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56 OKTÓBER HAGYATÉKA...
Immár a 45-ik októbert töltőm el tévői a 

hazától. Minden évben újra ébred bennem a gondolat;
- mit is akartunk mi 56-ban? -  hová jutottunk? -  hová 
fog vezetni az út innen? Mit hoz a jövő?

45 év óta távol az otthoni élétől, - 
emigrációban élve -  teljesen más szemmel bírálja el 
az ember az otthon történteket!

A tény az, hogy már 1956-ban a gondolat 
megszületett az európai unióról, - de ez csak 
másodrendű dolog volt a szabadság és függetlenség 
megszerzése után. A sok pesti srác szívből énekelte a 
„..jólétben, független szép Magyarország nyer ma 
csatát... ” buzdító dalt.

Hová is jutottunk? A „szabadság” ami 
fokozatosan eljutott népünkhöz, mindenkinek mást 
jelent.

Mást jelent annak, aki régen várta a szabad 
beszéd és megnyilvánulás hajnalát, - mást jelent 
annak aki a „régi” rendszert még ma is „helyes úrnak” 
tartja -  mint nyugat ellenes dogmákkal átitatva nem 
ismer mást. Más jelent az emigrációba szorult régi és 
új magyaroknak. Mást jelent azoknak akik még 
mindig 4 0 -  50 évvel ezelőtt élnek és gondolkoznak,
- és nagyon mást jelent annak a generációnak akik 
már itt születtek, akik a felszínen játszódó 
„propaganda világ” áldozataiként, mindent tényekkel 
indokolva hirdetik megváltozhatatlan formáit....

Egy biztos; a világon nincs sok 
megdégetdett magyar ember!

Megosztódottságunk átkai mellett, szeretném 
az olvasók figyelmét felhívi a világ problémáira, 
ahova mi is hozzá tartozunk, és alkalmazkodnunk 
kell, ha nem akarjuk nemzetünk, magyar mivoltunk és 
nyelvünk pusztulását!

Tudósaink, akik között nagyon sok magyar 
ember szerepel -  hat (6) jelentős területet sorolnak 
fel, ami majd befolyásolja a Földünk létezését, és 
ezzel a földön való életünket az új millenniumban.

Ez a hat tárgykör a következő:
1. A fizikai változások a Föld felszínén és a körülötte 
levő levegőrétegen;
2. Az emberi népesedés kérdése;
3. Az élettani újdonságok és változatosságok 

befolyása;
4. Az emberek kulturális elemeinek változása,
5. A tudomány fejlődése,
6. Kutatások, a szárazföldön, tengeren és az űrben. 
Előreláthatólag, ez a hat terület fogja vezérelni 
„globális” életünket, és attól függően fog 
társadalmunk alkalmazkodni, - vagy semmibe venni 
ezeket a változásokat -  vagy még rosszabb esteben 
szembe szállni velük, s befolyással lehetnek majd 
magyaar jővonkre is.

Mi tehát a járható út?...
Próbáljon meg minden magyar -akár otthon, akár 
hol is él a világon -  a realitás légkörében élni! Előre 
nézve, megfontoltan a múltból tanulva, összetartva, 
építeni a jövőt.
Legyünk megértők; - minden embernek lehet igaza, 
attól függ, milyen szemszögből nézi a dolgokat! 
Tanulj, hogy taníthass, - vagy legalább is ne maradj 
le a tudomány vívmányaitól. Minél többet látsz, 
hallasz -  tapasztalsz, s azt a helyes keretek közé téve, 
vehetsz magadnak irányt és célt.
Ne felejtsd el, nem vagyunk egyedül a földön, - és 
ha békében, egyetértésben akarunk élni, 
alkalmazkodnunk kell embertársainkhoz!
Egy valami biztos, ha nyelvünket meg tudjuk tartani 
és ápolásával megszerettetjük azt gyermekeinkkel, ez 
fog bennünket megtartani magyarnak!

Rajtad, rajtam és minden magyartól függ, 
hogy milyen eredményt érve el adjuk át 
hagyományainkat, tapasztalatainkat és 
nyelvünket a kővetkező generációnak!

Szeverényi László.
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Debrecenről tudósít: Dr. Szalontai Éva.

A DEBRECENI FARMER EXPÓ
A "Farmer Expót” - magyarul a Nemzetközi 
Mezőgazdasági Vásárt a Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum területén, augusztus 19-én 
Dr.Németh Imre Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
miniszter nyitotta meg. Ä "Farmer Expó" 
Magyarország egyik legjelentősebb szakkiállítása 
volt.

Hajdú-Bihar megye Magyarország olyan régiója, 
ahol a mezőgazdaság kiemelt jelentőségű. Debrecen 
pedig a sikeres mezőgazdasági termeléshez feltétlenül 
szükséges gazdasági adottságai, földrajzi fekvése, 
ismert kiemelkedő oktatási háttere miatt alkalmas egy 
ilyen nagy nemzetközi kiállítás befogadására. 
Debrecen nemcsak a magyarországi szakemberek, 
gazdák számára jelent vonzóerőt, de sokan jönnek a 
"Farmer Expó"-ra Erdélyből, Jugoszláviából, a 
Kárpátaljáról és a Felvidékről.

A 2002-es év "Farmer Expó"-ja az EU 
csatlakozást, külön hangsúlyozta. A jövőt csak 
hatékony termelés és szakszerű technika, technológia 
jelentheti. A versenyben csak az maradhat meg, akik a 
mezőgazdasági termelést jövedelmező módon tudják 
megoldani.

Az európai uniós csatlakozás miatt különösen 
fontos, hogy a magyar gazdák megismerjék az 
ágazatukat érintő legújabb gépeket, technikát, 
technológiát.

A 19,-i megnyitón került sor a magyar tarka 
marhák, a juhtenyészállatok, lovak bemutatójára is. 
Ez azért is fontos, mert gyenge, nem kitenyésztett 
állatállomány versenyképtelen lenne az Európai Unió 
piacán.

