
13. évfolyam 2 szám -НАVI TÁRSADALMI FOLYÓIRAT- Március 2003 $2.00
REGISTERED BY AUSTRALIA POST - PÜBLICATION PP No. 349181/ 00666

Március 15
M eg tarthatja-e a magyar nép - az ország, 
M agyarország szabadságát a jöbőben?

Mi a szabadság?
Szabadság bármitől mentes, szabad 
állapot.
1. polgári társadalmi helyzet, melyben 
valamely nemzet vagy egyén minden 
megszorítás nélkül élvezi azon jogokat, 
melyeket neki az ész és a természet kijelölt;
2. Helyzet, melyben valaki tetszése szerint 
tehet, amit akar; szabadságban áll neki ezt 
tennivagy nem tenni; 3. Helyzet, melyben 
valaki bizonyos időre hivatalos teendőitől fel 
van mentve szabadságra ereszti a 
katonákat; 4. Helyzet, állapot, melyben 
valakinek az előírt szabályoktól meg van 
engedve, költői, festészeti szabadság; 5.
Annyi, mint vásár debreceni -szabadság - A 
magyar nyelv teljes szótára (szerkesztette: 
BaiiagiMór), 1873.
Szabadság (rendszerint egyes 
számban áll) í. Az az állapot, helyzet, 
amelyben valaki, valami szabad.
Alkotmányos, demokratikus, 
egyéni, egyesülési, gyülekezési 
szabadság, lelkiismereti, politikai, 
személyes szabadság. 2. Olyan 
íehetőség, amely módot ad arra, hogy valaki 
megtehessen valamit, cselekvési szabadság, az 
alkotás szabadsága, a kutatás szabadsága, fenntartja 
magán a cselekvés szabadságát. 3. Az az állapot, 
amikor nincs

fiit kivan amagyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
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fogságában, letartóztatásában. 4. Valakinek a 
szokásos az illem által nem korlátozott szabatos 

viselkedése, cselekvése. A magyar nyelv 
értelmező szótára, VLkötet, (Szerkesztette: A 
MTA Nyelvtudományi Intézete; 1962.) 
Szabadság - a felismert szükségszerűség és 
az ember ezzel összhangban álló cselekvése, a 
választás lehetősége és képessége az ember 
cselekvésében. Az objeetív törvények 
megismerésén és felhasználásán alapul az 
emberek szabadsága a természet 
vonatkozásában is, amely együtt növekszik a 
tudományos és technikai haladással. 
Filozófiai Kislexikon, 1980.

"Az emberek cselekedetei soha 
sem szabadok. Mindig 
szükségképi következményei 
vérmérsékletüknek, kapott
eszméinek, a boldogságról 
alkotott helyes vagy téves 
fogalmainak, végül pedig ama 
véleményeknek, melyeket a példa, 
a nevelés, a minden napos 
tapasztalás erősit." - Holbach; A 
természet rendszere; az akarat 
szabadsága.

"Szabadság! Itten hordozták 
véres zászlóidat 
S elindítanak legjobbjaink 
A hosszú harc a latt...."

Kölcsey Ferenc: Himnusz.
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Budapestről tudósít: Dr. Szalontai Éva.

BUDAPESTI FARSANGOZÁS
A FARSANG név a német "faseln" szóból 

származik. Jelentése: pajkosságot űzni. A farsangot 
általában Január 6-tól, hamvazószerdáig, azaz húsvét 
előtti 40 napig, a nagyböjt kezdetéig számítják a 
katolikus naptár szerint. Velencében már István 
napján (Dec.26), Spanyol országban Sebestyén 
napján (Jan.20) kezdődik. Rómában a 
hamvazószerdát megelőző 11 napot mondják 
farsangnak, azaz karneválnak. A farsang hazája 
Olaszország, ahol ez a régi római Satumalia 
ünnepekből származik.

A jeles budapesti farsangi események kezdete 
2003-ban is a jószolgálati Apor-bál, amit az erdélyi 
történelmi Apor-családból származó Apor Ferenc 
báró és hitvese, Diána tart az elegáns Gellért 
szállóban. (A nagy múltú Apor-családról az 
Ausztráliai Kisújság pár évvel ezelőtti számában már 
megemlékezett, mint а X. századba visszanyúló 
székely családról.) A bálesten díszmagyarban, 
bocskaíban, korhű öltözetekben vonulnak fel a 
meghívottak. Nagy sikere lesz az első-bálozóknak, 
nem utolsó sorban a cukrászati remekművek. A 
boldog Apor Vilmos emlékére létrehozott Apor 
Alapítvány a bál bevételéből árva gyerekek 
gondozását, és a magyar Mellrák Alapítvány 
munkáját segíti.

A PR-szakemberek, akik termékek, 
intézmények, szolgáltatások népszerűsítésével 
foglalkoznak - az óbudai Kiscelli Múzeumban tartják 
Február 15.-én báljukat. A 121. Újságíró Bált - Rózsa 
B. György újságíró szervezésében a "Hotel 
Intercontinentál"-ban rendezik 2003.Február 1-én. A 
MÚOSZ, azaz a Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége a bál nyereségét a Szolidaritás 
Alapítványon keresztül a szegény, rászoruló újságírók 
támogatására fordítja több éve már, s így ez évben is.

EGRI BOROK ÉS AZ EMUHÚS.
Nemrég a budapesti Sajtóházban "egymásra 

találtak" az egri borok, a magyar emu és a borbarát, 
borszakértő újságírók. Az összejövetel Dr. Szalonati 
Éva az Emutenyésztők Egyesületének elnökének és 
Gál Lajos az egri borok szószólójának a Egri 
Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökének 
köszönhető. A sikeres összejövetelről beszámolunk a 
kővetkező Kisújságban!

'Лиип 2lrt 3tubió & Gtoíícríj
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 A ustralian Institute fór The Conservation
o f

Cultural M aterial Inc.-tagja.
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 

___________ Telefon: (02) 365-3532
-  Г ’

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

PAZARLÓ ÉS NEM HATÉKONY A 
HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉG

Sajnos a emberbaráti segélyek elosztása nem 
elég kifinomult. Sikere túlságosan is függ attól, hogy 
a média mire fordítja a figyelmet, és hogy a gazdag 
országok polgárai mekkora mértékben hajlandóak 
adakozni.

