glen Eira Road 
RIPPONLE'A,VIC.3183 

Telefon: (03) 9528-2398 
Fax: (03)9528-2431
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ÚJ TERÁPIA A RÁK ELLEN!
(Búzacsíra kivonat segítségével)

Speciálisan feldolgozott búzacsíra kivonatból 
készült az az új magyar készítmény, amely 
nemrégiben mutatkozott be a Magyar Onkológusok 
Társaságában. „Új lehetőségek a daganatok adjuvans 
terápiájában"’ című tudományos ülésen. A táplálék
kiegészítőként piacra került termék november közepe 
óta Avemar néven kapható Magyarországon. 
Hazánkon kívül egyelőre kizárólag Izraelben van 
forgalomban.

A szóban forgó szer a rákellenes küzdelmen 
belül az úgynevezett bioterápiás lehetőségek sorát 
bővíti. Előállításához biotechnológiai módszerekkel 
dolgozzák fel a búzacsírát, majd az így kapott 
folyadékból kinyerik a hatóanyagot, ennek granulált 
formája alkotja a készítményt, amelyről mint 
feltalálója, Dr. Hídvégi Máté elmondta: - feltételezték, 
hogy kedvező hatással van az immunrendszerre, és 
ezzel együtt a daganatos megbetegedésekre. Az 
anyaggal az 1993 óta eltelt évek folyamán számos 
eredményes kísérletet folytattak.

A búzacsíra kivonatról elsőként azt 
bizonyították be a kísérletek, hogy nincsen toxikus 
hatása. Következő lépésként mesterségesen 
legyengített immunrendszereken próbálták ki, és a 
hatóanyagának köszönhetően az immunrendszerek 
eredeti hatékonysága, normális működése visszaállt. 
Ezek után izolált daganatsejteken vizsgálták a hatását, 
az eredmények szerint az anyag gyengítette 
tumorsejtek metasztaikus hatását.

Kipróbálták a szert a klinikumban általánosan 
citosztatikumokkal kombinálva is. és bebizonyosodott, 
hogy ilyen kezelés után nem alakultak ki áttétek, 
valamint a kemoterápia során jelentkező 
mellékhatások - például a fogyás, a szervezet 
általános leromlása sem léptek fel.

Mint Dr Szende Béla a SOTE l.sz. 
Patológiai Intézetének professzora elmondta, az 
Avemar nem egyszerűen immunstimuláló anyag az 
egészséges szervezet immunreakciós képességét 
amúgy sem lehet fokozni, hanem úgynevezett immun 
rekonstituciót eredményez. A daganatos beteg 
szervezetében állandó küzdelem folyik a daganatos 
sejtek és az immunrendszer limfocitai között, és a 
beteg sorsa attól függ ebben a harcban, melyik csapat 
győz. Az Avemar újra felépíti az immunrendszer 
úgynevezett T-limfocitáit, számukat szaporítja 
hatásukat erősíti. A fentieken kívül segíthet a szer 
bizonyos fokozott egészségügyi kockázattal 
jellemezhető csoportoknak is. így például a 60 évesnél 
idősebbeknek, akik limfocitái már kevésbé aktívak, 
illetve a súlyos fertőző, vagy krónikus betegségben 
szenvedőknek, valamint a műtéten átesett betegeknek 
Mint Dr. Hídvégi Máté elmondta, az Avemar 
elkészítésekor Szent-Györgyi Albert szellemi 
hagyatékát fejlesztette tovább. A világhírű magyar 
tudós ugyanis élete utolsó szakaszában az USA-ban 
rákkutatással foglalkozott, az a kérdés foglalkoztatta, 
hogy bizonyos növényi alkotórészek, az úgynevezett 
kinonok esetleg hatásosak lehetnek daganatok ellen, a 
immunrendszer erősítésében. Mivel a búzacsíra igen 
gazdag kinonban. Szent-Györgyi Albert figyelmét is 
felkeltette, a tudós tudósított is ilyen jellegű kutatási 
eredményeket. Dr. Hídvégi Máté azokkal a
kinonkivonatokkal kezdte meg munkáját, amelyeket 
Fodor Gábor biokémikus eredetileg Szent-Györgyi 
Albert számára szintetizált.

A kísérletek részletes eredményei az Internet 
www.AVEMAR.NET web-oldalán találhatók.
Beszerzéssel kapcsolatos információk a (954) 969- 
0429 telefonon kérhetők.
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új Ve z e t ő s é g  a l a t t
Olcsó utazási lehetőségek; Innen, vagy 
Európából jövő utazásokat is intézünk! 

Forduljon bizalommal az új igazgatóhoz:
Schwarcz Clara-hoz és munkatársaihoz! 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul. 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 and 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; А/Щ03) 9523 0695.

http://www.AVEMAR.NET
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LEVÉL AUSZTRÁLIÁBÓL

DÖ M Ö TÖ R TIBO R Püspök Úrnak 
AKRON, O H IO , IJ.S.A.

Tisztelt Püspök Úr!

