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2. oldal
AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

A Sydneyből érkezett magyar vendégek а XI. Találkozón két színdarabbal 
gazdagították az összejövetelek sikerét.

Az egyik színdarab címe „ A TRAUMA ” szövegének első részét dr. Padányi Victor 
munkája nyomán Ernst Katalin írta át színdarabra. A Trianon -  napon a „SZÖCSKE” -  
színész önképző cserkészek köre, Sydney -  adta elő a DMSz -  Délvidéki Magyar Szövetség 
Énekkara közreműködésével. A színdarabot átírta és rendezte: Boros Béla.

A második színdarabot az aradi vértanuk kivégzésének 150-ik évfordulója emlékére 
Boros Béla írta és rendezte. A mű eredeti dokumentumok feldolgozásával készült, eredeti 
levélrészletek betétjeivel hitelesítette az előadást.

Az előadások előtt Faragó Gyula énekelt, 
majd Mécs János szavalta saját versét.

Egy - két jelent az előadásból...
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9.00

TÖRTÉNELMI ELŐADÁSOK
XI. A U SZ T R Á L IA I M A G YAR TALÁLKOZÓ  

M elbourne, 1999. decem ber 30.
M agyar K özpont

A  m agyarok őstörténete
A  m agyar őstörtén et kutatásának je len tősége , főbb  
irányai és je len leg i h elyzete
D r . C s ih á k  G y ö r g y , a Zürichi M agyar T örténelm i 
egyesü let eln ök e (Zürich) l0RTf'v

A  finnugor e lm élet  
D r . K o s a  G é z a  (M elbourne)

A m agyarok rokonai K özép- es K elet-Á zsiában  
D r . B u h m a n  A tt i la ,  a H obarti E gyetem  professzora

10.00

11.00

Dr. Csihák György.

A m agyar nyelv és kultúra kárpát-m edencei gyökerei 
D r . C se r  F e r e n c  (M elbourne)

A z ujgurokról
Polgár Lajos (Melbourne)

SACRA R E G N I H U N G A R IC I C O R O N A  - 
M agyarország Szent K oronája - és a m agyar 
k özjogi rendezés kérdései m a  
D r . C s ih á k  G y ö r g y  (Zürich)

-^1

Polgár Lajos a történelmi előadások rendezője.

Ajánlott irodalom

Bölöny József

Csihák György 

Csihák György 

Csihák György

Csömör Lajos

Deér József 
Endrey Antal

Eckhart Ferenc 
Farkas Ferenc, Vitéz,

Fizikai Szemle

Sacra Regni Hungarici Corona. In: A Zürichi Magyar 
Történelmi Egyesület III. (Londoni) Magyar 
Őstörténeti Találkozója Előadásai És Iratai. 
Zürich-Budapest 1999 ISBN 963 85634 5 3 
A magyar parlamentarizmus ezer éve 
Budapest. 1990 ISSN 963 02 8925 3 
Ex Oriente Lux
Budapest-Zürich 1996 ISBN 963 85274 71
I. István király életműve és a magyar államalapítás.
In: A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Ötödik
Magyar Történelmi Iskola Előadásai És Iratai.
Budapest-Zürich 1997 ISBN 963 85684 1 0
Magyarország Szent Koronája
Vaja 1986 ISBN 963 01 7298 4
Die Heilige Krone Ungarns. Graz-Wien-Köln 1966
A Szent Korona -  Attila öröksége?
Carpathian Press, Australia 1988 
A Szent Korona-eszme története. Budapest 1941 

Kisbarnaki
Az altöttingi országgyűlés története
München 1969, Mikes Kelemen Kiadó
Egy régi kor kozmológiájának emléke: a magyar
korona. 1981/12

Magyar Mythologia. Pest 1854 Heckenast 
A magyar koronázási jelvények.
Budapest 1980 ISBN 963 13 0758 1 
A Szent Korona titka. Aachen 1994 
Viták a magyar Szent Korona származásáról 
A Szent Korona eredete 
A hikszoszok turáni eredetéről 
Az utolsó három írás. In: A Zürichi Magyar Történel
mi Egyesület III. (Londoni) Magyar Őstörténeti 
Találkozója Előadásai És Iratai. Zürich-Budapest 
1999 ISBN 963 85684 5 3

Ipolyi Arnold
Kovács Éva/Lovag Zsuzsa

Szigeti István 
Vass Ferenc 
Váralljai Csocsán Jenő 
Radványi Iréne-Henriette
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A Melbourne! Baptista Kórus, vezényel ifi.Bállá Ferenc

Bokor Barnabás, vendégszereplő hegedűművész (Nagyváradról) 
Kíséri ifj.Bokor Barnabás.