Leginkább azonban azoktól az odaadó emberek, 
hozzáállásától függ, akik életüket mások 
szenvedéseinek enyhítésére áldozzák. Nincs 
nemzetközileg elfogadott mód a humanitárius 
szükségletek mérésére, ezért az elosztásban óriási 
egyenlőtlenségek figyelhetők meg. A különböző 
szervezetek nyolcvanszor akkora Összegű segélyt 
osztottak szét a Balkánon, mint Afrika keleti 
szakaszán. Tavaly több mint egymilliárd dollár gyűlt 
össze az afgán háború által sújtott emberek 
megsegítésére, miközben Kongóban - amely alig van 
jobb helyzetben - szégyenletesen kevés a pénz. Van 
azonban esély arra, hogy a humanitárius segélyekbe 
vetett hitet visszanyeljük. Ehhez viszont sürgősen szét 
kell választani a független szakértők és a különböző 
segélyszervezetek felmérő tevékenységét. Az 
ügynökségek elfogulatlan teljesítményértékelése és az
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egész rendszer hitelessége alapvetően fontos a 
segélyben részesülők számára is.

A Hungaroskllls.net hírei:

A skUlnet számítógép tanítás tovább folytatódik 
2003 februárjától. A hivatalos kezdési időpont; 
Február 25.-én d.u. 1 órakor. Ez a Knox Idős 
Magyarok szokásos találkozója után kerül majd sorra. 
A többi tanítási időpontok, úgy, mint a múlt évben 
Péntek este és Vasárnap reggel folytatódnak. 
Jelentkezni lehet, - kezdőknek és haladóknak - a (03) 
9879 8203 Szeverényi László telefonszámán.
A Komputer Klub Association Közgyűlését Március 
19-én tartjuk a Központban este 7:30.-kor. Minden 
tag megjelenését kéijük.

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 megrendeihetó,: A Brave Nation; 
P.O.Box. 4134 East Burwood Vic. 3151. 
Megrendelési án $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK
<cx

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

E-mail: beriferi@alphalink.com.au
H ívásra házhoz m együnk utazási ügyek m egtárgyaláséra.

H irdetés, a kedves magyar testvéreknek!
Megjelent egy erdélyi fúvós zenekar audió kazettája. 
A stúdiófelvétel - amely 56 perces - közismert 
keresztyén énekeket tartalmaz. Ára 10 AUD. 
Megrendelhető: ifj. Bállá FerencTel/fax(03) 9761 6765 
Email: beriferi@alphalink сот au

X II. M agyar T a lá lk o zó  
A d ela id e .

Majd két hónappal a találkozó után íródik ez a 
jelentés, és nem kívánok a Találkozó utáni "viharok"- 
ról beszélni. Meg nem szűnő elektronikus levelek, 
rágalmazások és kontra-rágalmazások sorozata 
személyi, és csoportok viszálykodásáról adtak 
tanulságot.

A Magyar Találkozók, - amelyekről még mindig 
nagy előszeretettel nézegetem a megjelent 
évkönyveket, és ahol jó  magam is szerepeltem, sok 
szépet és jót nyújtott a megjelenteknek 
magyarságunkról, örökségeinkről.

А XII. Találkozó is ezt kívánta tenni, és ha 
kevésbé sikerült, az talán a szervezés és kései 
elhatározások okozták. Mindenek ellenére a 
Találkozó a műsorok, veresek, zeneszámok táncok 
nagy sikert arattak, és a részvevők kaptak egy kis 
magyart...., még ha nem is olyan mértékben, ahogy 
az régen volt.

A Találkozó megrendezése a Dél Ausztráliai 
Magyar Szövetségnek köszönhető, (a Queensland-i 
lemondás után kevesebb idejük volt a szervezésre) de 
a Herendi házaspár így is ki tett magukért. 
Munkájukért köszönet és elismerés jár.

Majd a következő Találkozó talán jobban lesz 
hirdetve, több védnök közreműködésével nagyobb 
lesz talán a siker! Adja a Jóisten!

Na most pedig a Melboume-i Magyar Központ 
Népi-tánccsoportjának egyik tagja nyilatkozott, és 
elmondta, hogy a Találkozó mit jelentett a 
számukra;

Január 2.-án tizenkét táncos és azok párjai 
elindultak a nyolc órás kocsiútra, Adeliade-be. A 
táncosok a M. M. Központ képviseletében már 
nagyon várták a Találkozót. Hosszú időn keresztül 
gyakoroltak, hogy táncaik a legsikeresebbek 
legyenek. E mellett alig várták, hogy a többi 
csoporttal, azok részvevőivel találkozzanak, és 
belekapcsolódva a kulturális eseményekbe, a magyar 
érzések összetartó szellemében szerepelhessenek.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Két estén szerepelt a mi csoportunk, az Ugrós 
leány tánc, a Palóc és a Cigány táncokkal arattunk 
sikert. Szerencsére egyikben sem történt nagyobb 
hiba, és a közönség nagy tapssal adott köszönetét, 
elismerést a csoportunk szerepléséért.

Nekünk nagy élmény volt ez a Találkozó, 
sokunknak ez volt az első, és a táncok után való 
"szórakozás" a többi magyar részvevővel
felejthetetlen lesz sokak számára. A fötéma 
természetesen a magyar táncok körül forgott, és már 
alig várjuk, hogy a következő Találkozóra 
készülhessünk.

A Találkozó csak egy hetet vett igénybe, de teli 
élménnyel, a csoport úgy véli, hogy nagyon sikeres 
volt. Sokat tanultak belőle.

M elboume-i M agyar Központ 
Nép-táncegyüttes tagja.

Képek az Adelaide-i Találkozóról
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А ХП. Magyar Találkozón Részvevő 
Ausztráliai Egyesületek;

Az Adelaide-ban megrendezett találkozón, ami az 
Ausztráliai és Új Zélandi Magyar Szövetség 
kezdeményezésére már több mint húsz éve 
megismétlődik, a következő csoportok vettek részt: a 
9 tagszövetségből, hivatalosan megjelent a találkozón 
Ausztrálián Capital Territory, Northern Territory, 
South Ausztrália, Tasmánia, Victoria és Western 
Ausztrália. Megfigyelők jöttek New South Walesből, 
Queenslandból és Új Zélandból. 
ö t Tánccsoport vett részt a Találkozón: Adelaidi 
tánccsoport, Canberrái Gyöngyösbokréta, Keszkenő 
Táncsoport (Perth), Melboumei Gyöngyösbokréta, és 
a Melboumei Magyar Központ Tánccsoportja 
A többi magyar szervezetek közül részt vett a Trianon 
Társaság és a Szöcske Színtársulat, Sydneyből.