Karácsonyi ajándékként kaptam meg egy 
magyarországi barátnőmtől az Ön nem rég megjelent 
vallásos verseskötetét, amelynek címe: „LELEK 
FÉNYEK”. A könyv rendkívüli örömöt szerzett 
számomra, mert olyan lelket erősítő olvasmányt 
jelent, amelyet csak a Bibliához tudok hasonlítani. 
Igazában ezek a versek Jézus életét elevenítik meg, 
versben elbeszélve. Ez a verseskötet annál is inkább 
értékes számomra, mert én vagyok az ausztráliai 
ÉRTESÍTŐ szerkesztőnője és sokszor megkérdezem 
önmagámtól, hogy értékelik-e az emberek azt a 
munkát, amelyet értük végzünk a magyar betű 
hozzájuk eljuttatásán keresztül. Hetek óta imádkozom 
azért, hogy az Űr Jézus adjon választ aggódásomra és 
kérdéseimre. Az ajándékba kapott verseskötet 
megadta a választ. Úgy érzem, hogy maga az ÚR jött 
el hozzám az Ön versein keresztül. Az Ön 
Szentlélektől ihletett versei adnak erőt arra. hogy 
folytassam azt a munkát, amelyet Isten rám bízott, 
tekintet nélkül arra, hogy van-e látható eredménye 
vagy nincs. Ha megengedi, akkor az Ön verseiből 
folyamatosan közölni fogok az ÉRTESÍTŐ lapjain, 
hogy mások is erőt nyerjenek a hitéletben. „AZ ÚR 
CSODÁSÁN MŰKÖDIK” és országokon keresztül 
mondja el mondanivalóját a mi számunkra. Az 
Egyesült Államokban megírt verseket 
Magyarországon nyomtatják ki és itt Ausztráliában 
nyerünk hitet belőle. Mi ez. ha nem az Isten csodája, 
aki a modem életben is hirdeti az örök igazságokat 
azokon az embereken keresztül, akik engednek az Ö 
hívásának és elvégzik a rájuk bízott szolgálatot. 
Köszönöm Istennek, hogy válaszolt nékem a már - 
már elcsüggedt szolgának és köszönöm Önnek, hogy 
megírta ezeket a csodálatos verseket.

Isten gazdag áldása legyen az Ön életén, 
családján és minden szolgálatán! Itt Ausztráliában is 
imádkozunk Önért! HIRDESSE TOVÁBB IS AZ 
IGÉT VERSBEN, PRÉDIKÁCIÓBAN ÉS
ÍRÁSBAN MINDEN MAGYAR SZÁMÁRA!

Tisztelettel köszöntöm és imádságaimban 
viszem az Úr elé!

DOSZTÁN ERZSÉBET
az ausztráliai ÉRTESÍTŐ szerkesztője.

A fenti képet és verset Salgó Zoltánné, a Budapesti 
Vöröskereszt megbízott titkára kérésére, az "Együtt a 
Mamával" mozgalom megsegítése céljából közlöm.

Gyerekek Átmeneti Otthona épül Budapesten, 
melynek munkálatait innen Ausztráliából is támogatunk. 
Érdeklődés a Kisújság Szerkesztőség Telefonszámán. 
( 0 3 ) 9 8 7 9 8 2 0 3 .

IDEGENVEZETŐI SZOLGÁLAT
Rokonok - barátok - üzleti utazók!

Ha Kaliforniába, Nevadába vagy Arizónába - az USA 
nyugati partjaire készül - az érkező fogadását 

mi szívesen elintézzük, repülőtéri, és város ismertetési 
szolgálattal állunk rendelkezésére. 

Környékismertetés, utón, vizen vagy levegőben. 
Egyéni vakációk és tervek a mi specialitásunk! 

Beszélünk magyarul, angolul és németül. 
További információért és ármegbeszélésekért hívja 

TÓTH Klára Tel:(909)-677-3372
igazgatót Fax:(909)-694-5421
vagy írjon a E-mail:TOTHTOURS@vmicro.com.us 
P.O.Box 606
MURRIETA CA. 92564 USA.

mailto:TOTHTOURS@vmicro.com.us
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MAGYARORSZÁG LETT AZ ÚJ 
HAZÁM.....

írta : Dávid József.

Gérce, Káld, Hosszúpereszteg és 
Bejcgyertyános négyszögében több mint ötezer 
hektárnyi összefüggő erdörengeteg borítja a vasi 
dombhátakat. Szerencsés az a turista, vadász, vagy 
gombát szedegető ember, aki az évszázados tölgyek 
alatt, véletlenül rábukkan a hajdani jó Scherg Lőrinc 
erdőmester síremlékére, s nem kis megrendüléssel 
olvashatja, miért lett temetője, halott poraiban is 
szelíden ölelő ágya a hajdani volt erdésznek ez a 
hatalmas erdőrengeteg.