Varga Lívia

A DMSz. Énekkar (Sydneyből)

2000 január 5.
Manréza Hall (331 Burwood Road, Hawthorn)
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T a n á c s k o z á s .
1999. december 31-én.
A Bocskai teremben.

A tanácskozás levezetője Fadgyas László volt, és a résztvevők között megjelent Dr.Gyürk István 
Magyarország Camberrai Nagykövete, Kardos Béla a Magyarok Világszövetség Nyugati Régiójának 
Elnöke és még sok más a melboumei közéletben közismert vezető személyiség.
A tárgysorozat között szerepelt a „Harmadik gyermekért mozgalom” megtárgyalása, amit Szeverényi 
László ismertetett és elindítását indítványozta.

„A Népszabadság 1999. november 11.-i száma szerint a Magyarok Világszövetsége által 
összeállított népszámlálás adatai szerint, mint egy tíz (10) millió magyar él az anya országban, számuk 
rohamosan csökken. A világ minden részén élő magyarok száma a jelentés szerint, 3 és fél millió az 
elszakadt területeken. Magyarország szomszédságában él. Az Amerikai kontinensen két (2) millió, Nyugat- 
Európában 250,000, Ázsiában 200,000, Afrikában 20,000 és az Ausztrália és Óceánia részein 50,000 
magyar él. (1999. januári adatok) Ezen adatok szerint a magyarság több mint egy harmada a mai magyar 
közigazgatás keretein kívül él.

A hazai állapotokat tükrözi Orbán Viktor hármas célkitűzése, amit a canberrai magyar Nagykövet 
úr ismertetett több beszédében; a munkanélküliség megszüntetése, a közbiztonság megteremtése és 
javítása, a több gyermekes családok segitése, a harmadik gyermekért indított mozgalom.”

A tájékoztató beszéd után öttagú bizottság alakult, aki a „Harmadik Gyermekért..” mozgalmat 
hivatalosan kézbeveszi, és kiterjeszti az emigrációban élő magyarok között. A bizottsági tagok közé 
szavazták Fadgyas Lászlót, Pásztor Annát, Doroszlay Klárát, Jobbágy Sándort és Szeverényi Lászlót.

Dr.Gyürk István és Kardos Béla teljes mértékű támogatásukat ajánlották fel e nemes cél 
lebonyolításához, amit a megválasztott bizottság nevében nagyon szépen köszönünk. Sz.L.

Az előadások, tanácskozások szüneteiben a „megbeszélések” tovább folytak...
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Köszönet a rendezőknek: Hetyey Sándornak és Poór Erzsébetnek.
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ZÁRÓ ELŐADÁS KÉPEI
MINDEN JÓ, HA A VÉGE JÓ....
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VISZONTLA TASRA...
2003-B A N

BRISBANE-BEN...
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Képek a Képző és Iparművészeti
Kiállításról. 2000 . Január 6-10.

Mréna Teréz a 
kiállítás rendezője 
Juhász Lászlóval

Zsidó Imre festménye: 
„ Magyar évszázadok”

ifj. Pillér István a 
gyönyörű faragásai előtt.

A bemutatott kézimunkákat sajátkészítmény -  vagy gyűjteményük anyagából -a  következő hölgyek 
bocsátották rendelkezésére a kiállításnak: Harak Marietta,Henke Irén, Hogáts Edith, Bognár Magdi, 
Fodor Katalin, Gulyás Julianna, Györfi Rózsa, Házy Hedvig, Kazi Anna, Kovács Istvánná, Kovássy 
Mária, Könyves Éva, Kövess Попка, Maresh Marika, Major Erzsébet, Mrena Erzsébet, Mrena Teréz, 
Szajkó Katalin, Szerémi Irén,Szokolyai Zsigmondné, Zsemhery Mária.
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m o t í  ÉLE!
Ч Л Ь иллум. 2 0 0 0

A Hitet jó  cselekedetekkel teljessé ékesítsd.