A fenti csoportok nem teljes egészében 
képviselték az Ausztráliában élő emigráns 
csoportokat. Azt viszont el kell ismerni, hogy a már 
25 éve megismétlődő találkozók kezdeményezői és 
pártfogói ott voltak.

Azt el kell ismerni, hogy az első hullám 
emigrációba került magyarok sokkal többet áldoztak 
és törődtek, törődnek még ma is az ő magyar 
szellemük és hagyományaik megtartásáért, mint akár 
melyik emigrációs hullám, ami utánuk jött ide 
Ausztráliába.

Az idő, és a vele járó változások sok új 
nehézségekkel terhelték minden idők sorstársait. A 
világ gazdasági és politikai változásai érintették és 
magával sodorják a mi kis országunkat is, és a változó 
idők, változó alanyai másképp látnak megoldásokat a 
boldogabb magyar élet felé.

Kérdezem, hogy van e olyan ember aki azt 
mondhatja, hogy az én, vagy mi utunk a helyes és 
csak ez az egyetlen járható út? A magyar történelem 
bebizonyítja, hogy nagyon sokszor a "helyesnek" vélt 
út, volt a helytelen.

Aki akármilyen formában a magyarságért, vagy 
annak nyelve, kultúrája megmaradásáért dolgozik, 
elősegíti a közös ügyet. Sokkal megértőbbnek kellene 
lenni ahhoz, hogy egymást megértve, közös nevezőre 
tudna jönni a magyar. Sokkal előbbre látónak kellene 
lenni minden vezetőnek, társadalmi személynek 
ahhoz, hogy közös nevezőre juthassunk. Nem szabad 
bántani senkit, aki tesz valamit a magyarságunkért. 
Nem szabad elfelejteni, csak azt lehet kritizálni, aki 
tesz valamit. Kiértékeléseket, művelt emberek 
módjára, mi magyarok is megtanulhatnánk 
alkalm azni

A XII.Találkozón megjelentek Nyilatkozata;
A z Adelaide-i Nyilatkozat
Mi, Ausztrália minden tagállamából és Újzélandból 

háromévenként összesereglő magyarok, a 2002. 
december
30. és 2003. január 8. között Adelaide-ben 

tizenkettedik alkalommal megrendezett magyar 
találkozó részvevői, az alábbi zárónyilatkozatot 
fogadtuk el:
1. Miként azt a Kárpát-medence elcsatolt területein 

élő magyarokat képviselő fórumok korábban 
megtették, szükségesnek érezzük annak 
kinyilatkoztatását, hogy mi, az ausztráliai és újzélandi 
magyarok, a magyar nemzet szerves részének 
tekintjük magunkat. Közösségünket az ausztráliai és 
újzélandi magyarok nemzeti közösségeként 
határozzuk meg.
2. Nemzeti közösségünk léte elválaszthatatlan a 

magyar nemzet egészének lététől. Mint a Kárpát
medencei őshazától legtávolabb élő magyar nemzeti 
közösség kinyilatkoztatjuk, hogy nem csak őrzői és 
élvezői kívánunk lenni a magyar nemzeti lét 
közösségi értékeinek, hanem formálni és gyarapítani 
kívánjuk azokat.
3. Felhasználjuk ezt az ünnepi alkalmat arra, hogy 

köszönetét mondjunk közösségünk azon tagjainak, 
akik egész életútjukkal a nemzet és közösségszolgálat 
fényes példáit állították elénk. Kérjük a Magyar 
Államot és a
Magyarok Világszövetségét, hogy a közösségünk e 

mértékadó személyiségeinek munkásságát magas 
állami és szövetségi kitüntetések odaítélésével 
méltányolja követendő példát állítva a felnövő 
nemzedéknek.
4. A magyar nemzet egészéért érzett mély 
felelősséggel kijelentjük, hogy Magyarország és a 
Magyar Nemzet sorsát súlyosan és hosszútávon 
befolyásoló lépésként értékeljük a Magyar 
Köztársaság közeledő európai uniós csatlakozását, 
mely, mint minden hasonló horderejű döntés, 
egyaránt válhat áldássá vagy visszafordíthatatlan 
tragédiává. Meggyőződéssel állítjuk, hogy 
Magyarország helye ott van Nyugat-Európa nemzetei 
között, abban a politikai, gazdasági és civilizációs 
közösségben, amelynek az európai magyar állam 
immár több mint ezerszáz éve a jogállamiságban 
zászlóvivője és az egyetemes értékteremtésben 
élenjáró tagja Ugyanakkor figyelmeztetünk arra, 
hogy a huszadik században Magyarországot olyan 
csapások sújtották, amelyek máig nem gyógyuló 
sérüléseket okoztak. Ezek közül megnevezzük az 
ezeréves magyar állam és a magyar nemzet trianoni
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szétszaggatását amelyet az európai és világhatalmak 
vittek végbe, valamint az országra több hullámban, 
ugyancsak nagyhatalmi szándékkal rászabadított, 
gonoszságában féktelen és egészében embertelen 
kommunizmust. Példaként felhozzuk a benesi 
dekrétumokat, amelyek Szlovákiában tovább élnek. 
Ezeket, az Európa szégyenét jelentő 
embertelenségükben a hitleri rendelkezésekkel 
vetekedő &#8211; rendeleteket máig nem helyezték 
hatályon kívül, és rájuk való hivatkozással 2003-ban 
is fosztogathatják a felvidéki magyar közösség 
vagyonát. Ez leleplezi mind Trianon, mind a nemzeti
kommunizmus következményeinek továbbélését, és 
figyelmeztet a magyar nemzet európai 
esélyegyenlőségének veszélyeztetettségére.
5. Mi, a 12. Ausztráliai és Újzélandi Magyar 