A debreceni "Farmer Expó"-n kiállított a magyar 
Emutenyésztők Egyesülete is a Tisza-Maros Hús 
emutermékeivel. Az Agrár Marketing Centrum 
részlegén volt erre lehetőség. Az AMC 2002-ben a 
hatodik alkalommal jelent meg, mint kiállító azzal a 
céllal, hogy egyes kis és középvállalkozásoknak 
biztosítson helyet a közösségi kiállító helyet.

Az AMC 16 kiállítónak gyújtott segítséget az 
élelmiszerpiacon belül. Sikeresen szerepeltek például 
a juh és kecskesajt, a baromfi és emuhús 
készítmények, a zamatos egri vörös borok, s az üdítő 
borsodi víz.

Az Agrár Maketing Centrum évek óta jelentős 
segítséget nyújt a tőkeszegény kis és 
középvállalkozóknak, "non-profit" egyesületeknek. S 
ez a "Farmer Expó"-n külön kiemelt jelentőségű, mert

hiszen a debreceni "Farmer Expó" évek óta az egyik 
leglátogatottabb nemzetközi szakmai kiállítás.

2ltma W  Stabil) Ä* ©aller!)
A lapítva: 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 Australien Institute fór The Conservation
o f

Cultural Material Inc.-tagja. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW.

Telefon: (02) 365-3532__________

M AGYAr N A P L O  íria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

USA: közel 160 milliárd dollár lesz a 
költségvetési hiány

Az Egyesült Államok központi költségvetése 
ebben az évben 157 milliárd dolláros deficitet érhet 
eL, a Kongresszusi Költségvetési Iroda legújabb 
jelentése szerint. Ez a hiány éles fordulat a tavalyi 
évhez képest, amikor is 127 milliárd dollár többletet 
könyvelhettek el Amerikában. A Kongresszus 
pénzügyi ellenőrző szervezetének számításai szerint 
az adókból származó bevételek 70 százalékos 
visszaesése miatt a szeptemberben végződő pénzügyi 
év első tíz hónapjában már 150 milliárd dollár hiány 
keletkezett. Ez a visszaesés megszakít egy négyéves 
többlettel záruló időszakot. 2000-ben 236 milliárd 
dollár, míg 2001-ben 127 milliárd dollár volt az 
amerikai költségvetés többlete, írja a Reuters. A 
költségvetési iroda jelentése egybevág az elemzők 
várakozásaival. A Fehérház költségvetési osztálya
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júliusban 165 milliárd dolláros hiányt jósolt erre az 
évre. A költségvetési hiány egyre élesedő politikai 
vitákat szít Amerikában a novemberi 
képviselőválasztások előtt. A demokraták szerint az 
egészért Bush elnököt terheli a felelősség, a 2001-es 
1,35 billió dolláros adócsökkentése miatt. Szerintük a 
hiány felőrli a társadalom- és betegbiztosítás 
tartalékait, éppen egy olyan időszakban, amikor a 
nyugdíjasok száma robbanásszerűen nő az Egyesült 
Államokban. A republikánusok viszont úgy érvelnek, 
hogy az adócsökkentés szükséges lépés volt, és 
támogatta az amerikai ipar erősödését. Szerintük 
elsősorban a rossz gazdasági helyzet és a terrorizmus 
elleni háború költségei miatt keletkezett hiány a 
költségvetésben.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

e x

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

E-mail: beriferi @aIphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

FIGYELEM?
"Speciális Ár" ajánlat a LAUDA légitársaságtól; 

BUDAPEST - MELBOURNE - BUDAPEST útra 
Ajegyek korlátolt mennyiségben kaphatók - és 
érvényes December 15-ig.

A jegy ára: $1800 + Tax (reptéri adó) - ami 
$400-ral olcsóbb, mint máshol.

A Hungaroskllls.net hírei:

A "spring has sprang" ahogy mondja az angol. 
Szebb az időjárás, és lehet ezt érezni két okból. Az 
egyik az, hogy lassan visszatérnek a Magyarországot 
látogatók, és a másik pedig az, hogy többen és többen 
jelentkeznek, hogy ismét szeretnék felvenni az abba 
hagyott Internet-tanulást. A skillnet számítógép 
tanítás folytatódik a Magyar Központban. Az 
átalakított teremben most már tíz jelentkező tud 
együtt dolgozni. 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. Mindenkit 
szeretettel látunk, PC problémáival.

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 NEM lesz 
tanítás. A csütörtöki tanítások a téli időszakban 
elmaradnak. Októberben újra lehet jelentkezni a 
csütörtöki órákra.

Az első és második szerdán - minden 
hónapban - a Központ Komputer Association 
gyűléseit tartjuk este 7:30-tól 9:30-ig. Ezeken az 
összejöveteleken a már skillnet elvégzése 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 sorrendet 
betartása végett A jelentkezők a megfeleld 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.

The Brave Nation
A Melbourne-ben élő Ambrósy Anna könyve;

A  Short Polfticai and Sociat History of 
Twentieth Century Hungary.

A könyv angol nyelven ad rövid politikai és 
társadalmi összefoglalót а XX. század magyar 
történelemről. Aki csak teheti, rendelje meg a 
könyvet és olvastassa el a fiatal magyar származású 
fiatalokkal, akik már itt végezték el iskolai 
tanulmányaikat.

Továbbiakban, a könyv sok olyan hiteles tényt 
tartalmaz, amit a magyar iskolákban nem tanítottak.
A könyv megrendelhető: A Brave Nation; 
P.O.B0X. 4134 East Burwood V ic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)
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Könyvismertetés:
Megjelent a Millennium évében a szabadságharc 45- 
ik évfordulójára a Magyar Szabadságharcos 
Világszövetség Nagy Britania-i elnökének vitéz 
Szakály Jánosnak értékes dokumentum gyűjteménye 
az emigrációban végzett 43-éves munkásságáról.

Röviden összefoglalva; a könyv 1015 oldalon 
magyarul és angolul nyújt irodalmi és történelmi 
ismertetést. A szerző ragaszkodott ahhoz, hogy a 
forrásmunkák és egyéb írások eredeti formájukban és 
tartalmukban kerüljenek a könyvbe.