Magam is megilletődve álltam meg e lakatlan 
környezetbe megbúvó, nem mindennapi síremlék 
előtt, s a halottaknak járó tisztelettel, levett kalappal 
betűztem ki, a különös sírfeliratot:

„Scherg Lőrinc 
erdőmester 
1864 - 1938 
és felesége

sz. Stegmüller Marianne 
1870 - 1939

Bajor tölgyek tövén, Spessartban volt hazám,
Majna - mosta Lohvban, ringatott az anyám.
De több mint fél évszázad Magyar lett új Honom,
S magam ültette tölgy borul a síromon. „

Az ember csak áll.... Szótlanul, lehajtott 
fővel, majd újra és újra betűzgeti a különös 
sírfeliratot, a lábai alatt porladozó hajdani erdőmester 
lelket szorongató szép üzenetét. Aztán hirtelen , - 
mintha a halott erdőmester a karját lendítené - 
megzendül az erdő, a fák kórusa. Más, más szólamon 
a méltóságos tölgyek, a suhogó fenyők, a rezgő 
nyárfák és a hajladozó gyertyánok. De csodálatos 
harmóniában. Azok a fák, amiket a hajdani erdész 
ültetett, ápolt és nevelt, nem gyászzenét, hanem 
valami örömteli, madárhangoktól is ékes kórusmüvet 
suhognak. A síremlék körül bokrok térdepelnek, s a 
kő talpazatán mindig marad friss csokor, vagy ha más 
nem, - ahogy én is tettem - egy szál vadvirág.

Na, de az érzés! És megannyi gondolat, amit 
a látvány fakaszt az emberben. Milyen ember lehetett 
akit a Majna-mosta Lohvban ringatott édesanyja? És 
ha óhazájából a kenyérkereset hozta is ide, a festői 
dunántúli tájra., mi fogta meg itt úgy, hogy haló 
poraiban is új hazáját öleli? És a hűséges feleséget, 
aki férje halála után egy évre, ledőlt ő is ide az 
erdőmester ültette tölgyek alá?

Ezernyi kérdés....
Talán másként sütött a nap is itt ezen a tájon? 

Színesebb, illatosabb volt itt a virág? És ízesebb a 
kenyér? Hüsebb volt a forrás, és vérpezsdítőbb a bor? 
Asszonyaink, leányaink kecses ringása, a magyar 
nyelv, szép dalaink, ropogós táncunk, ízes ételeink, 
szorgos munkánk, ünnepeink, történelmünk, 
szokásaink formálták magyarrá, testvérünkké a 
messziről jött erdészt? Vágyott-e vissza az óhazába, s 
ha igen, mi volt az az erő, marasztaló jóság, szépség, 
amely haló poraiban is a mi édes hazánkhoz, 
népünkhöz kötötte ezt az erdőmestert?

Csak úgy sorjáznak az emberből a kérdések, 
és valami csodálatos érzés is dagasztja a keblemet.... 
mint a hazaszeretet. Ugye, hogy lehet, az idegenből 
ideszakadt embernek is meglehet szeretni ezt a 
hazát...?

Az ember tudja, hogy Scherg Lőrinc már nem 
tud felelni a síremléke előtt tisztelgő ember 
kérdéseire, pedig nem így van. Susog, zúg porladó 
havai felett a maga ültette erdő.... Él, virul az 
erdőmester alkotása, s ha évente oda is suhint a fejsze 
az öregebb tölgyek derekához, a megdöntött fák 
helyén új csemete hajt, s ha az emléket szét is 
porlasztja majd az idő, az új hont választott erdész 
ültette erdő örökké élni fog....
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Alapítva : 1970-ben.
Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó folytatólagos kiállítása.
Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 

OLAJFESTMÉNYEKET 
és azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére 
ÚJJÁ VARÁZSOLJA 

mérsékelt áron
Vértes Anna festőművész 

Restaurátor
A the Australian Institute fór The Conservation

of
Cultural Material Inc.-tagja.

В IRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
__________Telefon: (02) 365-3532__________
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MÁRCIUS
Jeles napok; 

Március 12, Nagy 
Szent Gergely napja. 

Március 18, 19, 20.
Sándor, József, Benedek 

- zsákban hozzák a 
meleget, - az egész 

magyar nyelvterületen 
elterjedt mondóka. 

Bontsátok a zsákot ki, 
fusson a hideg, jöjjön 

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre.

Március 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 
napja.

MAGYAROS r e c e p t e k
A Fenyvesi - Túrna családtól kaptuk ezt a receptet:
SON KÁS RÉTES.
Hozzávalók:
A tésztához: 25 dkg tehéntúró, 25 dkg liszt, 25 dkg 
vaj vagy margarin, 1 db tojás, egy csipetnyi Knorr 
Delikát Ételízesítő.
A töltelékhez: 20 dkg bacon szalonna. 20 dkg 
gépsonka 15 dkg gomba kevés olaj, vöröshagyma, 
fokhagyma és az előbb említett Ételízesítő.

A tészta anyagait egy tálban összegyúrjuk, 
néhányszor meghajtogatjuk, és néhány órára hűtőbe 
tesszük. A szeletelt gombát kevés hagymás olajon 
lepirítjuk, és tetszés szerint fűszerezzük.
A tésztát kinyújtjuk, betakarjuk szeletelt baconnal, 
erre rakjuk a sonkaszeleteket és végül a gombás ragut. 
Az egészet feltekerjük, megkenjük tojással, és a 
sütőben pirosra sütjük.
Jó étvágyat Kívánunk!

A MÁSODIK SALAMONI DÖNTÉS.
Amikor Bölcs Salamon híressé vált döntését a 

csecsemő ügyében meghozta, kijelentette, hogy fogas 
kérdések eldöntésében bármikor népe rendelkezésére 
áll.

