
HUNGÁRIÁN MONTHLY NEWSPAPER
12. évfolyam 7 szám -HAVI TÁRSADALMI FOLYÓIRAT- Július 2002 $2.00
....  REG1STÜRED BY AUSTRALIA POST - PDBLICATION PP No. 349181/ 00666

Szent László
István király halála 

után csaknem negyven évig 
tartott a forrongás, az 
átalakulás nehéz küzdelme, 
s nem egyszer úgy látszott, 
hogy akármelyik világnézet 
győzelme Szent István 
nagy művét
megsemmisüléssel 
fenyegeti. Szerencsére nem 
így történt. A haladó idő 
lassanként elsimította az 
ellentéteket, s a nemzet 
józan szelleme a 
legválságosabb 
pillanatokban is megtalálta 
a helyes utat a szélsőségek 
között. А XI. század

Л beremendi Megbékélés kápolna Szent 
László zászlaja Csete Ildikó alkotása

meghozta a teljes kibékülést, midőn a trónra 
olyan férfi lépett, aki a középkori magyar 
királynak ideálja maradt.

SZENT LÁSZLÓ a nemzeti párt vállain 
emelkedett fel, de teljesen át volt hatva a Nyugat 
szellemétől. Gondviseíésszerű férfiú volt, 
múltjával és jellemével fogva egyaránt arra 
hivatva, hogy a nemzet tetterejét, mely csak 
eddig önmagát emésztette, nagy célokra 
egyesítse éés irányítsa.

így történt, hogy amit az első szent király 
megkezdett, azt a második fejezte be. Szent 
István bevitte a magyart az európai keresztény

király
társadalomba, Szent László 
kimutatta a magyar nemzet új 
hivatását, a keresztény 
Magyarország egyetemes nagy 
jelentőségét az európai államok 
életében.

Uralkodása idején a 
király erős keze őrködött 
szegény és gazdag, gyönge és 
hatalmas fölött s a szigorú 
törvények éppúgy szóltak a 
hatalmasnak, mint a 
gyöngének.

Szent László
törvényeiben egy nagy és 
fontos elv érvényesült: a bűn 
nem maradhat megtorlatlanul, 
bármely magas állású is az, aki 
elkövette.

Mika Sándor történetíró (1859 - 1912) 
László! De szép neve van! Isten éltesse!
S tinektek is hadd rántsuk meg a fületeket, akiket 
Lacinak, Lacikámnak, Lackónak, Lacának becézünk!

E nevet nem akárkire akasztották, sem a régi 
világban, mert akkor a haza bajnokát, Szent László 
királyunkat állították az újszülött Lászlók bölcsője 
mellé őrszentül, sem manapság - hiszen mi a szentek 
épületes legendájánál kuszább történelemben bízunk, 
hogy majd életünk tanítómestere lesz, mindazon 
alakjaival, Hunyadi Lászlóval vagy egy Laci sógorral, 
akiknek tettei nevük továbbörökítése által őrzik a 
történelmi leckét.

(Egy ös-régi László köszöntő részlete)
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Magyarországi HÍREK.
Dr. Szalontai Éva írja;

A KEHIDA TERMÁL GYÓGY - ÉS 
ÉLMÉNYFÜRDŐ-RŐL.

2002. május. 17-én ünnepélyes keretek között 
nyilvánította Dr. Mikola István egészségügyi 
miniszter a kehidakustányi termálvizet, gyógyvízzé, 
átadva az arra vonatkozó okiratot. Ez alkalomból Dr. 
Balogh Zoltán reumatológus, az orvostudomány 
kandidátusa, címzetes egyetemi docens tartott 
előadást a kehidakustányi gyógyvízről, annak 
összetételéről és jótékony hatásáról.

A kehidakustányi gyógyvíz kálcium-magnézium 
hidrogén-karbonátos víz. Szulfidion tartalma 2,4

mg/I, ezáltal a kénes gyógyvizek csoportjába tartozik. 
Kiválóan alkalmas bőrgyógyászati problémák 
megelőzésére és gyógyítására. A balesteí 
rehabilitációban fontos szerepe van, mivel a 
sérülések, törések gyógyulási folyamatát lényegesen 
felgyorsítja. Szívbetegek is élvezhetik a gyógyfürdő 
jótékony hatását, mivel szívet megterhelő anyagot 
nem tartalmaz.

Kehidaskustány varázslatos környezetével, mint 
új gyógy-központ és turista-paradicsom, 43 Celsius 
fokos termál-vizével a Balatontól, Keszthelytől 25 
kilométerre, szinte otthona lehet a pihenni, gyógyulni 
vágyó turistáknak.

A 4 hektáron elterülő strandfürdőn különböző 
hőfokú medencék üzemelnek. Gyerekpancsoló várja a 
gyerekeket, uszoda a felnőtteket, termálvizes 
gyógymedence a mozgásszervi, nőgyógyászati, 
idegrendszeri betegségben szenvedőket.

A strandfürdő területén magyaros ízű ételek, 
italok fogyaszthatok. Az étterem Deák Ferenc, a haza 
bölcse nevét őrzi. 1848 igazságügyi minisztere nagy 
ínyenc volt, és számos ételrecept ötletadó gazdája.

Már 2001 augusztusában birtokba vehették a 
vendégek az igényes négy-csillagos szállót, 
masszírozás - szépség és fodrász-szalonnal, 
szakorvosi és természetgyógyászati segítséggel.

A jövő előkészített gyógyfürdői és 
idegenforgalmi fejlesztését honorálta a magyar 
kormányzat akkor, amikor a Széchenyi Terv 
keretében 640 millió Forintot szavazott meg a 
beruházásnak.

