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KARÁCSONY A SZERETET 
ÜNNEPE...
Ünnepe a szeretetnek 
Isten hozott szép karácsony! 
Boldogságot békét árassz 
Szerteszét a nagyvilágon.
Ó, hozd meg azt mindenkinek, 
Miért küzdött, mire vágyott,
S hol nem lángol még szeretet, 
Minden szívbe gyújts világok
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R n d a n e s trő l  tudósít: Dr. Szatontai Éya.

Magyarország és pszichiátria
Nemrég meghívót kaptam a magyar újságírók 

Egészségügyi - Szociálpolitikai és
Társadalombiztosítási Szakosztálya elnökének, - 
Nógrádi Tóth Erzsébetnek - és az SHL Könyvek 
Kiadójának - Dr. Klein Sándor professzornak, közös
rendezvényére. , u .

A rendezvény helye a MÚOSZ Sajtoház volt. 
rendezvény témája: A magyarországi pszichiátria.

A programon bemutatásra került a 
Tébolykeringő című kötet, amelynek szerzői Dr.Veér 
András pszichiáter és Dr.Erőss László pszichológus.

A sajtó képviselőit az új kötettel meg is 
ajándékozta az SHL Könyvek kiadója.

A magyar egészségügy, s benne a pszichiátria 
sok gonddal küszködik napjainkban. (Pszichiátria - 
görög eredetű szó, - jelentése: elmekórtan Az 
orvostudománynak az elmebajok, a koros lelki 
jelenségek, kedélybetegségek vizsgálataival, 
kutatásával, s gyógyításával foglalkozó ága!)

Összehasonlítva azonban a múlttal - a jelen es a 
jövőkép, biztató. A szerző-páros több évtizede 
dolgozik együtt és jelentett meg sikeres írásokat.

Az új könyvükben a Tébolykeringő -ben 
betekintést nyújtanak a magyar és az egyetemes 
pszichiátria legaktuálisabb problémáiba, a 
pszichológia gondjaiba. (Pszichológia - görög - latin 
szó, jelentése lélektan, lélekismeret, lelki - szellemi
érzés és gondolkodásmód)

Napjainkban a betegek gyógyszeres kezelésre 
erősödött fel. A könyv szerzői gondolkodásra 
kívánják késztetni a betegeket, de az orvosokat is. Az 
újabb biokémiai vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a 
jól alkalmazott pszichoterápia esetében ugyanazok a 
sejtreakciók játszódnak le, mint a gyógyszerek 
beszedése után. De a pszichoterápiái eredményesség 
tovább tart, mint a gyógyszerek. S a kémiai szerelmei 
általában mindig mellékhatás is tapasztalható.

Ne találjuk "fárasztónak" a pszichoterápiát! 
Melyek a pszichiátria teendői az egyes társadalmi 
folyamatokhoz kapcsolódva? Egy nagyon eklatáns 
példa a társadalomra nézve: - az európai uniós 
csatlakozás után milyen hatással lehet majd a magyar 
mentálhigéniás állapotokra? Felléphetnek - az 
előnyök mellett - pszichiátriai krizis-helyzetek, mint 
például előfordul majd a tönkrement vállaltok és a

munkanélküliség problémái, amire a magyar 
szakembereknek fel kell készülniük. A szinte száz 
éves alkoholprobléma is megoldatlan. Az alkohol 
okozta károk - leginkább pszichiátriai problémákat 
okoznak. A pszichiáterek már rég állást foglaltak 
abban a kérdésben, hogy nincs szükség külön 
alkohológiai intézetre. Elégtelen az orvosok tudása - a 
szerzőpáros szerint - a játékszenvedély, a drogbetegek
gyógyításában is. .

А XXI. Század a pszichiátria és a pszichológia 
szempontjából a prevenció (megelőzés, megelőző 
intézkedés) százada kell, hogy legyen. Annál is 
inkább, mert hiszen Freud szerint is: "Az egész
emberiség a páciensünk!" .0
- és vajon melyek az elmebetegségek előidéző okai/ 
"Keringünk a téboly körül, mint a megszállottak, 
kutatjuk a számunkra alig érthető tüneteket, de 
valójában alig tudunk róla valamit. Mégis - tálán, 
mert a beteg újjá akar születni - gyógyítjuk a ba jtE s 
felkészítjük a tébolykeringő olvasott a XXL 
Századra." - mondják a szerzők új könyvükben es a 
sajtó megjelent képviselőinek.
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MAGYArN A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
Az égbekiáltó igazságtalanságok 
orvoslását szorgalmazza a pápa.

II. János Pál pápa egy évvel a tavaly szeptemberi 
egyesült államokbeli terrortámadások évfordulója 
előtt - úgy vélte: a nemzetközi terrorizmus " 
félelmetes és közvetlen" fenyegetést jelent a világ 
békéjére nézve, a nemzetek közösségének azonban fel 
kell számolnia az azt tápláló, égbekiáltó társadalmi 
igazságtalanságokat.

A katolikus egyházfő erről akkor beszélt, amikor 
castelgandolfói nyári rezidenciáján fogadta Nagy- 
Británia új szentszéki nagykövetét. II. János Pál 
kijelentette: a terrortámadások nyomán a nemzetek 
közössége felismerte a világ békéjére nézve 
félelmetes és közvetlen fenyegetést jelentő, jól 
pénzelt és jó l szervezett nemzetközi terrorizmus elleni 
küzdelem égető szükségességét. A tavalyi 
terrortámadásokat elítélendőnek, magát a terrorizmust 
pedig az emberiség elleni valóságos bűnnek nevezte, 
de úgy vélte, hogy a terrorizmust végül az 
igazságtalanság felszámolásával lehet majd legyőzni.