A Vezetőség.....
Hevesi Nagy Tibor
(tábor parancsnok) 

Wéber Zsuzsa 
(tábor parancsnok helyettes)

és
Markovics Feri-bácsi

öreg cserkész

Éva néni mesél....
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FELHÍVÁS
A Magyarok Világszövetsége Küldöttgyűlése 
nevében ünnepélyes felhívással fordulunk az 
anyaországban, az elszakított területeken és a 
nagyvilágban élő magyar testvéreinkhez.
A magyar államalapítás 1000. évfordulója m a 
Millennium -  alkalmából

A Hazatérés Esztendeje -  2000 néven 
nemzeti zarándoklatot hirdetünk a Kárpát-medence 
egész területére. Óhazai és kárpát-medencei 
felsereglésünk szervezett formában kíván keretet 
biztosítani valamennyi, szülőföldjéről elűzött vagy 
elköltözött Testvérünknek arra, hogy hazatérjen, 
otthon maradt testvéreivel találkozzon, szülőhazáját 
illetve szülei hazáját viszontlássa, és az Úr 
születésének 2000.-ik, illetve a magyarság 
történetének eme kiváltképpen jeles 1000.-ik 
esztendejében hitbeli és nemzeti hovatartozását a 
haza közösségében élhesse meg.

Világszövetségeink a határok, kultúrák és 
hatalmas távolságok által széttagolt, lelkében és 
tudatában is megosztott magyarság egyesítését tűzik 
ki célul.

Ugyanakkor egyetemes nemzetközi 
megmozdulásunkkal a legméltóbb módon kívánjuk 
megünnepelni népünk kárpát-medencei 
államalapítását.

Másfelől a Hazatérés Éve kiváló alkalmul 
szolgálhat megpróbált és szétszórt magyarságunk 
megújulására, értékeinek a világ előtt való 
felmutatására, valamint nemzetközi
magyarságképünk megjavítására is.
Jöjjetek haza! Ne legyünk turisták és 
jövevények saját szülőföldünkön. Leljük meg 
honunkat a hazában. (Kölcsey Ferenc)
A Hazatérés esztendeje -  2000 című program keretén 
belül az MVSZ-szel együttműködő szervezetek 
egyedülállóan érdekes utazási lehetőségeket kínálnak 
a Millennium alkalmából hazatérő testvéreinknek. A 
túracsomagok magas szintű honismereti 
tájékoztatással egybekötött kulturális eseményekkel 
és hagyományápoló rendezvényekkel kivánják 
gazdagítani a résztvevőket. A Kárpát-medence 
egészét behálózó, kimeríthetetlenül változatos 
útvonalak, országjáró unikumok állnak a gyökereiket 
kutató látogatók rendelkezésére. Esztergom, az 
Árpád-házi királyok hajdani székhelye, az 
Ópusztaszeren fekvő Nemzeti Történelmi Emlékpark, 
az egyházi és a főúri építészet megannyi csodája , ősi 
apátságok és legendás múltú kastélyok tárják ki 
kapuikat. A vidéki vendégfogadás lehetőségei

kiemelt helyen szerepelnek. Parasztzenészek, népi 
mesteremberek és csikósok festői környezetben fekvő 
falvakban illetve az alföldi tanyákon mutatják be 
mesterségbeli tudásukat. Magyar gasztronómiai 
bemutató, táncház, ünnepi hangverseny, színházi 
előadás, magyar közéleti személységekkel való 
találkozás és számtalan más meglepetés várja 
Önöket. Az említett program ideje alatt hazatérő 
testvéreink számára igyekszünk megteremteni a 
lehető legkedvezőbb feltételeket. Részletes 
tájékoztatást a programvezetőktől, az itt megjelölt 
utazási irodáktól valamint a Magyar Turizmus RT 
irodáitól kérhetnek.
Fő támogatói és védnökei a mozgalomnak;
Gazdasági Minisztérium, Az Országgyűlés 
Idegenforgalmi Bizottsága, Országos Idegenforgalmi 
Bizottság, Történelmi Egyházak, Külügyminisztérium, 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Magyar 
Református Világszövetség, Duna TV. 
Proeramvezetők: Papp László MVSZ Nyugati Régi 
elnök, Megyesi T.Csilla MVSZ Nyugati Régió titkár 
MAGYAROK VILÁGSZÖVERTSÉGE; H-1068 
Budapest, Benczúr u. 15. Telephone 0011361351 795 
Magyar Turizmus RT. Zsámboky Gábor 1024 
Budapest, Margit Krt.85. Telefon:0011363 753 819