Hiteles leveleket, okmányokat, újságcikkeket, 
feljegyzéseket, kongresszusi jegyzőkönyveket, 
jegyzeteket tartalmaz korabeli fényképekkel 
illusztrálva. Az olvasónak lehetőséget ad arra, hogy 
saját nézetét alakítsa ki, a könyv olvasása folytán.

A könyv első kiadása már elfogyott, ami 
bizonyítja sikerét. A második kiadás folyamatban 
van, ami újabb adalékokkal kiegészítve 
megrendelhető lesz;

Szakály János ezzel a művével valóban nagyot 
alkotott. írásából megismerjük egész életének harcát, 
börtönéveinek szenvedéseit. 1956. november 1.-én 
forradalmárok szabadították ki a budapesti 
gyűjtőfogházból és nyomban csatakozott a 
szabadságharchoz. A forradalom után Angliába 
emigrál. A börtönévek nem törték meg és tovább 
harcolt a toll fegyverével a nemzet érdekében. A sok 
érdeme közé tartozik, és az ő nevéhez fűződik, 
Kossuth Lajos honvédelmi miniszterének. Mészáros 
Lázárnak Angliából Titley városában elhunyt, földi 
maradványainak hazavitele szülővárosába Bajára.

Ez úton szeretnék köszönetét mondani a könyv 
szerzőjének vitéz Szakály Jánosnak szövetségünk 
nevében fáradságos és példamutató munkájáért. 
Könyve adatforrás lesz a jövő politikusainak, 
történészeknek és pedagógusainak.
A könyv egész tartalmából érezhető soha el nem 
múló hazaszeretete és aggódása magyar hazánk 
megmaradásáért.

További érdeklődés Szolnik Lajosnál 
telefonszám; 03 9499 6427.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT, 

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!

TEA VET А Ш Г У

Lic.No.32245
Ha az utazási célja Magyarország 

Európa vagy bármelyik 
Része a Világnak 

Bizalommal forduljon hozzánk •
Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 
Intézi: Scbwarcz Clara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenhunth Road Ceulfield.Vic.3162 

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; А/Щ 03) 9705 6478.

Mobile: 0418 108 730_____________

Tenyéijósnál
Fodos Béla verse;

A világnak hatalmas tenyerén 
Őszülve, ott születtem én.
Anyámnak tenyéijósok kértek;
Apró pénzért neki sokat mértek.

Akaratos, szilig leszek és vad! 
Lelketlen, ösztönöm lázad,
De magamban hordom majd apámat; 
Ő lesz gyeplőm, bennem az alázat.

A világnak hatalmas tenyerén 
Szétágazó újjak, az öt jó  barát, 
Egymásra simulnak büszkén,
Mint a földgömbön, az öt világrész.

De mondjátok meg mit ér,
A nekem ajándékozott őt világrész? 
Hiába a gőgöm, lázadásom, a követért, 
Ha a múltból semmit vissza nem ígér!

Anyámnak tenyéijósát keresem,
Mert nekem sok ez a nagy teher;
Az öt világrész nem kell nekem! 
Hontalanságom fáj, nem szeretem.

Alázatosan mégis elviselem. 

Melb. 2000.
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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGÁRIÁN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIŐR • 

UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat 
_______________________ F e n n t a r t ó  T e s t ü l e t é  __________

Meghívó
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Ö nt és kedves családját az 54 sz. H unor és 

M agyar és a 63 sz. Tormay Cecil Leány Cserkészcsapat családi estjére, amelyet 
pénteken, október 4-én, este 7 órai kezdettel tartunk a Magyar Központ Social Club 
termében.

A családi est díszvendége Lendvai Imre bá, a Külföldi Magyar Cserkész 
Szövetség ügyvezető elnöke.
Imre bá, Amerikából látogatja meg az Ausztrál Magyar Cserkészeket.

Tiszteljük meg Őt jelenlétünkkel.

Finom vacsora, tea, kávé, sütemény belépővel egységesen $12.
Kérjük foglalja le helyét időben a következő telefonszámokon:

Markovics Piroska néni Tóth Zsuzsa Bartha Ani
9366 3838 9459 7757 9754 1706

Tisztelettel a szülői Fenntartó Testület nevében 
Bartha Ani

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar
Szövetség

szeretettel meghívja önt, kedves családját és barátait a 
2002 október 13-án vasárnap du. 12 30-kor, 

a Magyar Központ Ifjúsági termében 
(760 Boronia Rd. Wantima) 

rendezendő

ERDÉLYI EBÉDRE, melyen
Az Ausztráliai Magyar Erdélyi Szövetség 40. születésnapját ünnepeljük.

Gazdag tombola.

Előzetes bejelentéseket a következő távbeszélőszámok egyikére kérjük:
Pelle Lajos 9846 3670 - Fazakas Sándor 9877 9598 - Krsztekanits Violetta 9842 4367

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!
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ÉRDEKESSÉGEK
Az angol nyelvterületen a legismertebb éés talán a 
legrövidebb dal (értelmileg is) az

HAPFY BIRTHDAY TO YOU köszöntő . 
Amelyet 1936-ban írt Mildred és Patty Hill. Az 
örökösök még ma is jogdíjat kapnak.

Sajnos, hogy mindeddig nem sikerült úgy 
magyarra fordítani, hogy magyarul is kedvelt, 
népszerű születésnapi dal, vagy köszöntő legyen. így 
aztán ma már megállíthatatlanul terjed szerte a 
világon. Talán azért is mert olyan rövid, hogy bárki 
egy-két ismétlés után megtanulhatja - angol tudás 
nélkül is - és egyértelműen kíván boldog 
születésnapot az ünnepeltnek.

A NÁSZÚT EREDETE
Följegyzések szerint a régi Skandináv - Germán 

szokás az eredete, amikor a fiatal pár mézet és bort 
fogyasztottak a boldogság fokozására, rendszerint 
holdvilágos éjjel.