Történt vala birodalmában, hogy két ikerfivér 
egyike megnősült. Nem sokkal a mennyegző után 
kitört a háború, mindkét fivért behívták, és harcolni 
mentek. A fiatalasszony búslakodott. Amikor az 
egyik fivér végre hazatért, felesége boldogan borult a 
nyakába, ám az lefejtette magáról az ölelő karokat, 
mondván, ö csak a sógor. A fiatalasszony tovább 
búslakodott, de már nem sokáig, mert hazajött a férje 
is. Csakhogy az is lefejtette magáról az ölelő karokat, 
mert ö csak a sógor, a férj mái régen hazajött.

Mindkét fivér csak a sógorságot vállalta.
A bonyolult kérdésben Bölcs Salamont kérték fel 
döntőbírónak. A nagy király a következő 
törvénynapra maga elé rendelte az egész családot. 
Amikor mindenki már előtte állt. meghallgatta a 
tényállást, kihallgatta a két ikerfivért, majd szakállál 
végigsimítva felemelte kezét és így szólt: „ Ketté kell 
vágni az anyóst!”

Amint ezt kimondta, az egyik iker dörzsölte a 
tenyerét. Ő volt a félj! __
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Teleky László, az Erdélyi Szövetség melboumi 
részlegének elnöke készítette a videókazettát, amelyen 
bemutat tizenhat várat a sok száz Erdélyben épült és 
a magyar történelemre utaló építmények közül. Ebből 
a videókazetából. gazdag képet nyerhetünk az erdélyi 
várkultuszról, azokról a végvárakról, amelyeket a 
védekezés kényszere hozott létre hazánkban. A 
gyönyörű képek, és a vele párhuzamosan történő 
elbeszélések, hajdani építőmesterekről, harcokról és 
békekötésekről, a várbeli élet köznapjairól, 
ármányokról és szerelmekről tájékoztatják a nézőket. 
A viedókazetta történelmi értéke felmérhetetlen, 
hiszen teljes egészében Erdély és a magyar 
történelmi múlt elválaszthatatlan párhuzamát igazolja. 
Egyben figyelmeztet arra is, hogy az Erdélyben 
„porladó” kincseink elhanyagolt állapotban állnak és 
a mostani rendszer, amely nem érez semmi féle 
kapcsolatot Erdély magyar múltjával, elhanyagolják.
Л videókazetta kizárólag a szerkesztőnél kapható.

Ára darabonként S20 és $5 postaköltség.
Megrendelhető: L. Teleky,

3 Rees Court, Mount Waverley, Vic. 3149.
Telefon: (03) 9543 1210.

UTAZNI AKAR ?...
forduljon

SZEPESY BÉLÁhoz
hosszú évek óta közismert 

utazási szakemberhez 
Egyéni és csoportos 

utazásokat intéz a világ 
bármely részére a legjobb légitársaságokkal.

Különleges speciális árak!
Telefon /Fax: Melbourne (03) 9596-1524 

Mobile. 041 313 5609.

ŐRSVEZETŐI TÁBOR, East W arburton.
1998 december 30 - 1999 január 9.

(folytatás a februári Kisújság tábor
összefoglalójához)

Az Őrsvezetői tábor nem volt „nyári tábor”. 
Napozásra vagy üdülésre senkinek sem volt ideje. 
Sőt, még a megszokott ebéd utáni szabad időket sem 
engedhettük meg a résztvevőknek. A jegyzetelésen 
kívül két tábori feladatot kapott mindenki: cövek és 
ruhacsipesz készítés.

A tábor anyagának tanai mát a következő 
képen lehet összefoglalni: Kiképzés módszertan; Az 
Ö.V. egyénisége; Próbarendszer; Munkaterv készítés; 
Lélektan; Fegyelmezés; Az őrsi rendszer; Népdal; 
Népi játékok; Kézügyesség mint kiképzési eszköz; A 
kiscserkészek világa!

A sok előadás mellett, az Ö.V. jelöltek 
"fizikai" kiképzésben is részesültek. 36 órás portyán 
vettek részt, ahol nemcsak a térképészetet és az 
útjelek ismeretét kellett alkalmazniuk, hanem az 
ésszerű gondolkozás alapjait, őrsi és összetartó 
szellem mellett kellett együttműködniük.

A tábor utolsó estéjén volt az avatás, ahol 
ígéretet tettek a cserkész eszme és a tábor 
szellemének hűsége és megtartása mellett. A tiszta 
cserkész élet nem könnyű feladat, de ha alapnak 
veszik a 10 csekésztörvényt, cserkészeink jó irányba 
fognak haladni.
Márciusi naptár: 13-án és 27-én Cserkészet!

19-21 ESGAV Tábor.
Az ESGAV (Ethnie Scouts and Guides 

Association of Victoria ) 21 éves. A minden évben 
megrendezett tábor most „SOKIL” Aireys Inlet- en 
lesz. A tábor ára S45.00 fejenként. Jelentkezni lehet 
Március 5-ig az összejöveteleken. A táborról és az 
utazási körülményekről további felvilágosítást kaphat 
Kovássy Évától a 9884 8011 telefonszámon.

JÓ MUNKÁT!

Marton László
Sport ruha és mühimző 

szaküzlete.
25 éves gyakorlat, 

magyar címerek is kaphatók.