Ha bárki arra jár, nézze meg Kehidaskustányt. 
És most egy két adat: KEHIDA TERMÁL 
HOTEL****Cím: 8784 Kehidakustány, Kossuth u. 
60. Telephone 83/534-500.
Internet: www.kehidatermal.hu. 
e-mail: mfo@kehidatermal.hu

•—

A nyugati hírlevél írja:
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS NYÁRI 

EGYETEM.
A Bölcsészettudományi Kar Nyári Egyeteme a 
kővetkező korzusokat ajánlja: Magyar nyelv, a 
Hungarológia és a Magyar filmtan kurzusok egyetlen 
oszthatatlan kreditegységeként, amelyet jól 
kiegészítenek a fakultatív nyelvórák és/vagy az 
elismert Kulturális földrajz kurzus, melynek 
keretében a diákok Magyarország legszebb és 
leghíresebb helyeire juthatnak el.

http: // www.btk.ppke.hu/sumuni/

http://www.kehidatermal.hu
mailto:mfo@kehidatermal.hu
http://www.btk.ppke.hu/sumuni/
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2ímut 21 v i 0 tubtó © alleví)
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 Austral ián Institute fór The Conservation
of

Cultural Material Inc.-tagja.
В IRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW.

Telefon: (02) 365-3532__________

MAGYArN A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, Fl. USA)

Új vízum-szabályok
Washington, D.C. Az amerikai bevándorlási hivatal, 
az INS - nagyrészt a tavaly szeptember. 11-i, terror- 
cselekmények hátterére vonatkozó tapasztalatok 
nyomán - bejelentette azoknak a szabályoknak a 
megszigorítását, amelyek a külföldi 
állampolgároknak kiadható diákvízummal 
kapcsolatosak.

Az egyik legfontosabb szigorítás: ezen túl azok, 
akik az Egyesült Államokban kívánnak 
tanulmányokat folytatni, nem tehetik meg azt, hogy 
látogatóvízummal érkeznek az országba, ott 
megkezdik tanulmányaikat, és közben várják, hogy az 
INS jóváhagyja diákvízum kérelmüket. A 
diákvízumot a tanulmányok megkezdése előtt kell 
megszerezni.

Az INS további korlátozásokat is tervez a vízum- 
politikában. Elképzelése szerint megszüntetnék a 
látogatóvízum minimum hat hónapos tartózkodásra 
feljogosító jellegét, és minden kérelmezőnek annyi 
időre adnák meg a tartózkodási engedélyt, amennyi 
”a látogatás céljának megvalósításához szükséges". 
Ez az elképzelések szerint átlagosan egy hónap lenne.

A látogatóvízumba beüthető maximális 
tartózkodási engedély egy évről hat hónapra

csökkenne, és az INS korlátozná a meghosszabbítás 
engedélyezhető eseteit. Ezen felül azon 
külföldieknek, akiknek a kitoloncolását elrendelték, 
30 napon belül jelentkezniük kellene a hatóságoknál, 
ellenkező esetben elvesztenék azon jogukat, hogy 
kérelmezhessék jogállásuk (számukra kedvező) 
megváltoztatását.

DEBRECEN
Balogh István DEBRECEN című könyvének 

bevezetőjéből:
"Debrecen a honfoglalás utáni második 

évszázadban már állandó és sűrűn lakott település 
volt. A közel nyolcszáz éves múlt azonban ma már 
csak a város alaprajzából hámozható ki. Mint az 
évszázados tölgy évgyűrűi az elmúlt időket, úgy 
őrizte meg a debreceni utcák hálózata a város és 
társadalmának szerves fejlődését.

A városiasodás а XIX. Század elején kezdődött; 
a múlt század nagy nemzeti ébredésének építészeti 
stílusa, a klasszicizmus országos nevű mesterek és a 
helyi építészek munkájával alakítja ki a város újkori 
képét. Ezt az egységes arculatot az első világháború 
előtti két évtized építészete bontotta meg. "A 
pusztában épült és kőfalak nélkül szűkölködő", sok 
csapást kiállott város megmaradt műemlékeiről 
számol be ez az ismertetés."
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A körkép (Társadalmi és kulturális hetilapban 
írja: Filep Tibor))

Megmozdult az ősi város
Több mint félévszázada, 1949 ősze óta élek 

Debrecenben. Egy Borsod-megyei faluból, 
Mezőkeresztesről kerültem a Református 
Kollégiumba. Akkor Debrecen még a Kálvinista 
Róma volt. A Kollégium, a Liceumfa, a Méliusz 
Könyvesbolt a Nagytemplom mind-mind a 
kálvinizmus élő szimbólumai voltak. A város testén 
még láthatók voltak a háború ütötte sebek. Még éltek 
a cívis hagyományok, az évszázados tradíciók. 
Átéltem egyetemistaként és láttam a forradalmát. 
Tanúja voltam azoknak az évtizedeknek, amikor a 
város lakossága ugrásszerűen megnőtt, gyárak nőttek 
ki a földből, és egykori kéltségéi helyén panel 
városrészek emelkedtek. Más lett Debrecen, a régi 
cívisvárosból alig maradt valami, szellemisége 
odalett, hagyományai elsorvadtak. Debrecen már nem 
volt a Kálvinista Róma, nem volt a cívisváros, egy 
volt a magyar városok közül, szürke hétköznapjaival, 
egykedvűségével. Pusztultak értékei, lebontották a 
Kölcsey házat, odalett a régi vigadó hangulatos 
kerthelyisége, a város sajátos hangulata is. A pangás 
évtizedei következtek, amikor a vállalkozó szellem 
hiánya telepedett a városra, minden csak központi 
utasításra történhetett, az alkotó gondolatok 
törvényszerűen elsorvadtak.

ь ш Я Ш т ' -Щ '
A Déri Múzeum

A rendszerváltozás éveiben, az önkormányzati 
rendszer újjáéledésével megadatott, hogy a város 
megtalálja hajdani önmagát, újjáélessze 
hagyományait, szellemiségét, s újra élő város legyen. 
A kilencvenes évek elején a globalizáció éreztette itt 
is a hatását. A szabad piacgazdaság új áruházak, 
üzletláncok, vállalkozások egész sorát hívta életre. A 
belvárosban modem éttermek, bankok nyíltak,

autószalonok mutatták autócsodáikat, s nagy áruházak 
pedig olyan gazdag áruválasztékot kínáltak, amit 
korábban a debreceniek csak akkor láttak, ha Nyugat- 
Európába utaztak. Néhány év alatt más lett a város. 
Átalakult, formálódott. Patinás nagyvállatok mentek 
csődbe, majd éledtek újjá. Megszűntek az állami 
lakásépítések, a nagyerdőben és a város külsőségein 
családi házak, villák nőttek ki a földből. De mintha 
mind ez meg se történt volna, az emberek az 
összeomló Kádár-rendszer gazdasági romjai alatt 
görnyedve mindennapi gondjaikkal voltak elfoglalva, 
s nem figyelhettek a változó környezetükre.