Találkozó részvevői, az ausztráliai és újzélandi 
magyar nemzeti közösség képviselői aggodalommal 
tekintünk óhazánk, Magyarország felgyorsított és 
visszavonhatatlan európai integrációja felé, mert az 
állam és a nemzet létét meghatározó körülményeket 
jelenlegi állapotukban alkalmatlannak tartjuk arra, 
hogy Magyarország európai uniós csatlakozását 
kővetően szavatolják a magyar állam és a magyar 
nemzet megmaradását, legkevésbé pedig 
valamennyiünk által kívánt gyarapodásunkat, a 
következő okok miatt: Alkalmatlannak tartjuk 
Magyarország jelenlegi alkotmányát - egész közjogi 
állapotát mindazon fellendülés megvalósulására, 
amelyet az európai csatlakozástól remél az ország és a 
nemzet. Magyarország mára többszörösen módosított 
- eredetileg szovjet típusú - írott alkotmányát 1949- 
ben, szovjet nyomásra fogadták el, amikor az ország 
idegen katonai megszállás alatt volt. Idegen katonák 
által megszállt ország alkotmányjogi és közjogi hiátus 
állapotában van. Az ilyen helyzetben választott 
országgyűlésnek nincs sem alkotmányteremtő, sem 
alkotmánymódosító ereje - tartja a nemzetközi jog 
mai álláspontja is. Az a nép, amely а IX. században a 
Vér szerződéssel alkotmányértékű törvényt fogadott 
el, az az ország, amely Szent-István intelmeivel 
(1030) máig érvényes emberi jogokat rajzolt fel, 
amely az Aranybullával (1222) életbe léptette a 
szárazföldi Európa első alkotmányértékű törvényét, 
melyet a Szent Korona sarkalatos törvényeivel (1351) 
egy Európában egyedülálló rendszerbe foglalt, az a 
nemzet, amely 1509-ben az Udvarhelyi 
Constitutioban &#8211; korát messze megelőzve - 
törvénybe foglalta a személy sérthetetlenségét, amely 
1568-ban a Tordai Országgyűlésen a világon először 
emelte törvényerőre a legfőbb emberi szabadságot 
&#8211; a hit, a lelkiismeret szabadságát &#8211;,

az a nép, az az ország és az a nemzet megérdemli, 
hogy ezredév során kiérlelt hagyományos 
alkotmányát, a kor adottságaihoz igazítva, újból életre 
hívhassa. Az a nemzet, amely nem ragaszkodik 
alkotmányához, nem méltó az önrendelkezésre, és 
nem alkalmas államszövetségre lépni.
Alkalmatlannak tartjuk az európai uniós 

csatlakozásra a mai Magyarországot, földjének jogi 
helyzete miatt is. Az Európai Unióba történő belépés 
lehetővé teszi idegenek számára a magyar föld fölötti 
tulajdonszerzést - annak a földnek az elbirtoklását, 
amely a világban - így Ausztráliában és Újzélandban 
is - szétszórtságban élő magyarságnak szülőföldje, 
ősei temetkezési helye, kultúrájának, 
hagyományainak létrehozója és éltetője. A 
csatlakozás előtt álló Magyar Államnak e 
hagyományokra kell hivatkoznia, és meg kell védenie 
az állami és a nemzeti lét számára nélkülözhetetlen 
földet, amelyet alkotmányos törvényei már nyolcszáz 
évvel korábban elidegeníthetetlenné tettek. 
Alkalmatlannak tartjuk Magyarország európai uniós 
csatlakozásához Magyarország és az elszakított 
magyar nemzetrészek viszonyának rendezetlenségét 
is. A magyar nörszét erőszakkal elszakított részei, e 
területek őslakói, a nagyhatalmak ígéretei ellenére, 
önrendelkezési és önkormányzati lehetőségeiktől 
megfosztott, kisebbségi sorsban - sok esetben 
másodrangú állampolgárként élő - nemzeti 
közösségek. Ezen nemzeti közösségek alapvető 
emberi és közösségi jogait tagadják meg továbbra is 
az őslakos polgárok akarata ellenére fennhatóságukat 
kiterjesztő utódállamok. Ennek a ténynek 
következménye e nemzeti közösségek rohamosan 
felgyorsult fogyatkozása, mely például Erdélyben az 
elmúlt tíz évben nagyobb lélekszámvesztést okozott, 
mint azt megelőzően két világháború és ötven év 
kommunista elnyomás együttvéve. El kell oszlatnunk 
azt a tévhitet, hogy az egységesülő Európa elsorvadó 
határai megoldanák e közösségek életének gondjait. 
Ezzel szöges ellentétben, nyomatékkai kell 
megismételnünk azt, amire számos, az Európai 
Unióban élő kisebbségi politikus visszatérően 
figyelmeztetett: az Európai Unióban csak annyi joga 
lesz egy nemzeti közösségnek, amennyit a csatlakozás 
során kivív magának. Amit nem, attól valószínű 
örökre búcsút vehet. Magyarországnak történelmi 
felelőssége van elszakított nemzeti közösségei 
irányában.
Magyarország &#8211; állampolgársági törvényét az 

Európai Állampolgársági Egyezménnyel összhangban 
kiegészítve &#8211; meg kell adja a magyar 

állampolgárságot minden magyarnak, aki azt igényli,
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akár a kettős, akár a külhoni magyar állampolgárság 
formájában. Sohase ismétlődhessen meg olyan eset, 
mint történt ez a rendszerváltás utáni 
Magyarországon, amikor a Magyar Köztársaság Wass 
Alberttól megtagadta a magyar állampolgárságot! 
Alkalmatlannak tartjuk az Európai Uniót a hozzá való 
csatlakozásra, mindaddig, amíg nem szavatolja 
tagjainak egyenlő jogait. Alkalmatlannak tartjuk az 
Európai Uniót a hozzá való csatlakozásra, mindaddig, 
amíg nem teremti meg a nemzeti szuverenitás 
nélkülözhetetlen eszközeként az unióból való kilépés 
feltételeit. Alkalmatlannak tartjuk a csatlakozásra azt 
az államközösséget, amely megkülönbözteti - 
gazdagokra és szegényekre tagolja &#8211; a 
mezőgazdaságból élő polgárait; azt az 
államközösséget, amely az egyik leghatékonyabb 
mezőgazdaságot megteremtő nemzetét, a magyart 
arra kényszeríti, hogy saját termékei helyett a sokkal 
nagyobb, európai közpénzből származó, támogatással 
előállított élelmiszereket importálja; azt az 
államközösséget, amely még a magyar őstermények 
és termékek számára sem szavatolja a magyar 
védjegyet.
6. Kifejezetten aggasztónak találjuk Magyarország 

közállapotait. Súlyosan sérül a jogállam és a 
szólásszabadság abban az országban, ahol érvényes 
bírói ítélet hiányában, kommandósok hatolnak be egy 
rádióstúdióba és lehetetlenítik el annak működését, 
mint történt az a Pannon Rádióval. A nyílt 
hazaárulással egyenlőnek tartjuk, és mélységesen 
elítéljük, hogy Magyarország vezető politikusai, 
Erdély elszakításának évfordulóján ünnepeljenek, 
mint tette azt az ország miniszterelnöke és vezető 
kormánypártjának elnöke 2002. december 1-én 
Budapesten, a Kempinski szállodában.