I Unit 4/21 Stud Road Bayswater , Vic. 3153. 
Tel. (03) 9720 1322. Fax. (03) 9720 1744,
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BESZÉLGETÉS K Ö LT AI SZUZSÁVAL!

200 megelégedett, boldog láb-ápolásban részesült 
melboumei magyar tanúsítja a vitathatatlan tényeket!

- Zsuzsa, mióta él itt Melboumeben?
1985-ben érkeztem Melboumebe, 2 

gyerekkel újra kezdtem az életem. Egy „travel 
kurzus" elvégzése után. a Jetaria utazási vállaltnál 
dolgoztam.
- Hogy került közel a lábápoláshoz?

Otthon Magyarországban szereztem meg a 
PEDIKÜR és tovább menöleg a REFLEXOLOGIAI 
képesítéseimet. 1992-töl állandó munkakört 
kialakítva csinálom ezt a mesterséget, inkább házhoz 
járva, segítem a lábkezelésre szoruló embereket. A 
legtöbb páciensem állandó lábkarbantartást igényel, 
és szeretettel látnak otthonukban.

Amikor rátértünk a lábápolás fontosságára. 
Zsuzsa elmesélte, hogy a lábunk a legmesszebb van a 
fejünktől és a szemeinktől, éppen ezért nincs mindég 
szem előtt. Akkor vesszük észre, hogy valami baj van. 
ha el kezd fájni. A megelőzése a fájdalmaknak - ez 
minden korú ember ajánlatos feladata - hogy 
állandóan ápolni, gondozni kell lábainkat.
- Zsuzsa, mit ért a lábápolás alatt?

A lábápolás nemcsak a körmök karbantartását 
jeleni, hanem a börkeményedésekkel. becserepedéssel 
és általános bőr problémákkal is kell törődni.
- Mit javasol az embereknek, a lábápolás terén?

Négy pontban tudom összefoglalni az 
általános lábápolás lényeges kellékeit:

1. Rendszeres körömvágás. A köröm vágás 
egy tudomány! A kellő vágási eszközök és vágási 
technika nagyon fontosak. A benőtt köröm az egyik 
legfájdalmasabb dolog.

2. Köröm kefe használata, a lábfejen fürdés 
vagy zuhanyozáskor ajánlatos, mert megelőzi a 
gombásodást a lábfejen és a körmökön!

3. Ajánlatos a pamut zoknik viselése a nylon 
és a szintetikus anyagok helyett. „E-vitaminos” 
kenőcs használata megelőzi a bőr kiszáradását.

4. A „tyúkszem" mindenkinél előfordul, 
nagyon fájdalmas ha el van hanyagolva. A megfelelő 
tapasz használata sokat segít. (DrScholl cégnév alatt 
kapható) Ha többszöri használat után sem múlik el a 
fájdalom, érdemes szaktanácsot kérni.
- Ha ezeket a javaslatokat betartja az ember , még van 
valami más javaslata ami elősegítené az egészséges 
lábakat?

Igen van - felelte Zsuzsa- Itt Melboumeben 
mi nagyon szerencsések vagyunk. Itt közel van a

tengerpart. Az egyik legajánlatosabb gyógykezelés a 
lábaknak a tenger-parti séta mezítláb. A sós víz és a 
homok gyógyhatással vannak lábainkra. A homokon 
járás egyenlő egy jó lábmasszírozással. Mindenféle 
képen amikor tehetjük legyünk cipő és zokni nélkül, a 
levegőzés éppen úgy kell a lábnak, mint akármelyik 
testrészünknek.
- Befejezésül. Zsusza mit szeretne tudatni a 
melboumei emberekkel?

Azt. hogy ápolják lábaikat, mert ha 
elhanyagolják a legfontosabb testrészüket, 
meggátolja a mozgás képességüket. Ez minden 
korosztályra vonatkozik, de leginkább idősebb korban 
nagyon kellemetlen.

Ha valakinek az elmondottak mellett van 
valami kérdése, vagy kezelést igényel, forduljon 
hozzám teljes bizalommal.

KOLTAI ZSUZSA

Suóíuc
EUROPEAN PEDICURIST, 

REFLEXOLOGIST 
& MASSEUR.

TEL. (03)9803 4372, MOB. 0418 123095.

Köszönjük szépen, ezt az értékes lábápolási 
tanácsadót.

PEDIKŰRÖS Melboumeben hívásra házhoz megy. 
Hívják Zsuzsát a 9803-4372 telefonszámon.

m a g Ya r  é t t e r e m
Pénteken és Szombaton d.u.6-tól - 12 éjfélig. 

Vasárnap d.e. 11.00-től - d.u. 6.00-ig. 
M agyar K özpont Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima 3152 Mobile: 0419 383 963
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MÁRCIUSI
NAPTÁR.
M árcius 7, V asárnap.

d.e. 9:00 órakor Szentmise.
d.e. 11 órakor Evangélikus Istentisztelet.
a Wantima Hunok Soccer Klub football
meccsekkel egybekötött egész napos
piknikje
d.u. 3 órakor Magyar Mozi.

M árcius 14, V asárnap.
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet, 
utána Márciusi Ünnepély.

M árcius 21, V asárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
Zenés Ebéd.

M árcius 27, Szombat.
MHTV Bál.