Megmozdult az ősi város, ezt nap, mint nap 
érzékeljük, érezzük, látjuk. Látják mindazok, akik 
nyitott szemmel járják a város utcáit, azok, akik 
idevetődnek a nagyvilágból, az ország távoli 
városaiból. Debrecen reneszánszát élni! Új, 
hangulatos, a város XXI. Századi arculatát mutatja. 
Széles kőrútján autók áradta. Nagy és modem város 
lett Debrecen. Három, négy év alatt. A korábbi 
tespedést az alkotószellem rázta meg. Advent táján, 
karácsony előtt a kivilágított belváros a nyugat
európai nagyvárosok ünnep előtti hangulatát idézi. 
Jólesik sétálni a főutcán, és nézni a hatalmas fenyőt, a 
villogó fényeket. Vajon eszünkbe jut-e összevetni a 
most látható városképet a korábbi évek esti 
Debrecenének sötét kietlenségével?

Megmozdult az ősi város. Más, mint volt. És 
nem csak a széles, nagyvárost idéző körútja, megújult 
színháza miatt, hanem azért, mert úgy tűnik, a várost 
most már nem központi akarat mozdította meg, 
hanem az itt élők, az érte dolgozók, jövőjét 
megálmodók, a debreceni emberek. Akik egyre 
jobban megértik, ez a város az otthonuk, ők élnek itt, 
s nem mindegy, hogyan, milyen környezetben. Soha 
sem éreztem annyira aktuálisnak Tamási Áron 
gondolatait, mint most: "Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne". Mert 
Debrecenben otthonra lelhetünk.

Megmozdult az ősi város. Ami eddig hiányzott, 
a vállalkozó kedv, a jövő vállalása, a városépítés 
lendülete együtt van. Él a város, nem csak a szíve 
dobog, nemcsak a belváros született újjá hanem a 
város polgárainak gondolkodása is. Az, hogy egyre 
többen önmaguk akaiják sorsukat irányítani.

Megmozdult az ősi város, meg kellett 
mozdulnia, mert Debrecen a régió központja, Kelet- 
Magyarország fővárosa, és az ország keleti kapuja. Ez 
feladatot jelent és küldetést. Kötelességvállalást is. 
Jelene, jövője azon múlik, vállalja-e, akarja-e, 
formálni jövőjét? Eívíszi-e hírét az idelátogató a 
város nagy megmozdulásának?
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Megmozdult az ősi város, mert megtalálta 
értékeit, és megtanult értékeket teremteni. A város 
vezetőinek fiatalos lendülete, jövőt álmodó, jövőt 
vállaló bátorsága újjáteremtette a pusztulásra ítélt 
értékeket is. Az építészeti értéket képviselő laktanya 
épületi megszépülve váltak a tudás fellegváraivá. 
Kertai László lobogó fantáziája az általa megálmodott 
városközpontot hozta életre, de említhetnénk az újra 
felállított gyönyörű szobrokat, a Debrecenben 
rendezett és rendezendő világbajnokságokat, az épülő 
ipari parkot.

Sokan mondják konok módon, álságos hátsó 
gondolatokkal, hogy a külvárosok elhanyagoltak. 
Részben igazuk is lehet. Még vannak földutak, még 
vannak elmaradt városrészek, nem mindenütt sugárzik 
a fény. De ez van szerte a világon. Egy nagyváros 
mindig belülről építkezik. Ám azért ha az ember a 
Csapókertben, a Kerekes-telepen, a Tégláskertben, a 
többi külsőségeken jár, lehetetlen nem észrevenni az 
ott épülő családi házakat, a megnyílt üzleteket, és a 
lakosság és az önkormányzat összefogásból épülő új 
utakat.

Megmozdult az ősi város. Mert előre néz. A 
jövőbe. А XXI. Század világába, abba a világba, 
amely most épül. Formálódik a maga 
ellentmondásaival, a terrorral, a globalizáció 
veszélyeivel, az értékes kultúra elsorvasztásával és 
reményeivel együtt. Számomra éppen ezért döntő 
fontosságú kérdés, a szellemi értékek, a debreceni 
alkotó emberek - a humán értelmiségre gondolok 
elsősorban - megtalálják-e helyüket az újjáéledő 
polgári világban? Megmozdult az ősi város, de 
mintha kultúra értékei iránt nem volna eléggé 
érzékeny, mintha nem az igazi kultúra értékeire 
figyelne, az ideig-óráig ható divatirányzatoknak 
engedne. Úgy tűnik, a cívitás egykor híres 
önszerveződései nem éledtek volna újjá, mintha a 
politikai nézetkülönbségek szakadékot támasztanának 
a debreceni szellem alkotó emberei közé. Élnek itt 
képzőművészek, írók, költők, irodalmárok, tudósok, a 
szellem emberei, valahogyan ők még nem találták 
meg útjukat, helyüket a megmozduló ősi város 
mindennapi életében. Talán a megszokás bilincseiben 
élnek és várják az instrukciókat. De lehet, hogy a 
város sem szólította meg őket. Kezdeményezések 
halnak el, születő értékekről nem esik szó. Egy 
debreceni, művelődési, kulturális folyóirat hiányát 
napról - napra egyre jobban érezzük.