Tiltakozunk az ellen, hogy a 12. Magyar Találkozónk 
munkáját Magyarországról érkezett,
közösségromboló ügynök módjára viselkedő 
személyek zavarták meg, és kérjük, hogy a Magyar 
Állam határolódjék el tőlük.

7. Üdvözöljük a Magyarok Világszövetségének 
újraszerveződését, amely az ausztráliai és újzélandi 
magyar szervezetek önszerveződésére is ösztönzően 
hat. Hisszük, hogy a megújulását élő, legnagyobb 
magyar civil szervezet meg tudja valósítani 
alapszabályába foglalt legfőbb célkitűzését, és a 
magyar nemzet világméretű egységét valóban meg 
fogja jeleníteni. A világ minden magyarjának 
tényleges szövetségévé válva, hatékonyan tudja majd

szolgálni e közösségek érdekvédelmét, a nemzet 
építését és a rólunk alkotott kép javítását.
Felkérjük a Magyarok Világszövetségét, hogy - a 

történelmi magyar egyházakkal, a magyar állam 
szakminisztériumaival és közalapítványaival 
együttműködve - intézményeinek rendszerében 
teremtse meg annak feltételeit, hogy a hazától távol 
élő magyar közösségek számára az anyanyelvoktatás, 
a lelki gondozás, a magyar kultúra közvetítése, az 
ifjúságnevelés és az öregek gondozásának anyagi és 
szakmai feltételei megteremtődjenek, miként a 
hazától távol élő magyar közösségek által megtermelt 
szellemi javak elismerésének és befogadásának 
feltételei is. Támogatjuk a Magyarok Világszövetsége 
által bevezetendő tanulmányi díj intézményesítését, 
amely a világ minden magyar közösségében évente 
kerülne kiosztásra, és amely a magyar nemzet 
legrátermettebb ifjait jutalmazza majd. Támogatjuk a 
Cleveland-i magyar kongresszuson 2002. 
Novemberében született javaslatot, hogy mindaddig, 
amíg a magyar állampolgárság alanyi jogon való 
kiterjesztése - minden magyar számára, aki arra 
igényt tart, éljen bárhol a világon -, meg nem valósul, 
a Magyar Igazolvány kiegészítéseként, a Magyarok 
Világszövetsége hozza létre a Magyar Nemzeti 
Kártyát. E kártya, mely elérhetővé kell váljék minden 
magyar számára, egy a globalizálódó világ kihívásaira 
adott, a nemzeti összetartozás élményéből és 
igényéből táplálkozó, gyors és sajátosan magyar 
válasz lesz. Kérjük a magyar államot, hogy a 
Magyarok Világszövetségének bizonyítottan 
közhasznú tevékenységét támogassa a magyar 
adófizetők pénzéből származó forrásokkal, 
címkézetten formában. Felkérjük az ausztráliai, 
újzélandi, miként a világ más tájain élő magyar 
testvéreinket, hogy rendszeresen támogassák 
adományaikkal a Magyarok Világszövetségének 
nemzetépítő és érdekvédő munkáját. Felkérjük a 
Magyar Köztársaság Országgyűlését és Kormányát, 
hogy szívleljék meg a jelen nyilatkozatban 
foglaltakat.

Felkérjük a Magyarok Világszövetségének 
Elnökségét és Külügyi Bizottságát, legyenek 
nyilatkozatunk szószólói Magyarország, az Európai 
Unió, és a világ többi nemzete felé.

Kérjük a világ különböző országaiban élő magyar 
közösségeket, azok tagjait és egyesületeit, hogy 
csatlakozzanak nyilatkozatunkhoz.

Adelaide, 2003. január 8.
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Vendégek A Melboume-i 
Bocskai Teremben 
2003. Január 11-én.

Dénes, a Magyarországi Trianon Társaság 
alapítója és Elnöke, Dr, Zacsek Gyula, a Magyar 
Földvédelmi Mozgalom tervezője és Elnöke; 
Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének 
Elnöke; és helyettese, Király Zoltán; valamint a 
Melboume-i egyesületek vezetői.
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A NÉGY STÁDIUMA ÉLETÜNKNEK..

1. Amikor még hisszük, hogy van Mikulás.
2. Amikor már nem hiszünk a Mikulásokban
3. Amikor Mikulások leszünk.
4. Amikor úgy nézünk ki, mint a Mikulás!

KI AZ IGAZI?........

Egy Újságíró meglátogatja a bolondok házát. Ahogy 
megy a kerten keresztül, látja, hogy két bolond 
borzalmasan veszekszenek.
Oda fordul egy normálisnak kinéző taghoz, kérdőre 
fogva őt:
- Kérem, tudja-e, hogy a másik kettő miért is 

veszekszik?
Tetszik tudni, - feleli a bentlakó - azon 
veszekszenek, hogy melyikük a NAPÓLEON. - 
de ne higgyen nekik - mert ÉN vagyok a 
Napóleon!

2003
MÁRCIUS

Jeles napok; 
M árcius 12, Nagy 

Szent Gergely napja.
M árcius 15 

Nemzeti Ünnepünk! 
M árcius 18,19,20. 

Sándor, József, Benedek 
- zsákban hozzák a 

meleget, - az egész 
magyar nyelvterületen 

elterjedt mondóka. 
Bontsátok a zsákot ki, 
fusson a hideg, jöjjön 

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre. 

M árcius 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 
napja.

A NÉGY STÁDIUM RÉSZLETEZVE......
(Sikerek elérését nézve!)