M árcius 28, V asárnap.
d.e.9 órakor Szentmise
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet
d.u. 3 órakor Irodalom és Zenebarátok Köre.

A FILM EGYESÜLET BEMUTATJA:

az IGLÓI DIÁKOK című, szórakoztató filmet; 
Március 7-én d. u. 3 órakor.
Szereplők: Molnár László, Gervay Marika. Toronyi 
Imre, Jávor Pál. Siklós Éva, Kabos Gyula Gőzön 
Gyula és még sokan mások.
Belépődíj: $ 6.00. nyugdíjasoknak S 5.00,
gyerekeknek és fiataloknak 20 éves korig a magyar 
mozi ingyenes!

M INDENKIT SZER ETETTEL VÁRUNK!

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT, 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT!

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI

Márciusi összejövetelek: 9-én és 23-án. 
a Magyar Központban.
Februári visszapillantás;

A Hungarofest sikeréhez nagyban 
hozzájárultak a Knox Idős Magyarok Klub-jának 
tagjai, mint segítők és mint szereplők is. A megnyitás 
napján az „Örök Ifjú” nyugdíjasok énekeltek szép 
magyar-nótákat, amit Soós Bella tanított be. 
Bátorságuk és szép énekeik elismeréséül külön 
oklevelet kapott a csoport, (amit bekeretezve, 
kitesznek a terembe)

Jövőre már készen állnak a jelentkezők, hogy 
ismét sikeres legyen a következő Hungarofest (2000), 
a magyar kultúra és életfonnák fenntartása 
érdekében.
Március 1. Casinói kirándulás. (Nincs több hely!) 
Március 3. Egy (1) napos kirándulás az Upper Yarra 
Dam-hez. amelyre a „Keleti Városrész” többi Idős 
Magyarok Klubja is meghívót kapott. Ez az 
összejövetel. az Idős Magyar Klubok 
együttműködését fogja elősegíteni.
Március 12. Tasmániai út. (Nincs több hely!) Az út 
teljesen új útirányban, más programmal remélhetőleg 
tetszeni fog a résztvevőknek.

Tervezünk egy Öböl-körüli hajóutat is, amit 
március végén vagy április elején szeretne a Klub 
összehozni, a „hideg" idők előtt.
Videó-kölcsönzés; - a Klubbon keresztül. További 
felvilágosítást Boros Emil 9523 7578 vagy Soós 
Bella (03)59644752 telefonszámán. Kérjük kedves 
honfitársainkat, hogy magyar videókat keresünk, amit 
esetleg kölcsönözünk vagy megvétel céljából keres a 
Vezetőség.
Köszönet az adakozóknak! Ez úton köszönetét 
mond Anthal Magda (Nagymama) a Knox Idős 
Magyarok Klub tagjainak a $ 100-os segítségért amit 
az unokája. Fekete Ashleigh karate victoriai bajnok 
további fejlődése érdekében gyűjtöttek.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Minden hónap első szombatján (1999 Március 
6-án) tartja szokásos összejöveteleit a szokásos helyen! 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.
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A CASKY IDŐS M AGYAROK HÍREI.
Februárban megindult a Klub élet, és nem is 

akár milyen formában. Jóformán azt lehet mondani, 
hogy folytattuk ott ahol a karácsonyi diszebéd jó 
hangulatos összejövetelét abbahagytuk. Ahogy a 
múlt évet befejeztük, most is ingyenes ebéddel, itallal 
és ajándékokkal kezdtük az új évet.

A szorgalmas segítők és állandó munkatársak 
dicséretben részesültek, és a kiosztott ajándékokkal 
azt bizonyítottuk, hogy a Klub életének fenntartása 
érdekében végzett munkát mindenki megbecsüli, és 
példa képen állítjuk a többi tag elé.

Ez a segítökészség és lelkes baráti kapcsolat 
tartja meg a Klub kitűnő életét, és a tagság úgy 
határozott, hogy több ilyen „díjkiosztó” ebéd 
keretében minden évben választ a Klub két „Örökös 
Arany Tagot”. Egy papa és egy mama kiváló 
munkájukért kitüntetésben részesülnek.

Az elmúlt év (1998) kiválasztottjai között 
volt Nagy Magdi, a Klub megalakítója és szertetett 
elnöke és Bárány Mihály a sokat segítő, mindég fiatal 
tagunk. Köszönjük nekik áldozatos munkájukat! 
Vegyen példát minden tag a két arany-szivú 
szorgalmas, dolgos Klub-örökös Arany tagjától.

Figyelem! A CASEY Idős Magyarok Klubja 
a tagság beleegyezésével az Ausztráliai Kisújságban 
hirdetett Vöröskeresztes akción kíván részt venni. Az 
egyik segítési forma a Klub tagok Casinói S2.00 
hozzájárulása fejenként. Eddig a tagok csak $3.00-árt 
fizettek minden látogatás alkalmából. Most a 
következő hat hónap alatt, amíg a Vöröskereszt akció 
tart. a látogatás fejenként $5.00 lesz. Ez az akció a 
budapesti Vöröskereszt támogatására indult, ez a 
részleg a nemzetközi Vöröskereszt tagjaként 
működik az elmúlt öt év alatt, és segíti az arra 
rászoruló szegény magyar embereket. A gyűjtés egyik 
fo oka az elhagyott anyák és gyerekek megsegítése, 
egy arra megfelelő otthon építése. A Vöröskereszt 
úgy szintén támogatja az árvízkárosult családokat a 
belátásuk szerint. A klub által gyűjtött segítség, a 
Vezetőségen keresztül a megadott devizaszámlára, 
Magyarországra küldi a Kisújság szerkesztősége.