További tájékoztatást a Kisújság telefonszámán 
03 9879 8203 -  a szerkesztőségnél. A Résztvevő 
utazási irodák címét és telefon számait a 
Márciusi Kisújságban közöljük, közös utazások 
dátumaival.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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MI A KÖLCSÖN!
Hatodik és ezzel a befejező rész!

Ennek a hat részes gazdasági cikksorozatnak 
az a fontos mondanivalója, hogy akik ezeket a 
sorokat olvassák, valami kis áttekintést kapjanak, a 
mindennapi életet átszövő TŐKÉS GAZDASÁG 
pozitív és negatív vonulatáról.

Már maga a tény, hogy eredményes tőkés 
gazdálkodás, csak demokratikus társadalomban jöhet 
létre, teljes biztosíték magasabb életszínvonal 
eléréséhez.

Az is pozitívum, hogy a tisztességes szabad 
versenyre való ösztönzés kihat az élet minden 
területére, a munkaerő piacra, a fogyasztásra, a tőke 
felhalmozására, a pénzforgalomra stb.. stb..

Itt Ausztráliában a tőkés gazdálkodásnak, 
bennünket is érintő hatása a bőséges áruellátás. Itt 
nem kell sorba állni, bőven van élelmiszer és azon 
belül óriási a választék. Az életszínvonalra jellemző, 
hogy a most ékező menekültek három évre szóló 
ideiglenes vizát és több mint $300 kapnak minden két 
hétre a megélhetésre elegendő juttattatást.

További pozitívum, hogy az ausztrál 
piacgazdaság megteremti az előfeltételét, s 
lehetőséget ad a fiatalságnak, a felnövő 
generációknak, a magasabb színvonalú oktatáshoz. 
Ide tartoznak azoknak a magyar szülőknek a gyerekei 
is, akik sajnos nem élnek azzal a lehetőséggel, hogy 
magyarul is tanulhatnak, pedig a két nyelv tudása 
teljesen megfér egymással. Anyagilag is 
megtehetnék, hogy legalább kétévenként 
Magyarországra látogatnának.

A tőkés rendszer egyik nem kívánatos 
velejárója a munkanélküliség, a szociális ellátottság 
hiányosságai, a vallási ellentétek stb.. stb..

Összefoglalva; - egy jó régi magyar
közmondással kifejezve - aki mer, az nyer.....
Aki dolgozni tud annak keresete van, és tud az 
életben boldogulni.

Természetesen senki sem mond ellent annak, 
hogy a tőkés piacgazdaság teljesen hibátlan és az 
egyetlen járható út, de most a 2000. év elején bátran 
elmondhatjuk, hogy ezen a földgolyón eddig 
járhatóbbat a demokratikus társadalmaknak senki 
sem talált ki. ZALÁPL

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország......"

BÉLA'S - és
HOLIDAY BOHÉMIA

WORLD Ш И К ,  TRAVEL
Forduljon egyéni és
bizalommal az évek óta /  , \  csoportos utazások!
közismert és и  \  A világ minden
nagy gyakorlattal rendelkező részére!

SZÉFÉSY BÉLÁ-HOZ
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166. 
Telephone 03 9544 9899 Fax 9544 1933.

Mobile 0413 135 609; E-mail gater@eisa.net.au________

Határon Túli Százak Tanácsa 2000
A Világ Magyarságát Összefogó 

Bizonyságtételek népünk és világunk megsegítésére. 
Néhány tájékoztató címet felírunk, melyet jónak 
tartanánk anélkül, hogy bárkinek megkötnénk kezét, 
hogy a maga mondanivalóját szellemisége szerint 
fogalmazza meg ennek érdekében:

Magyarságunk küldetése az 53 országban a 
több mint 2000 etnikai csoport, nép, nemzet között.