Megmozdult az ősi város, sokáig vártunk erre a 
megmozdulásra, de hogy ez a mozgás magával 
ragadó lesz-e, le tudja-e rázni magáról az 
óvatoskodás, a bátortalanság béklyóit, az attól is függ,

hogy a debreceni szellemiség, a debreceni egyetem 
hatalmas szellemi energiái konvertálódnak-e a város 
mindennapi életében, jövőjének alakításában.

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Nagyerdő)

Ha az itt élő emberek nem csak nézői, de 
cselekvő részesei is lesznek Debrecen sohasem 
tapasztalt jövőt formáló változásának, mozdulásának

A Hungaroskills.net hírei:

A skillnet számítógép tanítás folytatódik a Magyar 
Központban. Az átalakított teremben most már tíz 
jelentkező tud együtt dolgozni. Aki még nem került 
sorra, a közeljövőben telefonon keresztül beszéljük 
meg a tovább oktatás lehetőségét. A jelentkezési 
sorrendet betartva mindenki sorra kerül. Azok akik 
már elvégezték a tanfolyamot és fel akarják frissíteni 
a tanultakat, vagy az Interneten szeretnének egy pár 
órát eltölteni, lehet ezt eszközölni a skillnet tanítási 
ideje alatt.

A Skillsnet oktatási idők mint eddig is 
minden pénteken este 7: 30-tól 9:30-ig, és minden 
vasárnap d.e. 10:30-tól 12:30.-ig. A keddi tanítások 
is megkezdődnek és úgy mint régen a Knoxi Idős 
Magyarok találkozója alatt - ebéd után -  1-től 3-ig 
lesz megtartva. A közbe eső keddeken is lesz tanítás 
ugyan abban az időpontban. A csütörtöki tanítások is 
elkezdődnek, azzal a különbséggel, hogy 3 óra 
helyett, 4-kor kezdődnek a tanfolyamok és 6 órakor 
fejeződnek be.

Az első és második szerdán - minden 
hónapban - a Központ Komputer Association 
gyűléseit tartjuk este 7:30-tól 9:30-ig. Ezeken az
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összejöveteleken a már skillnet elvéerÁne. után 
összejött tagok továbbképzést kapnak, és egyéni 
segítséget is nyújtanak a megjelent komputer 
szakemberek. Ezeken a napokon az egyéni 
problémákat is, orvosoljuk a tagok által behozott 
gépeken is.

2002-ben, tekintettel a nagy érdeklődésre, 
jelentkezési sorrendben megyünk végig a
névsoron az oktatás elkezdésére, - telefonon 
értesítést kapnak a jelentkezők a sorrend 
betartása végett A jelentkezők a megfelelő nap és 
idő szerint ki előbb ki később kerül az oktatáshoz!

Jelentkezni lehet a 9879 8203 (Kisújság
szerkesztősége) vagy a Deák Matilda 9778 7737 
telefonszámon. Szeverényi László.

Magyarvalkó, Tordai hasadék, Torockó, 
Körösfő, Nagyvárad - Budapest,
Indulási időpont: Kanadából, USA-ból, Dél- 
Amerikából és Ausztráliából: 2002, szeptember 
7-én. Jelentkezni lehet: július 30-ig.
Burján Erzsébet e-mail címein: elizburian@vahoo.ca 
és erdelyfelvidek@vahoo.com ; valamint a budapesti 
telefonszámon: 36-30-433-66 28.
Ausztráliai jelentkezés Bentley Etelkánál az 5248 
1281 - telefonszámon.
Részvételi díj: - szállás, teljes ellátás, autóbusz
költség, programok, vezetés; $900 US plusz 
repülőjegy.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT, 

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

Tel: (03) 9761 6765 M obile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

E-mail: beriferi @ alphalink.com.au

Újra Erdély!
Újabb gyönyörű 2 hetes utazás Erdély még 

ismeretlen tájaira.
Légkondicionált autóbusszal, teljes ellátással a 
Transsylvania Tours szervezésében.
Jöjjön velünk! - Útirány: Budapest, Ópusztaszer, 
Arad, Temesvár, Herkulesfurdő, Orsóvá, Al- 
Duna (hajózás), Kazán-szoros, Vaskapu, StAnna 
kolostor, Szörényvár, a Zsil-völgye, Hátszeg, 
Déva, Vajdahunyad, Zetelaka, Gyulafehérvár, 
Nagyszeben, Medgyes, Berethalaom, Segesvár, 
Madarasi Hargita, Gyilkos tó, Békás-szoros, a 
Bukovini kolostorok, (Mmoldovica, Szucsevica, 
Voronec) Borgói-hágó, Beszterce, Dés,

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország__

BÉLA 'S

HOLIDAY
Forduljon bizalommal 
az évek óta /
közismert és
nagy gyakorlattal rendelkező

w <ORLD
egyéni és 

csoportos utazások! 
A világ minden 

részére!

SZEPESY -BENKE- BÉLÁHOZ
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon.....

311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166. 
Telephone (03) 9544 1911;. Home Office (03) 9596 4967. 

Mobile 0413 135 609; E-mail bela@blue.com

mailto:elizburian@vahoo.ca
mailto:erdelyfelvidek@vahoo.com
mailto:bela@blue.com
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2002
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

Egy halott rendőrt visz a Duna? 
Holtbiztos.
Két halott rendőrt visz a Duna? 
Holtverseny.
Sok halott rendőrt visz a Duna? 
Forradalom.

MEGTÖRTÉNHET OTTHON?
Rendőrautó megelőz egy másik kocsit, 
megállítja A rendőr kiszáll, hátramegy és igen 
udvariasan, ezt mondja a vezetőnek: - Uram, 
mi már háromnegyed órája követjük önt, és 
eközben gondosan figyeltük, hogyan vezet. 
Megállapítottuk, hogy egyetlen közlekedési 
szabályt sem hágott át, egyetlen kilométerrel 
sem lépte túl a megengedett sebességet, 
előzékeny volt az autótársaival szemben.
Ezért rendőrségünk új bonusz - akciójának 
keretében engedje meg, hogy jutalomként 
átnyújtsunk önnek egy harmincezer forintos, 
bármelyik bankban beváltható csekket.
A sofőr erre megkönnyebbülten felsóhajt, majd 
így szól: - végre lesz pénzem megcsináltatni a 
jogosítványomat!
Kis zavar, majd az anyósülésről a feleség 
kapkodva: - biztos úr, ne hallgasson rá, mindig 
hülyeségeket beszél, ha iszik!
Majd hátulról a kissé süket nagymama 
kontrázza: Jaj-jaj, ugye megmondtam, hogy ne 
menjünk lopott kocsival!
Végül felpattan a csomagtartó és kiszól egy 
rekedtes hang: - ..... túl vagyunk már a határon?