A Pápa sürgette a nemzetközi közösséget: a 
terrorizmus minden formája elleni harc 
nélkülözhetetlen elemeként tegyen új és építő jellegű 
politikai, diplomáciai és gazdasági 
kezdeményezéseket az égbekiáltó igazságtalanságot, 
elnyomást és társadalom peremére szorulást tükröző 
"botrányos viszonyok" enyhítésére, amelyek továbbra 
is sanyargatják az emberiséget.

A történelem azt mutatja, hogy sokkal könnyebb 
terroristákat toborozni az olyan területeken, 
amelyeken az emberi jogokat lábbal tiporják, az 
igazságtalanság pedig a mindennapi élet velejárója - 
mondta n.János Pál. Hozzátette: bár az 
egyenlőtlenségek és visszaélések sohasem 
igazolhatják az erőszak alkalmazását és az emberi élet 
semmibevételét, a nemzetek közössége többé nem 
hunyhat szemet a terrorizmus alapjául szolgáló okok 
felett.

A Hungaroskins.net hírei:
A skitlnet számítógép tanítás tovább folytatódik 
2003 februárjától. A hivatalos kezdési időpontot 
hirdetjük a jövő évben. Minden tagnak és 
jelentkezőnek kíván jó pihenést, és jó egészséget 
kíván a Vezetőség.

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

A Short Political and Social 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 Vic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

e x

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

E-m ail: beriferi@ alphalink.com .au
Hívéste házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

"Speciális Ár" ajánlat a LAUDA légitársaságtól; 
BUDAPEST - MELBOURNE - BUDAPEST útra 
A jegyek korlátolt mennyiségben kaphatók - és 
érvényes December 15-ig.

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

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.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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GONDOLATOK A GONDOLATOK 
MÉLYSÉGÉRŐL.

"ASYLUM MEUM ATERNATIS" 
(menedékem az örökkévalóság)

Gyerekkorom gondolatvilágát az Isteni hiten 
kívül, a csillagok világa töltötte ki. Ma már tudom, 
hogy sokkal több van ennél, A tudósok által leírt 
fogalmakat a világmindenség eredetéről, a 
napjainkban leírt teóriákat, még ma is homály fedi 
előttem.

Általánosságban el kell fogadnunk, hogy az 
ismertek bővítése terén - az élet minden terén - az 
utóbbi száz év alatt óriási előrehaladás történt 
Napjainkra felgyorsultak a felfedezések és új 
fogalmak segítik a tudomány előrehaladását. Mégis, 
nagyon nehéz dolga van azoknak, akik a 
világmindenség egészét, lényegét szeretnék 
megérteni, megmagyarázni.

Az anyag, az atom, az atom alatti világ, az 
elektronok, a fotonok világa, a mágnesesség, a mikró- 
hullámok világa, a fény, a molekuláris biológia stb, 
stb.., hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezek; 
mind-mind az ismeretek bővítését szolgálják.

Az emberiség általános műveltsége vajon 
meddig tud lépést tartani az említett fogalmak 
mélységével? Van e határa az ismertek bővítésének, 
hiszen az eddig elért tudományos eredmények rossz 
irányú alkalmazása elegendő lenne a föld élő világa 
nagy részének a megsemmisítésére.
Valószínű, hogy nincsen és nem is lehet határát 
szabni a tudományos fejlődésnek. Az emberiség él és 
az élet nem más, mint a változások halmaza, - ezt 
vallja a tudomány. Ismeretes, hogy minden nap, 
minden pillanatban minden változik, és akkor járunk 
jó  úton, ha nyitottak vagyunk az "új" befogadására. 
De azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
minden ember más, minden embernek van saját 
ismereti határa, saját egyéni intelligenciája.

A természettudomány eddig elért óriási 
eredményei arra figyelmeztetnek, hogy a 
világmindenségben helyet foglaló emberiség, földünk 
lakossága örökké rá lesz szorulva - bármely nagy is a 
tudomány világa - az Isteni hitvilágra.

Minden élőlény életének fő célja a szaporodás, 
hogy utódokat hozzon létre, és azokat fölnevelje. Az 
élővilág fennmaradása csak így lehetséges. A 
párkeresésé, a párért vívott küzdelem, a színek 
hangok, násztáncok, a családok összetartása és 
védelme, az utódok nevelése az élővilág 
leglátványosabb megtartás formája.

Elfogadott tény, hogy az emberiség 
világismeretének bővülésével arányosan javul annak 
életszínvonala is. De ne feledjük el, hogy hosszú út 
vezetett idáig is, amikor KOLOMBUSZ hajójával 
nyugatra indult, elérkezett volna keletre is. Az új 
ismeretek megszerzése itt a földgolyónkon is van 
bőven feladat.

Egy ember értéke, intelligenciája azzal is 
mérhető, hogy milyen kapcsolata van egymással, mint 
ember-embernek. A barátság, a szeretet, egymás 
elfogadása, elismerése szorosan hozzátartozik az 
általános intelligenciához, az emberi kultúrához.
Jobb és bővebb ismeretek hiányában fogadjuk el, 
hogy a földön kívül teljesen eltérő körülmények 
között is létrejöhet élővilág, de az is Isten teremtése. 
Érdekes, hogy az Isten neve a magyart és az olaszt 
kivéve, talán minden nyelvben négy betűből áll. íme 
néhány példa erre: Németül: GOTT, franciául: DIEU, 
latinul: DEUS, svédül: GOTO, spanyolul: DIÓS, 
görögül: TEOS, japánul: SHIN, hollandul: GODT, 
perzsául: SORN, asszírul: ABAT, szanszkritul: 
DÉVA, Egyiptomul: AMON, Inkáknak: PAPA, 
Mohamedánoknak: ALLA, hinduknak: HAAK,
angolban a LORD-ot is használják a GOD mellett.