A 4 évesnek siker,.....hogy nem vizel a nadrágjába!
A 12 évesnek siker.....barátokat szerezni.
A 16 évesnek siker.....a hajtási engedély megszerzése
A 20 évesnek siker.....amikor szeretőre talál
A 35 évesnek siker.....ha van sok pénze
Az 50 évesnek siker....ha még mindig van pénze
A 60 évesnek siker.......ha még tud szeretkezni
A 70 évesnek siker.....ha még meg van a hajtási-ja
A 80 évesnek siker.....ha még nem tisztán tudjuk

tartani, nadrágjainkat!

KELL ENNÉL JOBB CIRKUSZ?......

A bohóc hírverést akar csinálni az esti műsorukhoz. 
Járja a környéket és beállít egy "Apák Bolt"-jába. A 
nyakába harmonika, a vállán egy majom.

El tudod-e húzni, hogy lehullott a rezgő-gyárfa? 
A bohóc elhúzza. A vendégek egymás után rendelik 
a nótákat. Egyszer csak a háta mögül rámordul 
valaki:

Azt tudod-e, hogy a majom farka belelóg a 
sörömbe?
Dúdolj belőle valamit, pajtikám, aztán majd 
meglátjuk!
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QUEENSLANDI HÍREK: elmaradhatatlannak vesznek a Kisújság olvasók.

Kívánok a Gold Coast-i nyugdíjas magyaroknak sok
sok sikert és boldog órákat egymás társaságában. 
Kívánok minden jót, de főleg egészséget és kitartást a 
Vezetőknek- Sanyinak és Magdának, hogy még sok
sok éven át, szolgálhassák a magyar közösséget.

Tudom, mindenki várja a keddeket, hogy ismét 
találkozhassanak, ahol mindenkit szeretettel vár;

a Klub vezetősége nevében Nagy Sanyi

A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
(Nem mese ez, hanem valóság!)
Volt szerencsém részt venni A Gold Coast-i 
Nyugdíjas Klub első 2003-as összejövetelén, Február 
4-én. A nyugdíjas életem kezdetén meglátogattam a 
fiamat, aki az Arany Partokon él, és egyúttal 
elmentem találkozni a nyugdíjas Gold Coast-i 
társasággal.
Nagy élmény volt, hiszen az év első találkozóján is 
sokan összejöttek. (Sokan még a nyaralásuk közepén 
tartott azért nem tudtak eljönni.)

Az eddigi beszámolók szerint, - meséket írtam, - de 
ezt a jövőben meg kell változtatnom, A szép számmal 
megjelelt idős magyarok jó kedvű, vidám társaság. Jó 
étvággyal fogyasztották a finom ebédet. A beszédnek 
se hossza se vége nem volt, mindenki a szabadsága 
eltöltéséről beszélt. - Oláh Erzsi néni, - akit én már 
nagyon régen ismerek innen Melboume-ből - szép 
verssel köszöntötte az Új-évet. A közönség nagy 
lelkesedéssel fogadta.

Azután az idei tervek következtek. Nagy Sándor 
ismertette a terveket, a közel jövőben lezajló 
mindenkinek érdekes együtt működés terveit.
A konyhában dolgozók is kitettek magukért. Nem 
csoda - mindenki a finom ebéd hirdetője. Halottam, a 
vezetőket, ha felhívja valaki, az az első, hogy 
tudakolják, mi lesz ebédre!?.

Most, mint aki csak vendégként látta a helyet, 
elmondhatom, hogy nagyon szép helyen van a Klub 
helyisége. Közel van az Arany Part központjához, 
minden kiépítve, utak és épületek készen és rendben 
vannak. (Utoljára, amikor 
Queensland-ban jártam, még minden 
fél-készen volt, majdnem, úgy 
mondva: összevisszaságban!) Tiszta a 
városrész, üzletek - Vásárló 
Központok - szépek, tiszták és 
tágasak. Mindent meg lehet kapni, 
úgy mint itt lent Melboume-ben. Nem 
hiába, a sok Melboume-i aki oda 
ment fel nyugdíjba segített a Gold 
Coast kiépítéshez.

Szerencsém volt viszont látni 
Bozsik Tamást is, aki a Panoráma 
Queensland-i tudósítója és szószólója 
az ottani magyar közösség 
együttműködésének.
Az ottlétemet megörökítettem egy pár 
képpel is, amit már
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Óh, természet....
Ha csak az elmúlt két évszázad veszedelmeiről 

idézünk néhányat, amelyek az emberiség millióit 
sújtották; a kolerát, a tífuszt, a sárgalázat, a tüdővészt 
az influenzajárványt, megtapasztalhattuk, hogy amire 
a tudomány megtalálta a védekező, vagy megelőző 
gyógymódot, az emberiség milliói vesztették életüket.

Félő, hogy ismét ott tartunk, megismétlődik az 
emberiséget fenyegető veszedelem. Igaz, másfajta, de 
most a tudomány még jobban felelős az estleges 
katasztrófáért.

Nézzük csak meg, miről is van szó.
A GENTECHNOLOGIA fejlődése jelenleg lehetővé 
teszi, hogy a tudomány szándékosan, a valós, vagy 
vélt szükségnek megfelelően megváltoztatja az ismert 
élőlények genetikai őrőkítő-anyagát.
Az amerikai JID WATSON és az angol E:H:C: 
CRICK tudományos munkájukkal fölfedezték, 
föltérképezték a DNS szerkezet összetételét;

Mi is az a DNA?
Deoxyribon - Nuclic - Aqcid ; méretére jellemző, 
hogy 4 - 50 millimicron átmérőjű, vagyis a 
milliméternek a milliomod része.
Amint említettük, az amerikai és angol tudósok 
vezetésével föltérképezték több, mint hárombillió 
bázis építőjét a DNA-пак. Itt érdemes megemlíteni, 
hogy a gigászi munka ellenére a gének 90%-nak még 
nem ismert a funkciója. De a lehetőség máris meg van 
arra, hogy az ismert DNA építő molekulák tudatos 
módosításával óriási változásokat érjen el a 
tudomány. Máris felvetődik a kérdés, hogy hol a határ 
a génátültetéseknél?.....

Ha sikerül egy örökletes betegség génjét 
kicserélni, ha a géncserével magasabb terméshozam 
érhető el, ha egy növényfajt bizonyos betegségekkel 
szemben védetté tesz a gén kicserélése, - jó 
eredménynek mondható. A felsorolás még 
folytatható, de mielőtt túlzott optimizmusba esnénk, 
nézzünk meg egy párat a géncsere negatív 
velejárójából.