Mi az ideális feleség definíciója?
olyan néma, nimfomániás nő, aki 
korán megárvult és a szüleitől 
örökölt egy italboltot.

Hogy mondják angolul? "ma este a 
megbeszéltek ellenére sajnos nem jön 
vacsorára az anyósom".

- "YYYEESSSSÜ!"

Miben hasonlít egymásra a szex és a 
kommunizmus?
- a szex az emberi történelem során legalább 
annyira gyarapította a Föld népességét, mint 
amennyire a kommunizmus csökkentette.......

Miért állatkert a Lánc-híd környéke?
Mert a bejáratánál áll két oroszlán, az előtt van 
a zebra, a zebrán átmegy egy jaguár, a 
jaguárból kiszáll egy ürge, és az felszed egy 
tyúkot.
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MELBOURNE-BEN
BUDAPEST
BÁBSZÍNHÁZ__________________________ 2002 JÚNIUS 8

JÁNOS VITÉZ
Bábjáték két részben

PETŐFI Sándor elbeszélő költeménye nyomán írta: SZILÁGYI Dezső 

Zeneszerző: ANDRÁS Béla Báb- és díszlettervező: KOÓS Iván

Ján o s  vitéz

Iluska 
Francia királylány

Francia király 
Gazda

Óriáskirály 
H uszár kapitány

Mostoha

Bogár, Huszár, 
Griffmadár

Rendező: U RBÁ N  G y u la
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The Brave Nation

A Melbourne-ben élő Ambrósy Anna könyve;
A Short Political and Social History of 

Twentieth Century Hungary.
A könyv a következő kritikát kapta:

A szerző nem háborús történetet írt, hanem a 
nagy erőkben tehetetlenül sodródó ország sorsát, ami 
az orosz-bolsevista megszállásban torkolódik.

Csapó Endre

A könyv megírásának az is hajtóereje volt, hogy 
útmutatást ad a második és harmadik generáció 
részére, akik keresik őseik múltját.

Fazekas Lola

Ambrózy Anna nem a saját, egyéni véleményét, 
meglátásait közli. Minden állítását, levont tanulságát 
bőséges bizonyítékkal támogatja.

Metz Sándor

Azt biztosan mondhatjuk, hogy a magyar 
történelem Terra Incognita - azaz teljese ismeretlen a 
más nemzetiségűek részére. Ami nagy kár, mert a 
magyarok kultúrája igen jelentősen járult hozzá a 
modern európai kultúrához.

Dr.Andrew Bonnell

Csapó Endre, a Magyar Élet főszerkesztője a 
Melbourne-ben lezajlott három napos tanácskozás 
keretei között bocsátotta útjára Ambósy Anna, A 
Brave Nation című könyvét:

"Amiképpen a hétköznapokat váltják az 
ünnepnapok, azonképpen jelennek meg emigrációs 
éveink során olyan ünnepi alkalmak, amikor egy-egy 
új könyv megjelenését köszöntjük. Sokat idézett 
mondás - a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Mi 
már tudjuk, hogy könyveink túlélnek bennünket. Ezt 
így akarjuk.

Az ünnepek között vannak fontosabbak, 
nevezetesebbek, a könyvekkel ugyanígy állnak. A mi 
Ambrósy Annánk a fontosabb, a nevezetesebb könyv 
kézbeadását határozta el küzdő szellemű magyar 
lélekkel. Anna komolyan vette, hogy száműzetésünk 
kötelességet is rótt ránk, és ő hivatást is érzett, és 
hogy képes legyen magas szintre emelt feladataira, 
felsőfokú képesítés elnyerésére vállalkozott.

Mi is a feladat? A mi sokat szenvedett, 
sokféle szakított nemzetünkről hírt adni. Hogy vegye 
tudomásul a világ a mi nagy múltú nemzetünk nagy 
cselekedetét, azt, hogy egy ma már kis nép nem tudott 
belenyugodni abba, hogy a szolgaság legyen az 
emberiség útja. Ezért a könyvnek a gerincében a 
magyar forradalom és szabadságharc története van, 
hiteles forrásokból megjelenítve.

Csak kevesen tudjuk, dehogy tudjuk, csak 
sejtjük, hogy milyen nehézségek leküzdésével, milyen 
áldozatokkal jött létre a Brave Nation. А 
megjelenéshez több mint bátorság, szívós kitartás 
kellett. Büszkék vagyunk Annára ezért a nagy 
munkáért, amit mindannyiunk helyett elvégzett.

Most pedig szeretném megelőlegezni 
dicsérettel azokat a megértő honfitársakat, akik 
megértik és megvalósítják a szándékot, azt, hogy ez a 
könyv, a bátor nemzet könyve betöltse azt a hivatást, 
amire szerzője szánta, jusson el ez a könyv a magyar 
közönség áldozatos akaratából könyvtáraknak, 
nevezetes befolyásos személyeknek. Mert csak akkor 
lesz teljes a feladat, amit Ambrósy Anna magára 
vállalt.

Nagy szeretettel bocsátjuk a könyvet 
áldozatos útjára, és nagy szeretettel köszönjük meg 
élete nagy munkáját a mi áldozatos lelkű, szeretett 
Ambrósy Annának."