Más följegyzések viszont arról szólnak, hogy a 
nászút, a "Honeymoon" eredete a híres HUN királytól 
származik. Ugyanis ATTILA és környezete híres volt 
a sátoros ünnepségekről, mulatozásokról. Római - 
latin források szerint korai halálát is szívártalom 
okozta, amikor éppen nászéjszakáját ünnepelte.

A valóság az, hogy HUN és a MOON szót 
együttesen legkorábban a latin írások említik...

HALLÓ....HALLOD? - HALLOM!
Ki kellene bogozni, hogy mi az igazság abban, 

hogy az egész világon elterjedt "halló” szót eredetileg 
a magyarok használták!
Elfogadott tény, hogy Puskás Tivadar nevéhez 
fűződik a telefonközpont feltalálása, és 
üzembehozása. Följegyzések vannak arróL, hogy az 
első kísérletezések során rövid távolságokra sikerült 
kapcsolatot tartani, Edison idején. A kísérletezések 
során állandóan szóváltás történt a magyar 
szakemberek között, aminek alapja a HALLOD? 
HALLOM! szó volt.

Az angol szókincsbe is csak később került bele a 
"HALLÓ" szó....
Kétségtelenül elfogadott tény, hogy a magyar 
nyelvnek igen fontos eleme a mélyzengésű A és О 
betű. E két betű együttesen kiválóan megfelelt az első 
dróton keresztül történő hangok közvetítésére.

Magyar Gombfoci
Nemrég fejeződött be a Foci - Világbajnokság, 

ahol 32 részvevővel a világ érdeklődését a 
legnépesebb nézőtáborát mondhatta magáénak. Mi 
magyarok büszkék lehetünk arra, hogy az igazi foci 
"népmeséi változatát" a Gombfocit mi indítottuk 
útjára vagy 100 évvel ezelőtt, valahol a Kárpát
medencében, а XX. század első évtizedének közepén. 
Azóta ez a magyar népi játék Európa szerte, ismert 
lett.

Arra is büszkék lehetünk, hogy Ausztrália az 
egyetlen, tengeren túli ország, ahol két magyar 
gombfoci klub is működik. Az egyik Melboume-ben 
1967 óta, a másik Sydney-ben. Az e Klub 1984-óía 
folyamatosan játszza bajnokságait. 2003-ban Sydney
ben egy díszebéddel egybekötött előadást tartunk, 
"100 éves a magyar gombfoci" címen. Ez alkalommal 
a meghívott Melboume-i Klubbal egy bemutató 
bajnokságra is sor kerül. Reméljük, hogy sok magyar 
eljön erre a díszebédre. Mindenkit szertettel várunk.

Ez évi eredmények; Három kupa került 
lejátszásra, ez 60 mérkőzésen 89 gólt hozott a hálóba. 
1. Boldizs András; 2. Kocsis Gábor; 3. Holok Pál; 4. 
Nagy László; 5. Alex Sau (Chilei); 6. Edward 
Bugallo (Uruguay). A Klub-bajnokság gólkirálya 
Boldizs, 23 góllal. Utoljára 1994-ben volt az, hogy az 
első 4 helyezet, magyar versenyző volt.

A Melbourne Victoria Klub-ja csak 
decemberben fejezi be a bajnoki évet, és csak utána 
tudnunk beszámolni eredményeiről.

A képen Kocsis Gábor, Boldizs András és Holok Pál.
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2002
OKTÓBER

Jeles napok; 
Október 4.Assisi 

Szent Ferenc napja. 
Október 20. Szent 

Vendel napja. 
Október 23. Nemzeti 
Ünnep. Az októberi 
forradalom 44 éves 

évfordulója. Október 
26. Dömötör napja. 
Október 28. Simon- 

Júdás napja. Ahogy a 
regula mondja, 

Hegyalján ilyenkor 
kezdték a szüretet: 

Rég leírta Noé Tokaj 
hegyormára, hegyaljai 

kapás, várj Simon- 
Júdára.

NYUGALOM
A család éppen vacsorázik, amikor dőlni kezd a fal. A 
szoba falát áttöri egy autó, és megáll az asztal előtt.

A családfő nyugodtan leteszi a kanalat, és 
megkérdi a megrökönyödött vezetőtől:

Hová, hová? - kérdezi higgadtan.
Mire az autós: Miskolcra - lihegte...
Akkor a gyerekszobánál forduljon jobbra!

MAI GYEREK
Mi újság az iskolában? - kérdezi a látogatóba 

érkező nagymama az unokáit.
Én első vagyok az olvasásban! - dicsekszik 
Zsuzsi.
Én első vagyok a matematikában- így Marika.
Az semmi! Megszólal Misiké....én kicsengetés 
után első vagyok az udvaron!

Mozigépész félesége 
Öreg varázsló 
Spanyol tolvaj 
Spanyol útonálló 
Svájci turista
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A MAGYAR IFJÚSÁGI ÉS 
KULTURÁLIS 

SZÖVETKEZET 
RENDEZÉSÉBEN

2002. OKTÓBER 19-én 

ESTE 7.30 órakor

Magyar művészegyüttes
(A Honvéd együttes Felvidéki megfelelője)

Előadásában

„HAGYOM ÁNYOS ZENE ÉS TÁN C A MÚLTBAN ÉS N A P JAIN K B AN ”

Helyárak:

12 éven aluliaknak díjmentes 

Tanulóknak: 10 dollár 

Felnőtteknek: 20 dollár 

Csoport engedmény (minimum 10 

személy) 18 dollár

A konyhán sütemény, kávé, ital 

és más finomság kaphat ál

Jegyrendelés:
Atyimős Erzsébet: 980 2 7637 
Kövesdy Évű: 9846 2675, vagy 
Email: atyem@nel2000.com.au vagy 

szaffi@hotmail.com

Magyar Központ 
760 Boronia Road 
WANTIRNA 3152 
Victoria

KIVÁLÓ MŰSOR -  A MŰSOR UTÁN TÁNCHÁZ -  VISSZA NEM TÉRÓ' ALKALOM

mailto:atyem@nel2000.com.au
mailto:szaffi@hotmail.com
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OÜEENSLANDI HÍREK;
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub meséi;

A szeptemberi összejövetelek fénypontja az 
APÁK-NAPI műsoros, süteményes, ajándékos, 
"borral megöntözött", (ingyenes) ebéd volt. Ezen a 
napon végre vendégünk volt a Gold Coast 
polgármestere is. Ő nagyon ismeretes egyén, 
mindenki láthatja a TV-n és az újságokban. 
Barátságos, fontos személyiség itt a Gold Coaston, és 
jó tudni, hogy nagyon szereti a magyar ételeket. Sőt 
vannak magyar barátai is, összejöveteleken szerette 
meg a gulyást, a pörköltöt nokedlivel, töltött 
káposztát és a többi jellegzetesen magyar ételt.