Az egész világra kiterjedően óriási tempóban 
kezdődtek meg a kísérletek és alig a kezdeténél, 
tartunk, máris kiderült, hogy az örökletesen 
módosított szójából a védekező szervezet belekerült 
az emberi táplálékba és a bélben élő baktériumokba 
is, amelyeket a gyom-írtó szereknek szántak.

Egy Japán cég TRIPTOFAN nevű aminosavat 
kezdett gyártani, erre egy örökletesen módosított 
baktérium törzset használt nagy mennyiségben, hogy 
táplálék kiegészítőhöz jusson. A fogyasztás után több
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mint 50 haláleset történt éés több mint ezren 
maradandó egészségügyi károsodást szenvedtek. A 
cég fizette a kárpótlásokat, és az ügyet elhallgatták.

Az Egyesült Államok Tudományos Akadémiája 
fölhívást tett közzé, jelezve, hogy a forgalomba 
kerülő örökletesen módosított élelmiszerek, allergiát 
okozó, vagy mérget tartalmazó eddig ismeretlen 
fehéijekombinációk kerülhetnek ételeinkbe. Új- 
Zélandban rendeletileg tiltották meg a növekedési 
hormonok használatát.

Az eddigi kísérletek százai bizonyítják, hogy a 
genetikailag módosított növényekből az emberi 
beavatkozás következtében a vírusok azokra a 
növényekre is átterjednek, amelyek eddig mentesek és 
egészségesek voltak. Bátran elmondhatjuk, hogy egy 
környezet-átalakítási folyamat vette kezdetét az 
általunk ismert élővilágban.

A közelmúltban történt, hogy az éhező Zambiai 
nép kormánya ezer tonna élelmiszert küldött vissza 
Amerikába, mert föltételezte, hogy a genetikailag 
módosított élelmiszer, mérgező anyagot is tartalmaz.

Ázsiában az éhezés leküzdésére máris itt a 
szuper-rizs. Kedvező feltételek mellett máris 25%-al 
nagyobb a terméshozam. A Fülöp-szigeteken 
termesztett rizs minden hajtása akár száz-szem rizst is 
terem. Természetesen egy komoly veszedelem forrása 
lehet vírus-gének ide-oda ültetgetése. Sajnos 
előfordulhat, hogy eddig teljesen új, ismeretlen 
szuper-vírus okozhat beláthatatlan pusztulást az 
élővilágban.

Összefoglalásként fölvetődik a kérdés, hogy mi 
az, ami ösztönzi, pénzeli a géncserére a tudomány 
művelőit? .. Elsősorban a kilátásba, számításba 
vehető kereskedelmi haszon, a profit növelő 
lehetőségek.
Vigyázzunk az egészségünkre, m át félő, hogy a 
teremtés szerepét az áltudomány szeretné 
megváltoztatni.
Isten a világot olyan bölcsen teremtette, hogy a 
haladó emberiségnek az a kötelessége; tudásával 
mennél többet ismerjen meg belőle, mindenki javára

A költővel együtt elmondhatjuk:
"Óh természet, óh dicső természet, mely nyelv 

merne versenyezni véled, - mily nagy vagy és mennél 
inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet 
mondasz."
Az elmondottak közel sem teljesek és további 
fejlemények is várhatóak, ezért a Kisújság - időről - 
időre további tájékoztatást fog adni.

Zalápi

T E A  V E I А № Ы Г У
Uc.Na32245

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; Schw eres Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glcnhuntlv Road Caulfirid.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-60J7 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
M obile: 0418 1 08 730

SZÉP DISZ VIRÁGOK
GERBERAS

GERBERAS
GERBERAS

Szebbnél szebb színekben pompázó, 
20 cm-es cserépben nevelt magas szálak 
- nagyon olcsó nagykereskedési áron 

$5.00 darabja
Érdeklődés;

M ária Tel. 9704 1009 vagy fax. 9705 9818 
és M árta 9705 9220 telefonszámokon.

"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország..

BELA'S
H O U D A Y

Forduljon bizalommal 
az évek óta 
közismert és 
nagy gyakorlattal rendelkező

W ORLD
egyéni és 

csoportos utazások! 
A világ minden 

részére!

lüepesy -Senke- HéU-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

Telephone (03) 9532 9344; Home Office (03) 9547 0061. 
_____ Mobile 0413 135 609; E-mail bela@blue.com

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg 
MAGYARORSZÁGOT.

mailto:bela@blue.com
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A n d o r é s  C so n g o r, 
a  k é t b á to r  sp o rtre p ü lő

Január 21.-én ért Ausztráliába a Truscott 
repülőtéren a két bátor magyar sportpilóta - Rántás 
Andor és Latky Csaba - repülőgépe, a Lucia. 
Ennek a rendkívüli teljesítménynek a mottója: 
bemutatni a világnak , hogy magyar pilóta, magyar 
gyártmányú géppel képes 21 ezer kilométer 
megtételére, ez a jelen esetben a Keszthely - Sydney 
közötti távolság. A magyar sportrepülés történetének 
egyedülálló hosszútávi repülést 31 pihenőhely 
beiktatásával hozták létre. Gépük egymotoros Apolló 
Fox, 450 kg. Súlyú, 10 méter számyfesztávolságú és 
6 méter hosszú. Az első Ausztrál leszállásuk a 
Brisbane-i Archifield repülőtéren volt, aholegy kis 
lelkes magyar csoport fogadta az út hőseit.

Sokan kérdeznék, vajon mi késztette őket erre a 
nagy teljesítményre? Válaszuk egyszerű: céljuk 
felhívni a szülők és a világ közvéleményének 
figyelmét egy ritka női betegségre, a Rett 
tünetcsoportra. Magyarországon szeremének egy 
európai kutató-központot létesíteni, hogy e ritka 
betegségben szenvedők jobb és szakszerűbb 
ellátásban részesülhessenek. Ezt az eddig majdnem, 
hogy ismeretlen betegséget Dr. Andreas Rett osztrák 
gyermek - neurológus professzor fedezte fel. A 
szindrómát, ami ideg és izomsorvadással jár, nagyon 
nehéz felismerni betegekben. Ez egy nem fertőző, a 
betegnek vele született betegsége, mely a központi 
idegrendszer fejlődési zavara, és az öröklött hibás 
genetikai információ okozza. Amint azt Kántás 
Andortól megtudtuk, sajnos, az ő kilenc éves

igyekezett 
szakszerűen 
Andortól, 
megtudtuk, 
legnagyobb

Ausztrália földjén való leszállás volt 
velük volt útjukon.