Beszéde után felolvasta dr. Gyürk István, a 
magyar nagykövet Ambrósy Annának intézett levelét:

Tisztelet Asszonyom, kedves Anna!
Köszönettel vettem remek könyvét, A Brave 

nation-t. Alapos áttekintése hányatott 
történelmünknek. A források felkutatásában, a tények 
felderítésében, azok rendszerezésében rengeteg 
gondos munka van, amelyet sikerült sajátos 
történetírói tehetséggel ötvöznie. így a könyv 
nemcsak számtalan alapvető és fontos információt,
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tényt és adatot tartalmaz, nemcsak átfogja egy nemzet 
több, mint ezeréves történelmét, hanem izgalmas és 
az őszintén érdeklődő számára tanulságos olvasmány 
is.

Meggyőződésem, hogy művével maradandót 
alkotott és nagy szolgálatot tett a határon belül és 
azokon túl élő tizenötmilliós magyarságnak.

Mégegyszer köszönöm kitüntető figyelmességét 
és további munkásságához hitet és erőt kívánok.

Üdvözlettel Dr.Gyürk István, nagykövet.

QUEENSLANDI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub meséi;

Az a szólás-mondás járja az "örök-nyárban" 
működő nyugdíjas Klubban, hogy mindenki olyan 
idős, amilyennek érzi magát, - de ehhez azt is hozzá 
kell tenni, hogy az érzelmeket nagyon befolyásolja az 
is, hogyha a telet rövidnadrágban és atléta-trikóban 
vészelhetjük át a tenger-parton sétálva. Ezt csak ezért 
említem meg, mert a Klub-tagok legtöbbje 
Melboume-ből jöttünk, ahol jóval hűvösebbek a téli 
hónapok. Ezekben a hónapokban az idősebbek 
hangulata és az egészségi állapota sem a legjobb. Itt 
más a helyzet. És nem csak a jó időnek köszönhető a 
jó  hangulat, hanem a kitűnő Klub-élet is hozzájárul a 
jó kedvhez, és barátságos hangulathoz. A Klub-élet 
mellett kiépítettünk egy baráti kört is. Sokszor 
összejövünk BBQ-n és partikon, megbecsülve 
egymás társaságát, az összetartozás érdekében. Persze 
mind ez a Klub életből indul el. A Klub napok 
mindenkinek a legkedvesebb napja, és az 
elmaradhatatlan összejövetelek fénypontja. Ezek a 
napok adnak élet-erőt az öregedő nyugdíjasok 
számára. Ezt bizonyítja az Elek házaspár már több- 
mint 30 éves közösségi munkával eltöltött ideje, és 
még további odaadó munkálkodása itt a Gold-Coast-i 
Klubban is.

Egy kis történelem: Az Elek-visszapillantás; 
"Életem legnagyobb részét Ausztráliában a magyar 
közösség érdekében töltöttem. Victóriában mind az 
M.H.B.K. főcsoport vezetője 15 évig. A Victóriai 
Szövetség elnöke, azon kívül, a rab-nemzetek 
szövetségi elnöke. Az Ethnie Council szövetségi 
elnöke, a Magyar Lengyel szövetség elnöke. 16 évvel 
ezelőtt a Gold Coast-ra költöztünk, itt megalapítottam 
a gold coast-i M.H.B.K-t amit 5 évig vezettem 
feleségem közreműködésével. Mealapítottam a 
Q.land-i Magyar Szövetséget, ami ma is működik.

Korom és egészségi állapotom miatt mind ezt 
kénytelen voltam feladni.
A Gold Coast-on működő nyugdíjas Klubnak tagjai 
vagyunk, amit Nagy Magdi és Sándor nagy 
önfeláldozással vezet, és kellemes órákat töltünk ott. 
Köszönet Nekik."

Az Elek házaspár a Klub alapítójával, Nagy Magdival.

A Kisújság olvasói között egész biztos lesz több 
olyan, aki ismerte az Elek házaspárt még Melboume- 
ből, és igazolni tudják önfeláldozó munkájukat a 
magyarság érdekében. Ez a közösségi munka 
eredményeként legyen példa sok magyar előtt, mert 
ez az ami összehozza még ma is a magyarokat, 
keresik egymás társaságát, eljönnek a Klub napokra 
és elhozzák barátaikat is. Ezek a barátok nem csak 
Queensland-ból, és Ausztrália minden államából, de 
még Magyarországról is meglátogatnak bennünket. 
Örülünk neki, hogy elviszik a jó hímevét a 
Klubunknak.

Befejezésül, szeretném, megköszöni az idős 
magyarok nevében HÁRTY Rózsíkának a hegedű 
játékát, a szép magyar nótákat, amit nagyon szépen 
játszott. Reméljük még többször is, megörvendeztet 
bennünket magyar nótákkal, (nem kell félnie, hogy 
Papp Károly a Klub Liberácsí-ja féltékeny lesz rá!)

És most jön a hirdetés: nem szabad elfelejteni a 
keddi napokat amikor a Klub találkozik reggel 10 
órától, dél után 3 óráig. Szívesen látunk mindenkit, 
aki jó társaságot, barátokat és idős magyarokat keres 
a Gold Coaston. A találkozások színhelye a Broad 
Beach-i Senior Citizen Centerben (a Kaszinó) 
mellett. Szeretettel várunk minden honfitársunkat.

Nagy Sándor.
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54 sz. H unor és Magyar Cserkészcsapat és a 
63 sz. Tormay Cecil Leány Cserkészcsapat

Szeretettéi és tlszteiettei megAív
mindenkit a július 27-én 7 órai kezdettel tartandó

Анна Bái-ta
a Magyar Központ Ifjúsági termébe. (760 Boronia Road, Wantima, Melway 63 F5) 

Megkülönböztetett tisztelettel várjuk az egykori cserkészeket, parancsnokokat és cserkészszülőket, 
hisz ezen a napon ünnepeljük a fiú csapat megalakulásának 40. évfordulóját is.

A bált pontosan 8.30-kor Palotással nyitjuk meg, amit Szilágyi Piri és Tibi tanított be. 
Vendégszerepei a Győngyősbokréta Tánccsoport és a Magyar Központ Tánccsoport.

Zenével az Új Hullám zenekar szórakoztat.

»Belépődíj $20 »Nyugdíjasoknak $15 »Fiataloknak és diákoknak $10 »14  éven aluliaknak ingyenes

Finom vacsora, sütemények és italok kaphatóak. Különleges tombola várja kedves vendégeinket.

Asztalfoglalás az alábbi telefonszámokon:
Tóth Zsuzsa - 9459 7757 Tóth Erika - 9702 8393 Bartha Ani - 9754 1706

KóffüQ, ßogyon a vtmdÓQMtQf

Az öregkorról
Azt mondod, hogy én öregszem,
Én azt vélem, ez nem úgy van.

A "ház" amiben élek már kopott, viselt azt tudom. 
Már réges-rég óta használatban áll, sok szél fújt rá 

port. Igazán nem meglepő, 
hogy gyengélkedőnek vélsz. A "tetőm" színe 
megváltozott, az "ablakaim" homályosodnak;
A "falak" kissé átlátszók és vékonynak tűnnek.

A "talapzat" is meginog néha.
Az én "házam" immár düledező, de a "ház" nem én 

vagyok! - Rövid néhány évem nem tehet öreggé 
engem, mert úgy érzem még ifjú vagyok.

Az öröklét csak előttem van, egy vidám, igaz élet; 
Ott én nem múlok el, az élet ott szépen halad. 

Azt mondod, hogy én öregszem?
'Tán te csak nem értesz meg;

A lakója e kis "háznak" ifjú, fénylő és boldog, 
Éppen most kezdi életét egy végtelen napra.

Te a külső látszatot nézed, mint sokan mások. 
Engem összetévesztesz a "házammal",

Ha azt mondod hogy öregszem!

M A G  V A R  JÁTSZÓ CSO PO R T  
HUNGÁRIÁN PLAYGROUP

Szeretettel várunk gyermekeket 
játszócsoportunkba, csecsemőkortól iskoláskorig, 

ahol kreatív foglalkozásokkal, énekléssel, 
к öt-játékokkal, mesékkel és szabad játszással 

szórakoztatjuk ókét

A játszócsoport minden szerdán (kivéve 
iskolaszönetben) d.e. 10 órától délig tartja 

wantimai Magyar Házban.

Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon 
Erika 9700 2446 vagy 
Gyöngyi 9574 0765

Ismeretlen angolíró művéből fordította: Antal Péter.
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Figyelem!
Victorian School of Languages

Bríngs You tfae Worid!
A DANDENONG fflGH SCHOOL 

Ad otthont az alsó tagozatos (1-6) és az 
érettségire előkészítő (V.C.E.) 

MAGYAR osztályok számára.
Tanítás szombat délelőttönként, 9-től 12.30-ig, a 

Princes Highway -on található iskolában. 
Diákjaink a magyar beszéd, olvasás és helyesírás 
tanulása és gyakorlása mellett, megismerkednek 

kiemelkedőbb irodalmi alkotásainkkal, és 
betekintést nyernek a magyarvonatkozású 

történelmi esemény-naptárba is.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: 

REINER ILONA 9766 7036, 
BARTHA GYÖRGYI 9574 0765 és 

FEHÉR ALAN 9791 9289.

MEGHÍVÓ
A Magyar Központ Nép-táncegyüttese

által rendezendő

„Egy Est Budapesten"
ragyogó műsoros estjére.

2002. július 6.-án, szombat este 7:30 órától 
éjjel 1 óráig a Központ Nagytermében.

(760 Boronia Road, Wantima)

Népzene Együttes 
„VARPOS"

A Magyar Központ nép-táncegytittese 
TÁNC AZ „AFTER PARK DUÓ" 

KÍSÉRETÉBEN.
Kitűnő vacsora. Finom sütemények, láneos

Teljes BAR Service, vagy B. Y.O. 
Belépő díj: felnőtteknek $20.00 

Nyugdíjasoknak és fiataloknak $15.00 
10 éven aluliaknak ingyenes.

Kéijük, asztalfoglalását időben biztosítani erre a 
remek estre, hívja telefonon:

Rose Babinczky 9796 0843 (mob. 0407 320616) 
Edina Morino 9769 7121 (mob. 0417 367966) 

SZERETETTEL VÁRJUK!

M AG YAR K Ö N Y V TÁ R
MAGYAR KÖNYVTÁR 

MAGYAR KÖNYVTÁR ~

A MELBOURNEl MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road W antima, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön ll-tö l 2-ig. 
Vasárnap a Sztlstván templomban tartott 

katolikus szentmisék után!
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A FILM EGYESÜLET 
ÉRTESÍTŐJE: 

a magyar mozi három  
hónapos szünetet tart!

A kővetkező előadás szeptemberben lesz, a Vetítő 
és kedves felesége nyaralni mennek.!
JÓ NYARALÁST ÉS PIHENÉST KÍVÁNUNK!

Viszont látásra szeptemberben.
(A vetítésre kerülő film címe a szeptemberi 

Kisújságban lesz közölve!)

A M A G Y A R H Á Z SZÖ VETK EZET

XXI. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

A 2000 Szilveszterét követően néhány hetes 
nyári szünet után, január végén volt az első 
rendezvény. Ez alkatommal olyan sikeres est volt a 
Szociális Klub helyiségében, hogy a vezetőség 
elhatározta az év minden hónapjában fognak 
étkezéssel egybekötött zenés klubnapot tartani. 
Egyébként az esti rendezvények helyett egyre

gyakrabban tartanak a Központban déli vagy kora
délutáni összejöveteleket, mert az idősebb emberek 
nem szívesen vezetnek gépkocsit a késő esti órákban. 
Ez különösen vonatkozik a Knox idős magyarok 
klubjára, mely kéthetenként tartja ebéddel 
egybekötött összejöveteleit, egyre növekvő 
létszámmal, melynek eredményeként a Szociális Klub 
helyisége kicsinek bizonyult és az év folyamán 
átköltöztek a nagyterembe, ahol alkalom van 
beszélgetésre, kártyázásra, két biliárdasztal 
használatára és bőven van hely a közel kétszáz 
személy étkezésére.