Milyen tudományos, művészi, technikai 
értékkel járultunk hozzá világunk haladásához?

Milyen szükséges feltételek biztosítják a 
nemzeti kultúránk egyéni értékeit világunkban?

Milyen államforma a legideálisabb a 2000. 
Év távlatában egy nép, nemzet számára?

Hogyan határozzák meg pozitív vagy negatív 
irányban haladásunkat a gazdasági tényezők?

A háború és béke eshetőségei a harmadik 
évezredben

Szellemi életünk hogyan emelhet ki az 
anyagi élet rabszolgaságából?

A Hit-Egyházak-Istenfélelem tevékeny 
szerepe lelkiségünk, emberségünk megtartásában.

A Család, mint a jövő áldott forrása.
A határokon túl élő magyarság szerepe az 

Óhaza megtartásában
Népünket és az emberiséget fertőző szellemi 

áramlatok felleltározása, az azoktól való védekezés 
lehetősége, stb. stb.

Szívesen vennénk minden szellemi embernek a 
szerkesztőbizottságba való jelentkezését. Örömmel 
veszünk minden, a témákhoz tartozó, vagy saját 
megfogalmazása anyag beküldését
szerkesztőbizottságunkba! Minden jelentkezőt 
kérünk, hogy soroljon fel más 5 személyt, akiket 
alkalmasnak tart e „tanácsok” megírására. Javasolunk 
2-3 oldal terjedelmű írást, da a könyv teijedelme 
miatt ezek az 5 oldalt nem haladhatják meg.

Postacímünk: Hungárián United Church,
Evangélikus Református Magyar Egyesület Egyház 
73 Mackay Avenue, Toronto, M6H2N7.

mailto:gater@eisa.net.au


14. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

A Magyar Központ 
Februári eseményei:
Február 26. szombat, Farsangi Bál.

TAEKVONDO
Olimpiai Sport.

Minden Szerda este 7-8:30-ig 
A Magyar Központban.

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetése alatt.

Fiatalokat 6 éves kortól, időseknél nincs korhatár. 
Kezdőket és haladókat szívesen látunk. 

További érdeklődés Tel. 9729 9396

SURFERS - PARAP1SE 
BEACHPOINT or GOLDEN-GATE

1 és 2 hálószobás luxus lakások,
- minden felszereléssel - 

Benti és kinti uszoda, tenisz pálya stb.
A repülőtéri szolgálattal: heti $ 400.00-tól. 

Érdeklődés a 07 5591 1190 telefon/ fax számon.

A Magyar Központ Népi tánccsoportja
Szeretettel vár minden fiatalt, gyereket aki szeretne 
népi táncot tanulni. Három korcsoport van. Próbák 
minden péntek este a Központban. További 
felvilágosítást Ámon Lillától a 9848 4865
telefonszámon.

A FILM EGYESÜLET JELENTI:
Magyar Mozi márciusban kezdődik a 

Magyar Központban.

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI
Februári Naptár: 8-án és 22-én a szokásos 
összejövetelek a Magyar Központban. 760 
Boronia Road Wantirna, 3152. Finom ebéd, jó 
hangulat, a szokásos jó szórakozás.
Február 28-án a Klub öt napos kirándulásra megy 
Adelaidbe, előre láthatólag ez is szép út lesz, mint a 
többi élményekkel teli eddigi kiruccanások voltak.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár 
a Vezetőség nevében

B.E

A CASEV IDŐS MAGYAROK HÍREI.

A Klub összejövetelei rendszerint minden szerdán, 
délelöt 9 órától, este 10 óráig a Doveton Public 
Hall-ban a Power Road Doveton. 3177. címen. Ez 
évi utolsó összejövetelünk december 15-én lesz, 
januárban szünetezünk, és az első összejövetel az 
újévben 2000 február - 2án lesz.

K.S.

A NUNAVVADINGI „ÖRÖK IFJAK
2000. Január 19-én volt a klub évnyitó gyűlése a régi 
Klub helyiségünkben, d.e. 9 órától d.u. 2 óráig, az 
EAST BURWOOD COMMUNITY HALL BAN. 
Február 2-án és 16-án lesznek a szokásos 
összejövetelek, amire mindenkit szeretettel várunk. A 
Club Február 24 a Kaszinóba látogat el, majd 
Március 19-én öt napos kirándulásra Adelaidebe 
indul. További felvilágosítást Gaál Marikától a (03) 
9710 1307 telefonszámon.