Szépen beszélt a Klub működéséről, és 
megígérte, hogy tudása szerint meg tesz maid 
mindent, hogy segítse a Klubbot. Ezt mi 
természetesen előre meg is köszöntük neki.

A másik ünnepnek beszámítható esemény az 
egyik Klub-tagunk 82-ik születésnapja volt. Anyi-nak 
neveztük el, hiszen lányával és vejével járnak a 
Klubba rendszeresen. Akkora tortát készített, hogy' 
60-an sem tudtunk megbirkózni az elfogyasztásával. 
A végén, még a polgármester is vitt haza belőle a 
feleségének!

Mindenkinek köszönet jár aki segített azon, hogy 
az APÁK-NAPI összejövetel ilyen sikeresen zajlott 
le. Garry Baildon polgármester dicsérő és elismerő 
beszéde mindenkiben jó érzést keltett, és még 
nagyobb akaraterővel dolgozik majd a közösségi 
munkák elvégzésén. Egy ilyen nap kovácsolja az 
összetartó erőt Klubunkban.

Külön említést kell tenni, és legnagyobb 
köszönet jár a három "csoda-szakácsnak", akik 
elsőnek érkeznek a Klubba, és utolsónak hagyják el a 
helyiséget. Majdnem, hogy semmiből teremtik elő a 
finomabbnál finomabb ételeket. Az emberek a 
tányérokat kényénél (régi magyar szokás szerint) 
törlik ki, nem azért, hogy nincs több, hanem azért 
mert olyan nagyon ízlett nekik az eledel.

Ha valaki elolvassa az Knox-i Idős Magyarok 
Klubja jelentését Fenyvesi Ilonkától, (a Társadalmunk 
részben) akkor láthatja a Gold Coast-i magyar 
vendégszeretetről szóló elismerést és köszönetét.

Jó látni, hogy az idős magyarok, akár hová viszi 
őket a sors itt Ausztráliában, így összetartanak, és

számon tartják egymást. Többet ér ez, mint az állandó 
rágalmazás és félre-beszélés, amit egy páran 
elmaradhatatlan "magyar betegség" szerint folytatnak.

íme, a három "csoda-szakács": Kata, Manci és a 
Klub alapítója Nagy Magdi.

A kukorica története
(részletek, az Ezred évek asztalánál, „tanulmányokból)

Úgy tűnik, mintha az ember kezéből sarjadt 
volna ki.

A kukoricabirodalom folytatódott az észak- 
amerikai kontinensen; a rézbőrű indiánok terjesztették 
el. Szervezetlenül, száz törzsre osztva - amelyek 
között nomádok is akadtak ők törték fel az erdei 
tisztásokat, ők vetették el ezt a gyorsan fejlődő 
növényt, amely a szigorú téli időszakban egyedüli 
élelmezési tartalékukat jelentette. A kukorica az 
amerikai féltekén egészen a québeci szélességi fokig 
teijedő területen termett. Ezeken a vidékeken a tél 
ugyan nagyon kemény, de a nyár igen meleg. S így az 
éghajlat megfelel a kukorica fejlődésének.

Dél-Amerikában a tudományok és a művészetek 
kibontakozásának kedvezett a kukoricatermelés, 
mivel bizonyos anyagi biztonságot teremtett. A 
modem régészek felfedezték, hogy az inkák 
műemlékei, amelyeket szinte beborítottak a feliratok, 
voltaképpen naprendszerünk őrök naptárául 
szolgáltak. Ezek tartották számon a
napéjegyenlőségek időpontjait. Később a kukorica 
uralmának hódoló civilizációk hanyatlani kezdtek 
ugyan, de a vetemény továbbra is biztosította az 
óceánon túli kommunisztikus társadalmak 
élelmezését.
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Semmi sem tart örökké a földön. Ez a helyzet 
azonban még századokon át így maradt volna, ha 
európaiak nem törnek be a földrészre.

Lassú invázió

Az európaiak számára a fűszerek olyanok voltak, 
mint az ópium, olyan élénkítő szerek, amelyek nélkül 
nem élet az élet. Ez azonban csak a jómódú 
európaiakra vonatkozott, a többiek nemigen élvezték 
ezeket az ízesítőket. Ám fűszert igényeltek mindazok, 
akik egy kicsit is módosabbak voltak. Állandó éés 
nagy volt a kereslet a fahéj, a szerecsendió, a 
gyömbér és még ezeknél is inkább a bors és a 
szegfűszeg iránt. Mindezek a növények Délről éés 
Délkelet-Ázsiából, Indiából és a Molukka szigetekről 
jöttek. Kezdetben végeláthatatlan és az európai ember 
számára ismeretlen utakon vándoroltak ezek a 
fűszerek. Az út legnagyobb részét arab karavánok, 
kereskedők jóvoltából tették meg, akik az egyiptomi 
szultánnak szállították áruikat. Tőle kellett 
megvásárolni az európaiaknak. A többi közvetítő - a 
malájok, az indiaiak, a perzsák - is levették a maguk 
sápját az átutazás alkalmával.