A nagyterem hosszú előcsarnokának egy része át 
lett alakítva Komputer teremmé. A Victoria Állami 
Könyvtár adománya következtében sikerült tíz darab 
számítógépet vásárolni és április folyamán Szeverényi 
László megindította tanfolyamát a számítógép 
használatának tanítására. Az ezt követő tizenkét 
hónap alatt több mint százan tanulták meg a 
számítógép kezelését és javarésze bekapcsolódott a 
saját gépeiken, a saját otthonukban az Internet és az e- 
mail, használók közé.

Az év kiemelkedő eseménye volt a Bevándorlási 
Múzeumban tartott kiállítás "A hagyomány szálai" 
címen, Bognár Magdi szervezésében. Három 
hónapon keresztül mutatták be sok ezer Melboume-i 
lakosnak a magyar kézimunka remekműveit a 
Központban működő Kézimunka Kör szorgalmas 
hímző tagjai.
Mint már évek óta, most is több magyarországi ének 
művész látogatott el a Központba, ahol koncerteken 
vettek részt, melyek szereplői voltak, Aradszky 
László, Poór Péter, Kaczor Ferenc, Pataky Attila, 
McHawer és Tekknő voltak, (az utolsó két név 
"művész-név" voltak). Az említett énekesek egy újabb 
közönséget vonzottak a Központba. Javarészt olyan 
fiatalabb korukban ezeket a budapesti énekeseket 
ismerték.

Hartig Júlia hegedűművész viszont Hollandiából 
látogatott el Melboume-be, és édesanyjával Biszák 
Júliával tartott sikeres művészi koncertet a Központ 
rendezésében.

A júliusban rendezett TÁNCDAL 
FESZTIVÁLON Jusztin Tamás és Risztics István 
szervezésével húsz ifjú énekes lépett fel a hatszáz 
főnyi közönség előtt, bizonyítva, hogy a tizen-évesek 
is tudnak magyarul énekelni. A nagysikerű műsor 
énekeseivel CD lemez is készült.
(folytatás a következő Kisújságban)

Faith Ferenc.
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENT CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantirna. 3152,
Júliusi összejövetelek: 2-án és 16-án és 30-án. 

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

JOE SZILADY
PETROL a  DIESEL MECHANIC

Service a  general repairs, RWC 
Independent testing of pre-owned cars

164 Cardigan Street, Carlton 
Victoria 3053 Australia 
Tel: (03) 9347 0411 
Fax: (03) 9347 3262

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIÁI
CSOPORTJA

A 2002-év, Júniusi összejövetele a hónap első 
szombatján (július 6-án) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos teiefonszámán.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADAI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

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 
N O R T H F I T Z R O Y .

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben.(Sakk, kártya, stb.) 
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától. 
BIBLIA ÓRÁK:

Minden csütörtökön este 6 órától 
a Bocskai kis termében -  utána baráti 

beszélgetések, kávé és tea mellett. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK:

Minden hónap második vasárnapján. jf 
Délután 1 órától.

ZENÉS CSALÁDI ESTEK;
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

MEGHÍVÓ!
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház

DISZNÓTOROS VACSORÁJÁVAL
egybekötött

TÁNCOS» ZENÉS 
ÖSSZE JÖVETEI FRF 

2002. július 6-án 
a Bocskaiban

Új Hullám zenekar - jó hangulat -  finom vacsora. 
Belépődíj $15.00.

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

A NUNAWAPINGI „ÖRÖK IFJAK.. HÍREI

A Nunawadingi örök ifjak találkoznak az East 
Burwood-i Community Hall-ban július 10-én és 
24-én lesz a két júliusi összejövetel.

Ezekre, mint az ezelőtti összejövetelekre 
mindenkit szeretettel hív, és sok érdekes szórakoztató 
műsorral telt szórakoztató összejövetelekre vár a 
vezetőség.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174. 
Július, 1-én és 15-én. (Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén). 10 napos út Queensland-ba 
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Klub Összejövetelei minden szerdán, 

d.e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton 3177 címen.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség nevében: Tóth Katalin.

BR1MBANK-I (ST.ALBANS1 IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA,
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) mindenkit szerezette! vár és hív a 
Vezetőség és a tagság! (ha még megvannak!?)

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KI Í RJ A
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától — d.u. 4 óráig.
Figyelem! A Klub új címe: 40 Gratan Street 
Prahran, 3181. A Prahrani Community Center-ben. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
A DMSz, július 28-án tartja zenés ebédjét az 
Egyesületben, déli 12 órától d.u. 5 óráig.
A cím: Doveton Public Hall-ban a Power Road 
Doveton 3177.
Érdeklődés Mata Nelüe 9774 8067 telefonszámán.

Bene Éva, László és Nicholas 
szeretettel várja vendégeit
Kellemes légkör, kitűnő konyha 

Étlapról választhat ízletes ebédet/vacsorátí 
(teljes itaiengedéiy)

Pénteken és Szombaton du.630-tól -  11-ig. 
Vasárnap de.l2>től -  du.5-ig.

Élő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz 
Risztics Pityuzenéjére.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK?
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adagéi 
minden szerdán d.u.6-8 
óra között a 94.7 FM hallható 

Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között 
sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!

A Melboume-ben lefolyt 
nagy tanácskozásról a 
Melboume-i Magyar Központ 
még ez után fog nyilatkozni, amit a Kisújság teljes 
egeszeben le fog közölni. Még az illetékesek 
nyilatkozataira várunk.
Remélem mindenki nagy élvezettel nézte a Júniusban 
megtartott foci világbajnokságot. Sok újdonságot 
adott a foci-világnak. Még jobban kiszélesítette az 
amúgy is világszerte szertetett és játszott sportot. (De 
hol vannak az "arany-lábú fiúk?)_______________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $20.-egész évre $ 40.- Dollár 

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

C ím :...................................................

.................................Postcode:...............
Money Ordert vagy csekket kéijük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
____  névre kiállítani.

http://www.3ZZZ.com.au