Szerk.

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK 
KLUBJA.

Összejövetelek: Minden hétfon reggel 9-től - 
4 óráig, az Errington-i Community Centre-ben. 
Princess st. St. Albans.
December 4-én tartottuk a hagyományos Mikulás 
Bált, nagy sikerrel. Nagyon meghatók voltak a 
karácsonyi énekek, amit a nagymamák adtak elő, 
gyertyafény és csillagszórók mellet, és befejezésül,
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Varga Lídia, a kórus közepére állva, csodálatos 
hangjával elénekelte a „Csendes Éjt”. Paska Béla 
zenekara halkan kísérte a kórust. Az ámulat egyhangú 
volt a társaság között. Még ráadásul az egész estén át, 
Lidiké szórakoztatta a társaságot, szebbnél szebb 
magyar nótákkal. Mindezen kívül még Rideg Zsuzsa 
megható karácsonyi verseket olvasott fel és a 
nagymamák sikeresen bemutattak egy nagyon szép 
magyar táncot. A hangulat rendkívül jó volt, a zenekar 
igazán kitett magáért és az egész eseményt még fel is 
vették videózva a 31-es TV állomásnak, Jobbágy 
Sándor segítségével. Mindenkinek a közreműködését 
hálásan köszönjük!

December 6-án tartottuk az évzáró ebédünket. Még a 
Mikulás Bácsi is megjelent és ajándékokat is 
osztogatott ki a gyermekeknek. A jó felnőttek is 
kaptak ajándékot! A finom ebédről, Denkovics Józsi 
és Német Sándor gondoskodtak. Egy szép kis műsor 
is volt, énekkórussal és szavalattal. Délután 4-óra 
után, békeségben és szeretettben köszöntünk el 
egymástól, és kívántunk egymásnak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és egy reményteljes Boldog Új 
Esztendőt az eljövendő 2000-ben.

December 13-án az Ördög Marika és Károly által 
vezetett klubba voltunk hivatalosak, karácsonyi 
ebédre. A klubunkból többen megjelentek és egy 
felejthetetlen napot töltöttünk náluk! Szeretném, 
megköszöni Marikának és Károlynak azt a meleg 
fogadtatást, amibe részesítettek bennünket. Egy 
nagyon meleg barátság alakult ki közöttünk, és ez 
után is fogjuk támogatni egymás rendezvényeit. 
Köszönetét mondok a Greater Dandenongi és a 
Brimbank-i Magyar Nyugdíjasok Klubok vezetősége 
nevében is.

Kívánom, hogy legyen béke és szeretet közöttünk, és 
a föld minden részén is. A viszont látás reményében 
búcsúzom és látjuk egymást a rejtélyesnek gondolt 
Új esztendőben!

Boros Veronika.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Ez alkalommal az előző évtől eltérően a hónap 
második szombatján (2000 február 12-én) tartja 
szokásos összejövetelét a szokásos helyen! Minden 
bajtárs megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
9499 6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Minden vasárnap d.e. 11 - órakor 
ISTENTISZTELETET TART 

a magyai'templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F 1 T Z R О Y.

Igét hirdet: Nt. DÉZS1 CSABA 
Istentisztelet után ebéd és Klubélet a 

Bocskai teremben 
(Sakk, kártya, stb.)

SZÜRETI BÁL
2000. február 26-án 

Szombat este 7:30 kezdettel 
a BOCSKAI -bán.