1295-ben Marco Polo - több mint húszéves kínai 
tartózkodás után - Konstantínápolyon át jött vissza 
hazájába, Velencébe. Felfedezte a sztyeppéken át 
vezető utat, amely lehetővé tette a francia és olasz 
kereskedőknek (akik Genovából, Marseille-ből és 
főleg Velencéből jöttek), hogy fűszereket és selymet 
vásároljanak - az utóbbi ugyancsak keresett árucikk 
volt - a közvetítők megkerülésével. Igen jelentős volt 
a legmohóbbnak, az egyiptomi szultánnak a 
kiiktatása. Ámde a XTV. század végén a török 
betörés, elzárta ezt az utat. Ismét a muzulmán 
közvetítőkhöz kellett fordulni. Velence továbbra is 
megőrizte behozatali monopóliumát, és szigorúan 
őrködött, nehogy helyzet adta előnyeiből engednie 
kelljen. A már eddig is csillagászati fűszerárak még 
magasabbra szöktek. Az az óhaj, hogy élősködő 
közvetítőktől megszabaduljanak, volt az indítéka a 
XV. És XVI. Századi felfedezők és hódítók 
rohamának.

Elsőnek a portugálok jártak sikerrel: 
megkerülték a Jóreménység fokot, elérték Indiát, s 
birtokba vettek minden olyan pontot, amely a 
fűszerek felé vezető utat biztosította. Az arab és 
velencei ügyfeleik monopóliumát megtörték, 
Lisszabon lett a világ legnagyobb közvetítő piaca, 
ahová áradt a fűszer, a selyem, gurultak a gyöngyök 
és gyémántok, sőt ömlött a nyerscukor is. Velence 
elvesztette központi helyét.

Mindezek az igen fontos események 
befolyásolták ugyan Európa sorsát, de vajmi kevés 
újdonságot hoztak az étkezésben. A portugálok 
Afrika nyugati partvidékéről behozták a 
gyöngytyúkot, akkor guineai tyúknak hívták. ( A 
görögök és a rómaiak ismerték már ezt a szárnyast, de 
aztán egyszerre eltűnt). Ugyancsak ők honosították 
meg az észak- afrikai kacsákat is. A fűszerek a 
portugálok kelet felé irányuló felfedező útjainak 
következtében olcsóbban lettek, már nem számítottak 
újdonságnak. Az újdonság Nyugatról jön majd 
nemsokára, s közülük a kukorica és a burgonya lesz a 
két legfontosabb cikk.

Ez utóbbit, amely Európa sorsában számottevő 
tényezővé vált, szinte észre sem vették az első 
felfedezők. Nem jutottak el oda, ahol évezredek óta 
termett. Ellenben a sokféle árucikk között, amiket 
Kolumbusz, mint diadaljelvényeket mutogat 
(indiánok, papagájok, aranytárgyak, fűszerek, 
különféle növények), szerepelt egy növény néhány 
magja is, amelyről így ír Kolumbusz 1492. 
November 5.-i naplórészletében: "Voltak ott nagy, 
megművelt területek, ahol valamilyen gyökerek, 
babfélék és egy gabonaféle is termett. Ezt a gabonát 
kukoricának hívták."
(folytatás a következő Kisújságban....)

Figyelem!
Victorian School of Languages

Brings You the World!
A DANDENONG HIGH SCHOOL

Ad ottbont 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.
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A tö rténelm i M agyaro rszág  
színes térképe

az o rszág  és a vá rm eg y ék  hiteles c ím ereivel 
ú jra  kapható!

Plasztikkal védett kartonon, 520x790 mm-es 
nagyságban. Ára: $20.00 US. postaköltséggel 
együtt. Megrendelhető a következő címen: 
MAGYAR NAPLÓ - ÚJSÁG - Videó Osztály 
P.O.Box. 822
Beach Street, Daytona Beach, FL 32115. 
Tel./Fax: 386-254-4920 vagy 386-254-4919 
e-mail: naDlo57@cs.com

KÉRJEN INGYENES 
MUTATVÁNYSZÁMOT A MAGYAR 

NAPLÓTÓL!

m a g  v a k  j á t s z ó c s o p o r t
HUNGÁRIÁN PLAYGROUP

Szeretettel várunk gyermekeket 
jáLvzócsoportunkba, csecsemőkortól iskoláskorig, 

ahol kreatív foglalkozásokkal, énekléssel, 
Könátékokkal, mesékkel és szabad játszás?*) 

szórakoztatjuk ókeL

A játszócsoport minden szerdán (kivéve 
iskolaszünetben) d e . 10 ólától délig tartja 

wantimai Magyar Házban.

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

OKTÓBERI 
NAPTÁR.

Október 5. Szombat
Kertészkedési munkanap! (working bee) 

Október 6. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet, 
d.u. 3.00 Társalgó csoport összejövetele. 

Október 13. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.u. 12:30 Erdélyi Szövetség ebédje 
2002-ben nem lesz több magyar mozi! 

Október 18. Péntek
Regnum Szövetkezet évi tisztségújító 
közgyűlése.

Október 19. Szombat 
Ifjú Szívek Koncertje.

Október 20. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szart mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Október 27. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor ökumenikus Istentisztelet. 
Októberi Ünnepély
M agyar Társadalmi Klub-nap.________

M AGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR 

MAGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantima, 3152.

M A G Y A R  K Ö N YVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

Könyvtári órák: csütörtökön 11-től 2-ig. 
Vasárnap a Szt.lstván templomban tartott 

katolikus szentmisék után!

mailto:naDlo57@cs.com
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A FILM EGYESÜLET 
ÉRTESÍTŐJE:

A film egyesület m agyar mozi 
előadásai 2002-ben szünetelnek!

A legközelebbi előadást hirdetjük a Kisújságban!

Meghívó!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T

760 Boronia Road Wantima, Vic.
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

Hungárián Social Club 
(részvényesei és pártolói kérésére) 

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 
MEGRENDEZETT

KLUBNAPJÁRA.
Október 27.-én déli 12 órakor
Finom ebéd kedvezményes áron,

Baráti beszélgetés, zenei délután jó szórakozás. 
DUNA ZENEKAR 

Italok a helyi bárban kaphatók.
A belépő és háromfogásos ebéd $18.00.