További tervek: Augusztusban szeretne a 
Klub a Gold Coast-ra menni, ha lesz elég jelentkező, 
kb. $340-ba fog kerülni a 12 napos út. Ez az összeg 
az útiköltséget, szállodát 2 reggelit és 2 vacsorát a 
megállások alkalmából.

A Klub a tagok kérésére, és örömére 
reggel 10 órától este 10 óráig van nyitva minden 
Szerdán.
Minden tagot, barátot és honfitársat szívesen lát a 
Vezetőség nevében Nagy Sándor.

A M  NAWADINGI Ö RÖ K  IFJA K  HÍREI
Nagy munkában vagyunk, mi a Nunawadingi 

idős magyarok.- eredeti nevünkön - az ÖRÖK 
IFJAK!
Erősen dolgozunk a Burwoodi otthonunkat 
magyarosabbá, otthonosabbá tenni. Már 130 személy 
tud terített asztal mellé ülni, amit még bővíteni 
szeretnénk.

Az új helyen sok új feladatott kellett 
megoldani. Nagy örömet okozott tagjaink és kedves 
magyar barátaink elismerése, és megelégedettsége az 
eddig elért eredmények láttán.

Törvényeink alapja: béke, szeretet,
testvériség! (az 1100 év titka) és az, hogy jókedv 
derüljön az idős arcokon. Ennek szellemében Gál 
Marika Elnöknönkkel az élen, a „leányhad" rendezi 
meg a Március 17.-i gulyás-táborozást a 
LAJOSL1GETBEN. Nem véletlen az időpont sem. A 
Márciusi Fiatalok is igy gyülekeztek a szabad ég alatt 
1848-ban.

Örömmel tekintünk vissza valamennyi 
felejthetetlen kirándulásainkra. Kiemelkedő
események közé tartozik a tervezett CROWN Casino 
látogatása, de emellett éppen olyan szép és 
felejthetetlen marad a két napos kirándulásunk 
TATURA-ECHUCA városkába.

Klubunk meghívást kapott a Taturai 
Mezőgazdasági Intézettől, ahol Gurbán Sándor a 
Taturai Állami Mezőgazdasági Intézet magyar tudósa. 
Ő várt bennünket és nagy szeretettel ismertette a 
mezőgazdaság fortélyait a melboumi városlakóknak. 
Közelről láthattuk, honnan indul el a mindennapi 
kenyerünk.

Egy kis változatosság is volt a kirándulás 
folyamán. A Murray folyón egy romantikus hajóút 
gyönyörködtette a résztvevőket. Este megérkezés után 
ECHUKÁBA még egy kis idő a POKlzásra is 
maradt.
Köszönet Gurbán Sándornak a két felejthetetlen 
napért.

Mildurába készülünk egy öt napos 
kirándulásra Március 22 - 26 között. Mi hisszük, 
hogy várakozásuknak megfelelően, - mint mindig - 
kedves emlékekkel térnek haza a Klub tagjai és 
barátai.
További érdeklődés Nagy József (03) 9735 3890 
telefonszámán.
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A PRAHRANi IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától - d.u. 4 óráig a 24 V'ictória Street 
Prahran, 3181 című teremben. 2 fogásos finom 
ebéd, $4.00 tagoknak.
Március 1-én buszkirándulás a Begónia-fesztiválra 

jelentkezni lehet Horváth Eszter 9822 3649
telefonszámán. Tagoknak $5.00 és $6.00 a jegyek 
ára.
Március 12-én , Pénteken, megemlékezés Március 
15-rc. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE
MEGHÍVÓ!

Az Ausztráliai Magvar Református Egyház

SZÜRETI M ULATSÁGÁRA
1999 m árcius 13-án 

a Bocskaiban
Uj Hullám zenekar - jó hangulat.
Fellép az MHBK tánccsoportja. 

Belépődíj $15.00. nyugdíjasoknak $12.00.
Mindenkit szeretettel várunk. 

Asztalfoglalás: Csutoros Csaba 9439-8300.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfon , a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.
Márciusi összejövetelek: 1-én és 15-én .
Finom ebéd, jó hangulat - mindenkit szeretettel vár a
Vezetőség.
A Klub 21 napos társas utazást tervez 
Magyarországra Bécset és Prágát érintve ez év 
Augusztusában. Minden ezzel kapcsolatos 
érdeklődését irányítsa Erdeg Marikához a (03)9547 
4267 telefonon.

A DEMOKRATIKUS DÉLVIDÉKI 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
A.D.D.M.Sz. Március 20-án , Szombaton tartja 
Évnyitó, Szüreti Bál-ját a KE1LOR DOWNS-i 
Community Center-ben.

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
Minden nemű tájékoztatást a 9366-4382 vagy 9364- 
6184-es telefonszámokon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!