121 St.Georges Road North Fitzroy.
Új hullám zenekar!

Vacsora, sütemények. Gazdag tombola. 
Belépődíj $15.00 

Mindenkit szeretettel várunk. 
Asztalfoglalás: Csutoros Csaba 9439-8300.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
Februári Naptár: A DMSz, Február 19-én tartja, a 
30 éves évfordulójára rendezett GÁLA BÁL-ját, este 
7:30 órai kezdettel a St.Anthony Parish Hall-ban. Cím: 
Barkley Street Noble Park. A rövid műsorban fellép a 
TURUL táncegyüttes, Belépő díj: $15.00 
nyugdíjasoknak $12.00, gyerekeknek fél árért 
biztosítunk helyeket. Február 16-ig jegyelővételre 
$1.00-os kedvezményt adunk. Érdeklődés Kocsis 
Endre 9511 4858 vagy Mata Nellie 9774 8067 és 
Dorogi Magda 9733 1969 telefonszámán.
Február 25-én Koncert lesz az egyesületben, (506 
Mountain Hwy.) „Emlékezzünk ti régi barátok...” 
címmel. Zalatnay Sarolta és Délhúsa Geon 
közreműködésével, akik Budapestről és Ameriából 
érkeztek Ausztráliába.
Belépődíj $22. 00, nyugdíjasnak $20. 00, gyerekeknek 
fél árért biztosítunk helyet. Sütemény, kávé és frissítők 
kaphatók a szünetben! Mindenkit szeretettel várunk. 
Figyelem! 2000 január 23-tól, a megszokott zenés 
ebédjeinket az Egyesületben tartjuk, déli 12 órától d.u. 
5 óráig.(minden hónap 2-ik és 4-ik vasárnapján)
Cím: 506 Mountain Hwy. Bayswater. 3153. 
Esküvőkre, Születésnapokra vagy más rendezvényekre 
a terem kibérelhető. Érdeklődés Kocsis Endre 9511 
4858 vagy Mata Nellie 9774 8067 tel efon számán.
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A PRAHRAN1 IDŐS MAGYAROK KLUBJA1У — ...................  . ................................... .................... „ . и. , . , , ....... ....................................... ■■■
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától - d.u. 4 óráig a 24 Victória Street Prahran,
3181 című teremben.

A GREATER PANPENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn , a 
Noble Park-i Community Centre Épületében. 
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.

Februári Naptár;
5- én szombaton, Családi Est, 5 órakor az

otthonban.
6- án. vasárnap, Református Istentisztelet d.u. 2

órakor a református templomban.
7- én. Nőszövetség teadélutánja, délután 2 órakor az

otthonban
12-én. szombaton, Ökumenikus Istentisztelet déli 12 

órai kezdettel, utána Piknik az otthonban.
18- án. pénteken, Sz.L.E. vezetőségi gyűlése, d.u. 6

órakor az otthonban.
19- én, vasárnap, Katolikus Szentmise 5 órakor az

otthonban.
20- án. vasárnap, d.u.2 órakor Református

Istentisztelet a református templomban.

26-27-én szombat-vasárnap, PAKÓ-FESZTIVÁLI 
ESEMÉNYEK. A felvonulás után a 
Geelongi tánccsoportok fellépnek az 
előadásokon.

FIGYELEM!
Március 4-én KOMÁR LÁSZLÓ fellépése a 

Műsoros Táncesten a Petit Parkban 
szombat este 7 órai kezdettel. Többet 
majd a márciusi Kisújságban.

További felvilágosítást Kiss Gizella, Tel. 0352- 
483495.

A Geelong Rádió magyar nyelvű adásai, minden 
szerdán este 6 és 7 óra között a 100.3 FM 
hullámon.

NŐI és FÉRFI FODRÁSZAT
magyarországi végzettséggel és gyakorlattal, 

házhoz is megyünk, (felszereléssel) 
Hívja Erikát a 9879 3708 számon, 

vagy a 0414 567 955 mobile telefonon.

Biszák cM b elődásában
Legszebb magyar nóták és csárdások. 

Örök szép melódiák
C D -n  é.s h a n g s z a la g o n .  

Érdeklődés: 9803 3165 telefonszámon.

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

A SZERKESZTŐ ASZTALÁRÓL!
A Kisújság 2000 év januári 
kiadása а XI. Ausztráliai 
Magyar Találkozó méltatása 
volt. Bocsánatot kérek a két 
név viselőjétől, amiért 
helytelenül írtam nevüket. Hetyey 
Sándor és Fadgyas László az első 
adag nyomdai példányokban 
rosszul íródott. A Szerkesztőség még egyszer ezen 
úton kér elnézést a hibákért.

ausztráliai kisujsag
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 Kisújságot 
Félévre: $12.50.-egész évre $ 25 Dollár. 

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

Cím

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani