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETETTEL VÁR 
MINDENKIT.

Ebéd bejelentés és asztalfoglalás:
Szabó Edit 9887-4118 ,Házy Irén 9707 1378 

és a Központ 9801 6408.

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

XXIV. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

Rövid nyári szünet után teljes erővel 
megindultak a 2002. februárban rendezett 
Hungarofeszt előkészületei. Mint minden ilyen 
alkalommal a terem átalakítási munkálatok voltak a 
legfontosabb teendők, Vető Tibor szakszerű 
irányítása alatt. A nagyterem színpadának az elmúlt 
években megkezdett kiszélesítése befejeződött, így 
megadva a lehetőséget a mindkét oldali öltözők 
használatára. A további munkák során felállították a 
különböző magyar üzletemberek áruinak eladására 
szolgáló "bódékat", felszerelték a színpadi világítás 
fényszóróit és a hang berendezést. A műsorok

ősszállítását Szadovszky Ferenc vállalta. A konyha 
irányítását Erdősi Rozi intézte, szépszámú önkéntes 
részvételével. A sütemények előteremtését és eladását 
a Regnum Co-operative hölgyei végezték. A gazdag 
népművészeti és festmény kiállítást legtehetségesebb 
szakértőnk, Bognár Magdi szervezte, a 
Kézimunkázok Körébe járó hölgyek segítségével. A 
műsor számai közül kiemelkedő volt a Központ 
színjátszói által előadott: "Lakodalom van a mi 
utcánkban..." falusi esküvő, amit Bakos Anikó 
rendezett, valamint a "Ki mosogat?" paródia, Jusztin 
Tamás előadásában. A többi műsorszámban a 
Központ Énekkara, a Kék Fiuk, Új Hullám, Vardos 
Trió, Transylvaniacs zenekarok szerepeltek. Nagy 
sikert arattak a tánccsoportok, cserkészek, óvodások 
és a Magyar Iskola növendékei. A komputer teremben 
pedig Koszó Károly magyar videó-filmeket vetített 
három napon keresztül. Az ünnepélyes megnyitót 
dr.Szabó László Zsolt a Camberrai magyar követség 
kulturális titkára tartotta, mely alkalommal átnyújtotta 
a Központnak a Bethlen Gábor Alapítvány által 
ajándékozott Márton Áron Emlékérmet és Faith 
Ferencnek a Magyar Művészetért díj kuratóriuma és a 
Herendi Porcelángyár ajándékát.

Március elején ismét ellátogatott a dudapesti 
Operettszínház kiváló tenorja, Jankovits József, aki 
Biszák Júliával és Hegedűs Valér zongora-kíséretével 
remek koncertet tartott két alkalommal. A második 
koncert alkalmával, a nagyszerű hangulatot teremtő 
műsor után sajnálattal vettük tudomásul Biszák Júlia 
énekművésznő bejelentését, hogy ez volt az utolsó 
koncertje. A közönség őszintén reméli, hogy 
visszavonulása nem végleges.

Május folyamán ismét volt magyarországi 
szereplő gárdánk a Tükrös Együttes, mely 
borkóstolóval volt egybekötve.
(A két éves sorozat utolsó része a következő 
Kisújságban)

Faith Ferenc.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR f  ,

C U IZ E N ’s CLUB HÍREI. 2^
Találkoznak a Magyar Központban, ^
760 Boronia Road Wantirna. 3152,
Októberi összejövetelek: 8-án és 22-én.
Két hónap eseményei;
Augusztus 5-én, hétfon korán reggel indult 
csoportunk több tagja a Gold Coast-ra. A hűvös 
Victoria-i időjárás után pár szép napot tölteni az 
"örök napfényes - arany partokon". A korai indulás
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sikeresen elkerülte a város reggeli forgalmát. Sikerült 
kijutni a városból és nekivágtunk a hosszú útnak. 
Többször megálltunk pihenőre. Estére Gilgandrá-ba 
értünk, ahol már a Motel vezetője finom bőséges 
vacsorával várt bennünket. A szép tiszta szobákban 
kipihentük magunkat. Másnap reggeli után folytattuk 
utunkat. A buszon senki nem unatkozott, mert Kovács 
Gyuri és Merkli Feri vicékkel szórakoztatta a 
társaságot. A viccek mellet volt VIDEO vetítés és 
BINGO is. Másnap este 7 órakor érkeztünk meg az 
Arany Partokra, ahol egy szép Hotelben 9 éjszakát 
töltöttünk. A Hotel közvetlen a tenger parton volt. 
Szép tágas szobákban kényelmesen elhelyezkedtünk. 
Első nap egy közeli Supermarket-be vitt el a 
vezetőnk. Itt kellemes meglepetés várt bennünket. 
Pálmás Supermarket Manager-e üdvözölt bennünket, 
és mindenkinek adott egy kis csokoládé ajándék- 
csomagot. Elkísért bennünket az étkező helyre és 
megmutatta, hol lehet olcsón és jól étkezni és 
vásárolni.
A következő nap hajókirándulásra mentünk. A 
hajóról megcsodáltuk a "szegény-emberek" palotáit. 
A Stradbroke Island-on, ahol a hajó kikötött sétáltunk 
egy nagyot, visszafelé az úton zenészek 
szórakoztatták az utasokat. A mi társaságunkból is 
segítettek a szórakoztatásba. (Hubel Edit és Franciska 
Merkli Feri táncaival); Péter, társaságunkból segített 
az énekeseknél. Ez a nap nagyon vidáman telt el. 
Ezután egy hosszabb kirándulás következett. 
Meglátogattuk a "BIG PINAPPLE"-t és a "GINGER - 
FACTORY"-t, a "Sunshine Coast"-on nagyot 
sétáltunk. Szombaton egy piacra vitt a vezetőnk, majd 
egy vásárló-központba, ahol a legolcsóbb árakon 
tudtunk bevásárolni. A vezetőnk mindent elkövetett, 
hogy mi nyugdíjasok, jutányos áron tudjunk 
megkapni, amire szüksége volt mindenkinek. 
Vasárnap, az itt élő magyarok tartottak Szent István 
napi megemlékezést, amire mi is elmentünk. Nagyon 
jó műsor volt, és jó volt tudni, hogy Queensland-ba is 
él a magyar érzés. Este a Jupiter Casino-ba ment a 
társaság, ahol sikeresen elvesztettük a pénzünket. 
Hétfőn egy gyümölcs-farm-ra látogattunk el, ahol a 
kóstoló után, tudtunk vásárolni nagy választékban. 
Kedden hivatalosak voltunk a Gold Coast-i Idős 
Magyarok Klubjába, amit Nagy Magdi és félje Sanyi 
vezet nagy sikerrel. Nagyon szívélyesen fogadtak 
bennünket, és finom ebédet készítettek tiszteletünkre. 
Ez a nap is kedves emlék marad mindnyájunk 
számára.
Az utolsó nap is elérkezett, ezen a napon Brisbane-be 
voltunk, délután pedig csomagolás és indulás hazafelé 
- másnap kora reggel. Búcsút intettünk az "Arany