Márciusi Naptár: A DMSz. március 14-én és 28-án 
tartja, (minden hónap 2-ik és 4-ik vasárnapján) 
megszokott zenés ebédjeit az Egyesületben, déli 12 
órától d.u. 5 óráig. Cím: 506 Mountain Hwy. 
Bayswater.3153.
Esküvőkre, Születésnapokra vagy inás 
rendezvényekre a terem kibérelhető. Érdeklődés 
Kocsis Endre 9511 4858 vagy Mata Nellie 9774 
8067 telefonszámán.

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK
KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfon 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans.
Mindenkit szeretettel hív és vár a Vezetőség. További 
érdeklődés Boros Veronika 9337 3993
telefonszámán.

A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.
Márciusi Naptár:
1-én Hétfőn. A Sz.L.E. Nőszövetségének

teadélutánja, d.u. 2 órakor az otthonban .
6- án Szombaton. Jelmez Bál az otthonban.
7- én Vasárnap. Református Istentisztelet, 233

Pakington str. -i templomban d.u. 2 órakor. 
14-én Vasárnap. Ökumenikus Istentisztelet a

Református templomban , közvetlen utána 
Márciusi Ünnepély.

19- én Pénteken, a Sz.L.E vezetőségi gyűlése este 6
órakor az otthonban.

20- án. Szombaton. Katolikus Szentmise az 
otthonban d.u.5 órakor.
21- én Vasárnap. Református Istentisztelet d.u. 2

órakor a templomban.
27-én Szombaton. Családi Est az otthonban.
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Köszönetét mondunk mind azoknak (75 személy) 
akik részvettek a melboumei Hungarofesten. 
Szereplők és látogatók egyaránt. Gratulálunk a szép 
szerepléshez. Három generáció vett részt a 
táncokban ; a Hölgyek, és a két Mezei Virág csoport, 
a fiatalabb és a legfiatalabb táncosok!

A Geelongi M agyar Sz.László Egyesület Inc.
szeretettel várja önt, és családját és barátait 

az 1999 évi
FARSANGI JELMEZ BÁLJÁRA

amely a Pettite Parkban (Bell Post Hill) Beauford
Ave

helyiségben. Március 6-án este 7:30 órai kezdettel 
A jó hangulatról Tüskés Géza fellépése mellett a 

Nefelejts Duó gondoskodik. 
Belépőjegyek ára, vendégeknek $ 11.00 

Tagoknak és nyugdíjasoknak $ 9.00. 
Jegyrendelés: Csepány István 0352-430951 és 
Kiss Gizella 0352-483495 telefonszámokon.

GYÜM ÖLCSFÁK ELADÓK
Diófacsemeték (Amerikai pekán dió is), 

gesztenye, mandula stb. Szükség esetén a fák 
elszállítására és elültetésére is lehetőség van.
Ne felejtsük el, hogy minden gyümölcsfa egyben a 
legszebb díszfa is. Minden kertben kell egy - két 
gyümölcsfának lenni! Telefon; 9497 1640.

TELETHQN 1999. a 31 -es TV adóállomás ez év 
március 14 és 28 között tartja Telethonját. Március 
14-én vasárnap este 6 - 1 2  óra között élő előadásban a 
Trades Hall-ból közvetítik műsorukat, ahol több más 
nemzetiségek mellett a magyarok is szerepelnek. A 
geelongi Szt. László egyesület táncosai is részt 
vesznek ezen a napon. A Victóriai Magyar Televízió 
képviselete 7:30 és 8 óra között kerül adásra.

Kérjük nézőinket minél többen támogassák a 
31-es TV csatorna TELETHQN mozgalmát!

MAGYAR TV MŰSOROK!
Melbourne! Minden második hétfon este 6:00 és 
6:30 óra között a Solymossy Kálmán által vezetett 
Victóriai Magyar Televízió sugároz műsort a 31-es 
csatornán.
Az SBS.TV állomás minden vasárnap reggel 7 órai 
kezdettel félórás híreket közöl a legfrissebb 
magyarországi eseményekről, magyar nyelven.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!

Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön D.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon.
Az SBS magyar nyelvű műsora minden pénteken este 
10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon.
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az 1053 AM hullámhosszon, minden szerdán este 8-9 
óra között és csütörtökön reggel 8:45 és 10:15 között 
sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Már többen kérdezték tőlem 
miért nem közlöm a „MÁSIK” 
magyar TV programot, amelyik 
csütörtök este kerül bemutatásra. A 
válaszom egyszerű. Az MHTV-nek 
fizetett tagja vagyok, de a vezetőség még arra sem 
méltatott, hogy közölje velem annak műsorainak 
megindulását. Kérni pedig egyáltalán nem kértek, 
hogy hirdessem az újságban. Kulcsár Ferenc 
válalkozott, hogy minden alaklommal értesít az 
MHTV műsorairól. A mai napig nem kaptam semmi 
információt. A VMTV (habár nem vagyok tagja) 
megkér, és fax-en küldi kérelmét, ha van helyenm az 
újságban, közöljem híreiket! (Régi magyar 
közmondás: „amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj 
Isten” - a többiek kedvéért!)____________________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ

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

VICTORIA, A l STRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $12.50.-egész évre S 25 Dollár.

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

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

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

AUSTRAL1AI KISUJSAG 
névre kiállítani.