összefoglalva az eddig elmondottakat, idézzük a 
régi mondást: "Gondolkozunk - tehát vagyunk", az 
emberiség fő uralkodója a ma ismert élővilágnak. 
Vele élünk azzal a tudattal, hogy a világ tudósainak a 
világmindenségről ma alkotott fogalma, szinte 
naponként kiegészítésre, vagy újabb magyarázatra 
szorul....

Fogadjuk el, hogy ismereteink, tudásunk felső 
határától függetlenül, továbbra is csak az Isteni 
gondviselés tarthatja meg a világmindenség parányi 
képviseletét, az emberiséget. Zalápi

C A K T Á

T P A V fi AGENCV
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 йГйкоП 

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

688 Glenhuntlv Road Ceulfield.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418108 730
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Világ mesterek 
vetélkedésein.

Amióta versenyezni kezdtem a légpuska lövészetben, 
nagy előszeretettel álltam a sporthoz tudván, hogy ez 
Olimpiai sport, és világbajnokságokat is rendeznek 
évről évre. Reméltem, hogy egyszer részt tudok majd 
venni egy nagyvonalú versenyen. Ez be is teljesedett. 
Ausztrál vonalon már sikeresen szerepeltem több 
országos versenyen, így mikor a hír elért hozzánk, 
hogy Ausztrália kapta meg a Mesterek Versenyének 
megrendezését, megragadtam az alkalmat és én is 
benevezetem.

A megnyitó ünnepségen találkoztam az Óhazát 
képviselő versenyzőkkel. Találkoztam kenusokkal, 
kajakosokkal, kosárlabdázókkal, de lövésszel nem 
találkoztam ez alkalommal.

A lövészetre került a sor. A nap eljött, a 
várakozásnak vége lett, és amint ülök a lőtér 
társalgójában a hölgy, belép magyar tréning-ruhában. 
Megszólítottam, üdvözöltem, válasza: szerbusz 
Madai Sanyi volt, - én Dr.Lénárt Ágota vagyok. 
Tudtam, hogy kivagy mondta, mert már a neved 
láttam a ranglistán. Beszélgetésükben kiderült, hogy ő 
jól ismeri a fiukat, akik itt voltak Sydneyben az 
Olimpián. így volt közös témánk, közös ismerőseink.

Elérkezet az idő, amikor a céltábla megjelent a 
puskám előtt. Soha nem gondoltam, hogy engem is el 
tud kapni a "lámpa-láz", de az biztos, hogy az én 
szívem a torkomban dobogott. A második nap már 
nyugodtabb voltam, de Ágota könnyekbe borulva

szidta a fegyverét, mert elromlott az adagolója. 
Kölcsön fegyverrel fejezte be a versenyét. Ő 
ezüstéremmel fejezte a napot. Jó magam egy ezüst és 
egy bronzéremmel fejeztem be a Mester Versenyt.

Mi, a két "magyar” versenyző összetett 
eredménye; 2 Arany 2 Ezüst és 3 Bronz.

A záró ünnepélyen több magyar versenyzővel 
beszélgetem, mind az, aki először járt itt Ausztráliában 
nemcsak az itteni magyarság barátságos fogattatásától 
volt elragadtatva, hanem, a tiszta levegő, kertek, a 
városban pedig a szokatlan a nagy csend, amit 
megcsodáltak.

MADAI Sándor 
A.R.A.A. Elnök.

Karácsonyi ajándékok, amelyeknek 
sokan örülnének.....

1. Egy jó szót szólni.
2. Egy beteget felvidítani.
3. Valakinek kezet nyújtani.
4. Megdicsérni az ételt.
5. Apróságoknak örülni.
6. Jótanácsot adni.
7. Mindenért hálásnak lenni.
8. Levéllel vagy lappal örömet szerezni
9. Apró kellemetlenségeken nem fennakadni
10. Jogos panaszt nem hevíteni fel újra
11. Nem tenni szóvá a másik hibáit
12. Levert hangulatot nem továbbítani másoknak
13. Nem megsértődni egy rossz szó miatt
14. Megtalálni az elismerő szót a jóra, az együtt érzés

szavát a
megbántottnak, egy
tréfás szót a gyereknek
15. Örülni a mának, 
bízni a holnapban

16. Becsületesen 
elismerni az elkövetett 
helytelenséget
17. Mindenben a jót és 
szeretetet keresni, és 
viszonozni azt, úgy a 
családban, mint az 
embertársak között.
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2002
DECEMBER

A RENDŐR VIZSGÁZIK...

KARÁCSONYRA ÉPPEN JÓ ...
A rendőr megállít egy autót, és műszakilag ellenőrzi. 
Felnyitja a motorháztetőt és rábök különféle 
alkatrészekre.
- Ez mi?
- Gyertya.
-E z  mi?
- Gyertya.
- És ez?
- Az is gyertya
Mire a méreg elönti a rendőrt:
- Hát mi a fene ez, autó, vagy betlehemes kocsi?

Jeles napok; 
December 6. Szent 

Miklós napja. A
Mikulás nap 

ünneplése és az 
ajándékozás mai 

formája viszonylag 
új keletű, a Miklós 

napi alakoskodók 
azonban régóta 

részesei a magyar 
néphagyománynak.

December 13. 
Szent Luca napja. 

December 24. 
Karácsony 
előünnepe. 

December 24. Az 
Úr születése, 

karácsony. 
December 28. Apró 

szentek napja. 
December 31. 

Szilveszter.

Rendőrtiszti főiskolán az egyik jelölt megbukik. A 
társa kifaggatja, hogy megtudja, hol tévedett.
- Mik voltak a kérdések?
Az első: hogyan halt meg Napóleon?

S te mit mondtál?
Hogy leesett a Waterlooról.
- Hát a második?
Hogyan halt meg Rákóczi?
- És erre mit válaszoltál?
Hogy belefulladt a Rodostóba.
- És a harmadik?
El kellett mondanom a Szeptember végét.
- És elmondtad?
Hát persze: Szeptember 29, 30, 31.
- Megvan te szamár, itt csúsztál el, mert Szeptember 
csak 30 napos!

NEMZETI SAJÁTOSSÁGOK
TÜRELMES...
Két rendőr sétál a Lánchídon. 

Nézd, ott a Budai Vár! 
Hadd váljon!

Miért járnak párosával a londoni rendőrök?
- Mert az egyik ír a másik pedig brit.
Miért járnak párosával a pesti rendőrök?
- Az egyik ír a másik olvas!
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KELLEMES KARÁCSONYT ES BOLDOG UJ 
ÉVET KÍVÁN MINDEN HALLGATÓNAK ÉS 

TÁMOGATÓNAK A ZZZ-RÁDIÓ.
MARIKA ÉS TIBOR

Minden kedves magyar 
honfitársunknak, akik támogatják a 
Melbournei Magyar Központot, kíván 
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QUEENSLANDI HÍREK:
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub meséi-

December 10-én zárjuk a sikeres 2002-őt a Gold 
Coast-i Nyugdíjas Klubban. A Klub növekedését 
mutatja a 106 tag számontartása is. Népszerűségünk a 
jó és előnyös összejöveteleinknek köszönhetők. A 
közös munkába mindig többen és többen 
bekapcsolódnak és segítenek, ahol csak tudnak.
És mielőtt tovább megyek a beszámolóval, itt kell 

megköszönnöm minden tagnak, de leginkább 
azoknak, akik a konyhában egész éven át, segítettek, 
és előteremtették a finomnál finomabb ételeket, 
süteményeket és mind azt, ami a nyugdíjasok szeme- 
szája kívánt. Éppúgy köszönet jár a szereplőknek, 
akik előadásaikkal hozzájárultak a Klub sikeres 
működéséhez. A Gold Coast-i Magyar Rádió 
munkatársainak - kiemelve Oláh Erzsébetet és Papp 
Károlyt - akik olyan előszeretettel hirdették a Klub 
eseményeit és méltatták eredményes működését. 
Minden magyar tud erről a híres Klubról, fent a Gold 
Coast-on. A "törzs - tagok", akik a Klub tényleges 
mozgatói, fizetés nélkül, önfeláldozó munkával, 
szívvel és lélekkel támogatják a Klubbot és annak 
megmozdulásait.
Ez az együtt működés barátokat kovácsolt, és 
elmondhatom, hogy a megszokott Klub napok 
mellett, különböző "okok" miatt összejönnek és 
barátságban, jó hangulatban elkártyáznak, 
beszélgetnek - persze a BBQ sem marad el. Mindenki 
ki tesz magáért, hogy viszonozni tudja barátai 
figyelmességét.
Egy nagyon értékes évet zárunk a 2002 elmúltával, és 
mielőtt befejezném a beszámolót, Kívánok minden 
magyar honfitársunknak, de főképpen az idős Gold 
Coast-i m Klubtagoknak - Kellem es K arácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet.
Köszönet Az Ausztráliai Kisújság szerkesztőségének, 
hogy tudatta az Ausztráliai magyarokkal Klubunk 
eseményeit. Jövőre is jelentkezünk.
Kívánunk a Klub-tagoknak jó pihenést és találkozunk 
2003. Február első keddjén, 4-én.

A Klub vezetősége nevében Nagy Sanyi.

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

(folytatás a novemberi Kisújságból)
Azt is lehetne kérdezni, hogy honnan érkezett ez 

a Perzsiában termesztett búza. Erre a következő 
feleletet adhatjuk, mintegy kilencvenszázalékos 
bizonyossággal: Amerikából, a föld másik feléről, 
(helyszűke miatt majd 2003-ban fejezzük be ezt az 
érdekes tanulmányt!)

Harangavatás az East- 
Warburton-i Melbourne-i. "      " irrir 1,1 11 1'"*        iitiTS

Cserkészparkban.
A harang avatás alkalmából összejött a 

Melboumei cserkészcsapatokat támogató lelkes 
magyar szülői gárdája, öreg és új cserkészek, 
valamint a vezetők már két nemzedéket képviselve.

A harangavatás és a megszentelése, Dabassy 
János evangélikus lelkész feladata lett, hiszen a 
katolikus és református képviselet a minden vasárnapi 
kötelezettségük miatt nem tudtak megjelenni. (Sok 
vasárnap van egy évben, de harangavatás itt 
Melboume-ben, egyszer volt az életünkben!)

A lelkes munkálatokat, már évek óta végzik a 
cserkészet vezetői, és szülői fenntartó egyesület 
számos tagja. Nem lett volna harangavatás, ha Pálos 
István cserkészparancsnok éveken áttartó kitartó 
munkája és segítő gárdája nem áldozta volna fel 
minden szabad idejét, hogy ez megvalósuljon.

Az avató ünnepség csúcspontja, a harang 
helybeemelése és a 12 órakor megszólaló harang-szó 
volt. Pálos István beszéde, ami a harang-szó előtt
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kezdődött és csak a harangszó elhangzása után 
fejeződött be, méltatta a harangszó jelentőségét, a 
helybeli harang történetét, és a harang jövőjéhez 
fűzött kívánságait, amit dedikált a jövő nemzedék 
számára.

"Mi, melboume-i cserkészek mindig is híresek 
voltunk arról, hogy valami különleges tárggyal 
gazdagítottuk az ausztráliai magyar jubileumi 
Nagytáborok keretmeséjét. A keretmese egy-egy 
kimagasló történelmi esemény, aminek szellemében 
zajlanak le a tábori események, tábortüzek.

Az első Perth-i Jamboreen, a kuruc-korról lévén 
szó, tollas - süveges - kardos legénycserkészeink igazi 
lovakon vonultak be az esti tábortűzhöz a csatából 
érkezve. (Az előzetes csatazajt tábori ásók, és 
sátorcövekek csattogása szolgáltatta.) A lovakat helyi 
suhancoktól, egy jó vacsora fejében kölcsönöztük, 
akik aznap délután a környéken legeltettek.

Sydneyben egy élethű 9 - fontos ágyúval tettük 
színesebbé az 1848-as jubileumi tábortüzet. Ez az 
ágyú nem csak, hogy nagyot durrant egy-egy 
lövésnél, hanem egy ökölnyi fekete rongylabdát 
repített ki az ámuló (és kissé megijedt) cserkészek 
közé.

Adelide-ben 1956 volt a keretmese. Ne éljen az a 
vád, hogy katonásdit játszunk, vagy fegyverforgatásra 
tanítjuk a cserkészeket. De ekkor, az egész-napos 
akadályversenyen, először életükben éreztek igazán 
együtt tízéves fiú és leánycserkészeink az aszfalton 
hőshalált halt Pesti srácokkal. Igazi légpuskákkal 
kellett kilőjenek felfújt luft-labdákat. Mindenki a 
kezébe vehette és kezelhette - persze töltények nélkül 
- egy 56-ból származó, 7,62 -es, orosz mintájú 
karabélyt. Baba-étel konzerv-dobozból készített 
"nyeles-gránáttal” kellett 20 méterről beletalálni egy 
ÁVÓS "géppuskafészekbe". A jó találatot egy

durranás és füst jelezte. 10 ilyen és hasonló akadállyal 
kellett megküzdeniük.

1985-ben, ismét Perth-ben, a Hunyadiak és 
Nándorfehérvár volt a tábor kerettörténete. 
Fiúcserkészeink, vagy ötvenen, Mátyás- király fekete 
seregeként vonultak fel: Fekete T-ingben, fekete, 
kemény-papírból készült sisakkal, nagy fekete 
pajzsokkal, kardokkal, lándzsával, s miután Hunyadi 
János Nándorfehérvári győzelméhez fűződik a 
harangszó, - ugye már ki is találták magyar 
testvéreim: ezt a harangot vittük el Perth-be... (a 
harangra mutatván)

Honnan is van ez a harag? - Nem kerestük, nem 
hirdettük az újságban, Ő üzent a messzi Queensland- 
ból,.... magyar cserkészharang akart lenni...

Úgy történt, hogy O. Nándi cserkészszülő, úgy 
fél-évvel a Perth-i tábor előtt, fent Északon volt 
nyaralni. Egy beszélgetés során Nándi érdekességként 
említette, hogy a híres Bundaberg-i rumgyárban a 
turistáknak és látogatóknak esténként táncmulatságot 
is rendeznek. A gyár udvarán egy harang van 
felállítva rikító színes felirattal:

DISKO 6 PM.
(Este hatkor "bolnd-tánc” - ez nem pontos fordítás) A 
harang alatt kicsi tábla: FÓR SALE - Eladó.

Ahogy mondják, " a többi az mái' történelem". 
Néhány távbeszélő hívás Queensland-ba, majd egy 
szállítóvállalattal, hazavitel a zöld kombi-val. 
Magunk készítettük a felfüggesztő szerkezetet, 
levákartuk a festéket.

A kb. 300-kilós harang egyszerű, durva öntés, 
nem híres magyar harangöntő-mester munkája. 
Annyit sikerült csak kinyomozni, hogy a 
Maryborough városházának a tornyában szolgált, 
amíg a korszerű harangjátékkal ki nem cserélték. A 
készítője ismeretlen, egy helyi öntődében 
készülhetett. ,
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Ennek a toronynak, haranglábnak is van 
története. Formája a régi, erdélyi haranglábak 
mintájára készült, csak vasból és nem 
fenyőgerendákból. A két függőleges főtartót, hat 
támasztó segíti. Zsindely helyett, lemezzel lesz a 
teteje beborítva, amit nem tettünk még fel, hogy az 
ünnepélyes harangemelés jól látható legyen. Legyen 
hát igazuk a rossznyelveknek is, akik félig-kész 
haranglábról beszélnek.

Vagy harminc évvel ezelőtt vettük a vasat, nem 
akarom azt a szót használni, hogy "ócskavasként", 
mert ugye, manapság "re-cycle" vagyis, újrahasznált a 
helyes kifejezés. Abban az időben egy innen nem is 
olyan messzi, a cserkészeknek ígért területen akartunk 
építkezni, csak a terület is, a vasanyag nagy része is 
elúszott, nem a mi hibánkból. A harangot tartó 
vasgerendák a Victoria Market-en szolgált egy 
torony-szerű szerkezetben, ahol a piac utáni zöldség- 
és gyümölcs maradékokat gyűjtötték be. Akkor 
szedték szét, és vettük meg, a használható darabokat,
- soha nem küldte ki az $50 dolláros számlát 
Melbourne városa - amikor a nagypiac a Footzcray 
Road-ra költözött át. Érdekesség kedvéért csak 
annyit, hogy az a zöldséges torony, - így hát ezek a 
vasgerendák is, - évtizedekig FELSZENTELT 
HELYEN állottak, ugyanis ott volt Melbourne első 
temetője! - az aszfalt alatt - még ma is régi 
sírmaradványokkal.

De térjünk vissza a harangunkhoz. Lemostuk, 
levakartuk róla a festéket. Kicsi kézi szerszámmal 
feliratot véstünk rá: (szóljon ez a harang)

ISTEN DICSŐSÉGÉRE, MAGYARORSZÁG  
FELSZABADÍTÁSÁÉRT V. AUSZTRÁLIA  

M AGYAR JAM BOREE  
PERTH 1985.

S elvittük a Perth-melletti táborba a tábori 
felszereléssel együtt. Egy nagy vasúti talpfa- 
gerendára felszerelve, két nagy fa közé cserkész- 
kötéssekkel felerősítve harangoztunk minden délben 
régi keresztény szokás szerint, három "versszakot" 
ahogyan a budafoki Plébánia-templomban is 
harangoztam gyermekkoromban.

Harangokról sokat lehetne beszélni. Történetük 
talán évezredekre nyúlik vissza. Odahaza a legkisebb 
falucskatemplomának is volt harangja: a toronyban, 
vagy a templom mellett felállított haranglábon. 
Legfontosabb szerepük a hívek összehívása volt. 
Elsőt harangoztak fél-vagy negyedórával a mise vagy 
Istentisztelet előtt, majd "beharangoztak" a kezdetre. 
Egy meghalt hívő lelki üdvéért is harangoztak, erre 
legtöbb helyen egy kisebb harang, a "lélekharang" 
szolgált. (ITT MÉG.... Harangoztak a király vagy 
kormányfő érkezésekor. Szokássá vált reggel és este 6 
órakor is harangozni. S a DÉLI HARANGSZÓ 
elmaradhatatlan volt falun vagy városban egyaránt. 
Ilyenkor még a "legpogányabb" napszámos is megállt 
és levette a kalapját. A hívő ember ősi MAGYAR 
imát mondott el, Az Úrangyalát....

Tűz esetén, aratási időben, jégvihar közeledése, 
ellenség hírére "félreverték" a harangokat. 1848-ban 
Gábor Áron ágyúkat öntött a harangokból a magyar 
szabadság védelmére. S a Trianoni Béke-diktátum 
törvénybe léptekor egy órán át, zokogtak Nagy- 
magyarország összes harangjai.

A harangnak, a harangszónak lelke van.... 
Mondják az emberek. Az imát, a sóhajt, a köszönetét 
közvetíti az Ég felé, az Egek Urához. Ez a harang, a 
mi cserkészharangunk, - én úgy érzem, - hogy 
bizonyíték erre. Mert ott, a tikkadt Nyugat Ausztráliai 
erdőben a 42-fokos nyári melegben minden délben 
zengett, szállt ez a harangszó fel a magasba: Isten 
dicsőségére, Magyarország
FELSZABADULÁSÁÉRT. Úgy látszik, onnan 
egyenes csatorna vezetett az ég felé, nem ütközött 
üstökösbe, nem kallódott el a csillagok milliárdjai 
között: megérkezett egyenesen az Úr zsámolyához, 
mert rövid idő múlva bekövetkezett az, amit nem is 
reméltünk, hogy a mi földi életünkben bekövetkezik: 
KIMENTEK A SZOVJET CSAPATOK, 
MAGYARORSZÁG FELSZABADULT AZ OROSZ 
URALOM ALÓL! SZILÁRD 
MEGGYŐZŐDÉSEM, hogy ennek a harangnak az 
imádságos kongása is segített ebben.

Végül, még egy kis csodás eset: ... itt lakott ez a 
harang évekig a cserkészpark kunyhójában, várva 
arra, hogy megint megszólaljon. Terveztük már 
régóta a harangláb megépítését. S vagy két évvel
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ezelőtt rézgyüjtő tolvajok ellopták. Bizony, páran 
meg is könnyezték a hírt. Biztosak voltunk abban, 
hogy összetörve adják majd el az ócskásnak. Hiszen 
mit talál itt meg a rendőrség? Összetört rézdarabokat? 
S hónapok elmúltával rendőrségi hír érkezett: a 
harang átvehető - épségben - Mt.EVELYN,- ezen és 
ezen a címen....

így hát szóljon továbbra is ez a harang Isten 
dicsőségére, a magyar nép sorsának 
jobbrafordulásáért.