Partok"-nak. Sok szép élménnyel és emlékkel 
indultunk vissza Melboume-be.
Az út hazafelé ugyan olyan vidám volt, mint amikor 
jöttünk. Velünk utazott a 31-es TV csatorna Videósa, 
Szulocki Mihály, aki az egész útról remek Videó 
felvételeket készített. Ezek másolatát meg lehet 
rendelni Mihálynál.

A társaság nagyon, jó volt. Senkinek nem volt 
panasza. Merkli Feri ezúttal is ki tett magáért az út 
tervezése és vezetése terén. Köszönjük neki 
fáradozásait, és reméljük, hogy még sok ilyen szép 
élményben dús utat fog megszervezni a Klub tagok 
számára

Augusztus 27-én állam alapító Szent István 
királyról emlékeztünk meg. Ebből az alkalomból több 
hivatalos vendég is részt vett az ünnepségen. A Knox 
City Council-tól Mr & Mrs Garry Scattes, Robert 
Stephens, Graeme Monson. A City of Whitehorse-tól 
a Commetee Development Officer; Luise McPhee, 
Community Worker Judy McDugal. A Victoria 
Multicultural Commission Chairperson; George 
Lekakis, a Református lelkész Dézsi Csaba, sbs 
Rádiótól Dudás Margit.
Kovács András megnyitó beszéde után, Soos Bella 
angolul mondta el Szent István, első magyar 
királyunk történetét. Az énekkar hazai énekekkel 
szórakoztatta a közönséget. Teleki Ilona, a közelgő 
Apák napja alkalmából, verset szavalt. A hivatalos 
vendégek nevében Garry Scattes megköszönte a 
meghívást és elismeréssel nyilatkozott a Klub 
működéséről. Dézsi Csaba köszöntötte az Apákat és 
Nagyapákat.
A finom ebéd nem maradt el ezen a napon sem. 
Marika és Eta remekeltek. Az ebéd utáni tombola 
összes bevételét az ÁRPÁD OTTHON javára 
adományozta a Klub.
A sok jó hír után sajnos rossz hírünk is van. 
Eltávozott közülünk egy nagyon kedves Klub-tagunk 
Beregszászi Teca. Nyugodjon békében. 
Hozzátartozóinak részvétünket küldjük.
Ezután is minden második Kedden mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség nevében Fenyvesi Ilona.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________AUSZTRÁLIÁI
CSOPORTJA

A 2002-év, októberi összejövetele a hónap első 
szombatján (Október 5-én) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.
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A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK ^ HÍREI

A Nunawadingi örök ifjak találkoznak az East 
Burwood-i Community Hall-ban Október 2-án és 
16-án lesz a két, Októberi összejövetel.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség nevében

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.

Nagy József.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE .
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174. 
Október 7-én és 21-én. (Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén). Októberben, tervezett vonat 
kirándulás.
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
_____  MAGYARORSZÁGOT.

BRIMBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St. Albans) mindenkit szerezettél vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA 
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.

KÉK DUNA ÉS A DÉLVIDÉKI 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE

A DMSz, Október 27-én tartja zenés ebédjét az 
Egyesületben, déli 12 órától d.u. 5 óráig.
A cim: Doveton Public Hall-ban a Power Road 
Doveton 3177.
Október 12-én ÉVZÁRÓ FOCI-BÁL!
A Chandfer Community Center-ben
Isac Road Noble Park.
Belépő díj: $15.00, Nyugdíjasoknak $12.00 Ifjúsági 
jegy $10.00. Mindenkit szeretettel várunk. 
Érdeklődés Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán

Régi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADAI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.
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Bene Éva és László várja vendégeit

v ’

(teljes italengedély)
Pénteken és Szombaton du.6.30-tól -  11-ig. 

Vasárnap de.12-től -  du.5-ig.
Élő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz 

Risztics Pityu zenéjére.
Bővebb fehálágosítás és asztalfoglalás:

Tel.(03)9800 4544 vagy (03)9759 5464.

JOE SZILADY
PETROL a  DIESEL MECHANIC

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

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

M AGYAR 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 hétfőn 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 adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra 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!
Egy szomorú hír!
Van, aki még emlékszik 
emigrációnk keserves első 
éveire. Egy jó barát, aki 
velünk volt jóban - rosszban 
költözött el az élők sorából.
Gorácz Jóska a Melboume-ben összejött magyar 
srácok egyike visszaadta lelkét teremtőjének. A 
Queensland-ba költözött családjával együtt 
gyászoljuk mi is. Isten veled jó haver, áldás poraidra.

A postázással kapcsolatban a legjobb 
megoldásnak bizonyult az, hogy egyszerű posta 
küldeményként küldöm az újságokat!_____________

AUSZTRÁLIAI KISŰJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ

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

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

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

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

(Postai szállítással)
N év:.............................................................

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG
névre kiállítani.

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