Mindig azt gondoltam, hogy Ausztrália egészen 
más, mint a többi földrész, de őrömmel tapasztaltam, 
hogy az emberek - és itt első sorba a magyarokra 
gondolok - nagyon barátságosak, szinte régi 
ismerősként fogadtak - fejezte be Csongor rövid 
beszélgetésünket.

Megtudtuk, hogy Brisbane-ből Sydneybe 
repülnek, ahol a lelkes magyarok és Ausztrália egyik 
legismertebb repülős személyisége Dick Smith "piros 
szőnyeggel" fogadja majd őket.
Útjuk Melboume-be vezet majd, ahol a nagyszabású 
Repülő Napon fognak részt venni, februárban.
Andor és Csongor - Isten hozott benneteket 
Ausztráliába!

Bozsik Tamás tudósítása.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MAD AI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -ta g ) áll rendelkezés««  

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonom_____
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road W antima 
V ictoria, 3152. Ausztrália
MÁRCIUSI
NAPTÁR.

1848 -  2003
A Magyar Központ rendezésében, a Magyar 

Központ Iskola és Cserkészek közreműködésével 
szeretettel meghívják Melbourne magyarságát a 

nemzeti megemlékezésre 
2003. március 15.-én, szombaton a Magyar 

Központban.
d.u. 3-kor koszorúzás a Hősi Emlékműnél. 

Megemlékezés az Ifjúsági teremben. 
Honfitársait szeretettel várja a Magyar Központ 

Vezetősége.

M egh ívó !
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

Szeretettel meghívnak minden magyar honfitársat, 
családtagjait és ismerőseit a már előző években is 

nagysikerű
KLUBNAPJÁRA.

Március 30.-án d.e. 11 órától
A Klub helyiségében és a körülötte levő kellemes 

környezetben.
Finom, választékos ételek, sütemények, italok. 

Italok a helyi bárban kaphatók.
A szórakoztató zenét a DUNA ZENEKAR 

szolgáltatja.
A belépő és háromfogásos ebéd $18.00.

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR  
MINDENKIT.

E lőzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 
Szabó Edit 9560-1270 ,H ázy Irén 9707 1378 

telefonszám okon.

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR 

M A G Y A R  K Ö N Y V TÁ R

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantima, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

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

katolikus szentmisék után!

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
C m Z E N ’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantima. 3152,
Minden második kedden (Március 11-én és 25-én) 
Szeretettel vár mindenkit a Vezetőség nevében;

Fenyvesi Hona.
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F ia ta lo k  a  f ia ta lo k é r t!
A Melboumei Gyöngyösbokréta 

Néptáncegyüttes

JÓTÉKONYCÉLÚ 
MŰSOROS TÁNCOS ESTET

rendez, a

SZÉKELYKEVEIEK TALÁLKOZÓJÁT
2003. március 8-án,

szombaton este 7 órától
a Magyar Központ nagytermében

760 Boronia Rd. Wantima—Mel. Ref. 63-F-5
* Hangulatos tánczene
* ízletes vacsora—sütemény—kávé
* Teljes bár—választékos italok
* Értékes tombolatárgyak

A színvonalas műsorral 
tehetséges ifjúságunk kedveskedik 
Belépődíj $ 15, gyerekeknek ingyenes.

Adományokat szívesen fogadunk.
Bővebb felvilágosítás, asztalfoglalás:

Juhász Etelka és Géza: 9795-8972 
Sinka Imre: 9762-2380

Az est tiszta bevételéből a székelykevei iskolát 
szeretnénk megsegíteni. Szeretettel hívunk minden 

segíteni akaró és mulatni vágyó vendéget.
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes

Joe Szí LADY
PETROL a DIESEL MECHANIC

Service Et 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 AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, márciusi összejövetele a hónap első 
szembaján (Március 1-én) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmoínik Lajos telefonszámán.

A NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJA K .
2003 M árcius 5-én és 19-én találkoznak a 
megszokott helyen az East Burwood-i Public 
Hall-ban.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel 
vár a Vezetőség nevében Nagy József.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

V ktoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F IT  Z R О Y.

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

M inden 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:

M inden hónap második vasárnapján.
I Délután 1 órától.
ZENÉS CSALÁDI ESTEK;

NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
M indenkit szeretettel vár a gyülekezet

A GREATER DANPENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE. ~
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.
(Minden hónap első és harmadik hétfőjén).
A Szövetség februárban kezdi az összejöveteleit! 
További érdeklődés Erdeg Marika 9547 4267 telefon 
számán.
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
Ä 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.

BRIMBANK-1 (ST.ALBANS1 IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
StAlbans) 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 enne: 40 Gratan Street 
Prahran, 3181. A Prahrani Community Center-ben. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

BeneÉva, László és Nicholas 
szeretettel várja vendégeit
Kellemes légkör, kitűnő konyha 

Étlapról választhat ízletes ebédet/vacsorátí 
(teljes italengedély)

Pénteken és Szombaton du.6J0^től -  ll-ig. 
Vasárnap de.12-től -  du.5-ig.

Elő zenével — táncolhatsz és énekelhetsz 
Risztks Pityu zenéjére.

Bővebb felviíágosításés asztalfoglalás: 
Tel.(03)9800 4544 vagy (03)9759 5464.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

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!

A Kisújság szerkesztőség 
levelesládájából egy kérelem , 
jött, ami tulajdonképpen a 
Geelong-i rádiót illeti.
"Véletlenül nagy örömmel 
hallgattam a Geelong-i PULSE 
Rádió magyar nyelvű adásait szerda 
esténként. Lelki felüdülést adnak a 
változatos, érdekes egyszerű, de 
nagyszerű műsoraikkal. (Az Újságban, ha tudod, légy 
szíves megemlíteni a hozzászólásomat,
véleményemet!") - Farkas László. További jó 
szórakozást kíván neked is, és a többi magyar 
hallgatónak a Szerkesztőség._____________________

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 Kísújságot 
Félévre: $20.-egész évre $ 40.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG

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