Pálos István cserkés parancsnok

Köszönet annak a lelkes kis csoportnak, aki segített a 
felépítésében: Cserkészszülők, cserkészbarátok,
férfiak és asszonyok. Azt hiszem, nem haragszik meg 
senki sem, ha csak egy nevet említek: aki a hely 
kijelölésétől kezdve az utolsó simításig, sokoldalú 
tehetségével, lankadatlan munkakedvével éltető 
rugója volt a kivitelezésnek. Isten éltesse Tóth Zolit 
sokáig." Pálos István.

A harangavatást a szokásos cserkész vendéglátás 
követte. Finomabbnál finomabb ételekkel látták el a 
cserkeszek a vendégeket. Bécsi szelet, gulyás, 
sütemények nagy választékban, amit a cserkész 
fenntartó egyesület és cserkész barátok állítottak elő a 
vendégek és a megjelentek számára. Gyönyörű 
napsugaras nap volt ez, amit még a Teremtő is 
megáldott, mindannyiunk emlékezetére. A következő 
Kisújságban közlünk kép-sorozatot, a harang- 
avatásól.

Szerk.

December 1. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
Társalgó csoport összejövetele 

December 8. Vasárnap
d.e. 8:30 órakor Katolikus szentmise. 
Mikulás piknik 

December 15, Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

December 22. Vasárnap
d e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
Gyertyafényes est 

December 25. Szerda
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

December 29. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 

December 31. Kedd
SZILVESZTERI BÁL.

JANUÁR 1. Szerda
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

FANUÁR 5. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

MEGHÍVÓ
a hagyományos

M Ű S O R O S  
G Y E R T Y A F É N Y E S  EST-re

2002 December 22.-n, vasárnap 
naplementekor (este 8 órakor) 

a Magyaf Központ nagytermében 
(760 Boronia Road, Wantirna, 3152)

Gyertya a helyszínen kaphatót
Házi sütemények kávé tea és üditő italok kaphatók!

Szeretettel hívja és várja honfitársait 
a Magyar Központ vezetőségei
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MEGHÍVÓ
A Magyar Központ vezetősége

Szeretettel várja Melbourne magyarságát a

SZILVESZTERI
BÁLRA

2002. december 31-én.
este 8-tól éjjel 2 óráig

a Magyar Központ nagytermében
(760 Boronia Road, Wantima. 3152.)

KÍK rilK Zenekar
ízletes vacsora, sütemények, szeszes ital kapható 

GAZDAG TOMBOLA

Belépődíj; $25.00, nyugdíjasoknak $22.00 
Jegyrendelés:

Faith Ferenc.: 9762 9135; Atyimás E.: 9802 7637 
Szetey E.: 9795 9336.

A belépőjegyeket kérjük december 8-án a Mikulás 
pikniken átvenni!

A BÁLON JEGYPÉNZTÁR NEM LESZ!

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

Minden támogatójának és honfitársának 
kíván kellemes karácsonyi finnepeket és 

boldog és gazdag újesztendőt 
Szabó Edit és Házy Irén. 

VISZONT LÁTÁSRA 2003-BAN

A FILM EGYESÜLET 
ÉRTESÍTŐJE:

A film egyesület magyar mozi előadásai 
2003-ban újra kezdődnek! 

Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog újévet kívánunk!

A legközelebbi előadást hirdetjük a Kisúj Ságban!

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
CITIZEN’s CLUB HÍREI. Л #
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantirna. 3152,
Decemberi karácsonyi ebéd: December 17.-én.
A következő összejövetel 2003. Február 10-én lesz 
a Melboume-i Magyar Központ nagytermében.

Október 8-án a vezetőségi választás alkalmával 
minden Klubtagunk örömére Kovács Andrást, a Klub 
közkedvelt elnökét választotta újra a vezető pozícióra. 
Az ő vezetősége alatt a Klub tagság gyarapodott és 
sok szép eredményt ért el. Csak pár napja vettük 
tudomásul, hogy súlyos betegsége miatt hiányolni 
fogja a Klub, értékes munkáját. A vezető helyettes, 
Merkli Ferenc vezeti most a Klubbot, ami sok és 
nehéz feladatokkal jár. Most pedig vidámabb sorok 
következnek:

A Klub kis csoportja, november 25-én 5 - napos 
kirándulásra indult Canberrába A reggeli 7 órai 
indulás, szép napos időben kezdődött, egy ismerős 
busz-vezetővel, aki már többször vitte a magyar 
nyugdíjasokat kirándulásokra. Már ismeri a 
szokásainkat, és együtt érez a csoporttal, szeret 
bennünket, - néha még meglepetésekkel is 
kedveskedik, ami mindenkinek a tetszésére van.

Utunk első megállója Lake Entrance-ben volt, 
szép hosszú sétát tettünk a gyönyörű öbölben. Aki 
megéhezett, talált magának kedvére való táplálékot. A 
következő megálló már Canberra volt, ahol egy szép 
kis MOTEL-ben töltöttünk négy éjszakát. A 
Motelben az első este bőséges vacsora után 
kipihentük az út fáradalmait. A következő nap a 
National Capital Museumba, majd az Új Parlamentbe 
látogattunk el. Mind a két "házat" (felső és alsó) is 
megtekintettük. (Az én szerény véleményem szerint a 
magyar országháza a legszebb a világon!) A 
következő napon mentünk látogatóba a Magyar 
Követségre, ahol nagyon szívélyesen fogadtak. Friss 
meleg pogácsával és üdítő itallal kínáltak meg 
bennünket. Elbeszélgettünk az ausztrál - magyar 
kapcsolatokról, és az általános helyi gondviselésről, 
amibe a magyar nyugdíjasok részesülnek itt 
Ausztráliában. Városnézés következett, és aki még 
éhes maradt a pogácsa után, talált magának harapni 
valót. A következő nap a Háborús - Emlékmű és 
Múzeumot néztük meg, ami a legművészibb 
kiállításban mutatta az 1914 és 1918-as háborúk 
mozzanatait. Ezt követően a Botanikus kertben 
sétáltunk egyet, majd a kilátóból megnéztük Canberra 
látványos képét. Meglepetésünkre, este vacsora után 
volt szerencsénk megnézni Canberrát egy másik 
kilátóból. Esti kivilágításban még szebb volt a város.
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A napok gyorsan teltek, sok minden szépet 
láttunk, tapasztaltunk. Az utolsó napi séta után, a 
vezetőnk, elvitt bennünket Cogrington Green (illetve 
English village-be) - ez műsoron kívül volt - ahol 
minden miniatűrben, egy falut ábrázolt. Apró kis 
házak, emberek, templom, golf-pálya, foci pálya, és 
még sok minden más. Egy kis magyar falu is volt 
közöttük, aranyos kis fatomyos templommal. 
Hollókő - Hungary - volt kiírva rá. Jó volt látni.

Este, a vacsoránál, a jó  hangulatot a Motel 
tulajdonosa szolgáltatta, énekeivel. Másnap búcsút 
intettünk Canberrának, és sok-sok szép élménnyel 
gazdagodva indultunk hazafelé, Melboume-be. Az 
utazás sem volt unalmas, mert a VIDEO-k mellett 
Kovács Gyuri és Merkli Feri viccei, szórakoztatta a 
társaságot. Ez az út is nagyon jól sikerült, hála a jó  
szervezésnek. Köszönet jár Merkli Ferinek, és 
egyúttal a kérelem is, hogy több ilyet tudjon még 
szervezni a jövőben.

Most pedig végezetül, kívánok kellemes 
karácsonyi ünnepeket minden Klub-tagunknak, - 
sikerben gazdag jó  esztendőt,

A Vezetőség nevében; Fenyvesi Попа.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2002-év, decemberi összejövetele a hónap 
első szombatján (December 7-én) lesz megtartva 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

A NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK -  HÍREI 
A Nunawadingi őrök Ifjak találkoznak az East 
Burwood-i Whitehorse Klub-ban December 11- 
én. Ez lesz az évzáró, karácsonyi találkozó d.e. 11 
órai kezdettel Ez az Olasz Club helyiségében lesz 
megtartva, és csak előre megrendelt jegyekkel 
lehet részt venni!
FIGYELEM! A karácsonyi szünetek után a 
Klub 2003 Február 5-én találkozik újra 
(évnyitó gyűlés) és utána 19-én a megszokott 
helyen az East Burwood-i Public Hall-ban.

Éljük tagságunkat, és a vendégeinket, hogy az új 
gyűlés naptárját kéijék klubunkban, ezen fel van 
tüntetve az egész évi találkozók menetrendje. 
Klubunkban lezajlott November 13-án a 
tisztségválasztás, ami minden különösebb változás

nélkül a régi vezetőség tagjait bízta meg a jövő évi 
munkálatokkal. Ez úton szeretnék köszönetét 
mondani, (a Helyi Városi Tanács nevében is) minden 
vezetőségi tagnak, az önkéntes közösségi 
munkálkodóknak odaadó munkájukért. Nem akarjuk 
elfelejteni a sok segítő kezet sem, akik segítenek 
névtelenül, előkészítik a gyűléseket, és akik 
kitakarítanak a gyülekezet távozása után. Köszönet 
mindannyi uknak.

Kívánok tagságunknak és minden magyar 
testvéremnek nagyon boldog karácsonyi ünnepeket, 
és nagyon boldog, egészségben gazdag 2003 újévet.

A z összejövetelekre mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség nevében

Nagy József.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F I T Z  ROY.

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. 
Délután 1 órától.

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

A GREATER DANPENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174. 
December 2-án és 16-án. (Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén). Decemberben, tervezett egy 
napos kirándulás.
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.

Nagyszabású kiárusítás!
Sok értékes eladási tárgy; ruha, ékszer és 

különböző használati cikkek. 
December 14- tői - 21-ig.
Reggel 9-től -este  6 óráig.

Cím: 89 Chestnut Road Doveton 3177.
Melway Refr. Map 90/J 8. Ph. 8707 4919. 

További érdeklődés a 9884 7544 telefon számon.

BR1MBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Prmcess 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.

új vezetéssel várja vendégeit 
Bene Éva, László és Nicholas.

Kellem es légkör, kitűnő konyha 
Étlapról választhat ízletes ebédet/vacsorát! 

(teljes italengedély)
Pénteken és Szombaton du.630-tól- 11-ig.

Vasárnap de.ll-t61-du.5-ig.
Élő zenével -  táncolhatsz és «lékelhetsz! 
Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás: 

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

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. 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. 
Geelone! 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!

Csak egy pár szót a 
2002 év végezetével; 
köszönöm az
olvasóközönség támogatását és 
segítségét, hogy ezt a Melboume- 
ben megjelent lapot ily késséggel 
támogatják. A nyár itt mindenkinek pihenést és 
kikapcsolódást jelent. Az idősebbek, mint jómagam  
is, rászorulunk egy kis kikapcsolódásra. A januári 
példány ezért csak az előfizetőknek lesz kézbesítve. 
Aki akar, majd februárban átveheti a Januári újságot.

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 Kasújságot 
Félévre: $20.-egész évre $ 40,- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

