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Szent László a lovag király
István király halála 

után csaknem negyven évig 
tartott a forrongás, az 
átalakulás nehéz küzdelme, 
s nem egyszer úgy látszott, 
hogy akármelyik világnézet 
győzelme Szent István 
nagy művét
megsemmisüléssel 
fenyegeti. Szerencsére nem 
így történt. A haladó idő 
lassanként elsimította az 
ellentéteket, s a nemzet 
józan szelleme a 
legválságosabb 
pillanatokban is megtalálta 
a helyes utat a szélsőségek 
között. А XI. század 
meghozta a teljes kibékülést, midőn a trónra 
olyan férfi lépett, aki a középkori magyar 
királynak ideálja maradt.

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

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

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

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

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

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

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

(Egy ős-régi László köszöntő részlete)

A beremendi Megbékélés kápolna Szent 
László zászlaja Csete Ildikó alkotása
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A Hadifogoly HÍRADÓ
júniusi számából részlet

A VOLT HADIFOGLYOK BAJTÁRSI SZÖVETSÉGÉNEK, ÉS 
A VOLT HADIFOGLYOK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE 

TAGJÁNAK LAPJA. BUDAPEST.

VEZÉRCIKK (helyett)
1945. május 9-én úgy vonult be a történelembe, 

hogy ezen a napon befejeződött а II. világháború, ez 
az esztelen, embermilliók lemészárlásával, még több 
millió- és millió ember testi-lelki szenvedéseinek és 
megnyomorításának meghosszabbításával járó 
gyalázat.

Befejeződött, de nem lett vége. Igaz, ujjongott a 
világ - mert az egész világ érintve volt! - de a háború 
- ha nem is a csatatereken - folytatódott. És nem 
"csak" Hirosima és Nagaszakira gondolok. A 
sokmiliió hadiözvegy, hadiárva, testileg-lelkileg 
megnyomorított emberek milliói, százmilliói nem 
érezhették ugyanezt, vagyis, hogy "eljött a béke". 
Hogy a háborúnak valóban vége lett. És a száz- és 
százezernyi katona, az elhurcoltak, a gyermekek és 
öregek, sőt nők, akik tovább szenvedték a háborút - 
annak "büntetéseként". Micsoda aljas gazemberség 
volt ez, a megaláztatások, a szenvedések, a 
diszkrimináció... és üldöztetés járt, és jutott 
osztályrészül. És nem is "csak" nekik, nekünk, de 
családjainknak, hozzátartozóinknak. Bűnösöknek 
ítélték ezeket az embereket, éppen maguk a bűnösök!

Nem folytatom, de nehéz abbahagyni. Túl 
kívánok lépni e szoros, a május 9-éhez kötődő, ám az 
elhalálozások miatt most már valóban "egyre 
kevesebbünket" érintő sebekről. Az egyre szerényebb 
és szerényebb Hadifogoly Napunkon - ami 
lehetséges, hogy éppen ezért magasztosabb volt, mint 
a parádés - elhangzott néhány gondolat, ami írásra 
késztet. Csuka Tamás dandártábornok, református 
püspök nyugtató, és lelki háborgatást csillapító 
igehirdetése után mondta: "Isten tudta nélkül semmi 
sem történik a világon. Hogy mi most itt vagyunk, azt 
mutatja: Istennek még céljai vannak velünk. 
Küldetésünk van. Tovább vinni a hitet... a hősök 
tiszteletét...mert minden bajunk és nyomorúságunk 
oka az istentelenség...." Dr.Holló József vezérőrnagy, 
a Múzeum főigazgatójának szavai: "A háború akkor 
ér véget, ha a halottainkat eltemettük". Szinte e 
gondolat folytatásaként hangzott el Kégl Antal 
jajkiáltása: " Mit hagyunk mi, volt hadifoglyok 
utódainkra? Gyermekeinkre, unokáinkra?" De 
válaszolt is rá: "Talán semmi mást, mint a 
becsületességet, a tisztességet, a hűséget a családhoz,

embertársainkhoz, a hazához... a hitünkhöz... ez 
minden. Mert ez a korosztály tisztelte egymást, az 
öregeket, segítette egymást békében és háborúban. 
Ismerte és tartotta a méltóságot. Ezt hagyjuk 
örökségül utódainknak."

Mindezekre rezonáltak Kemenes Kálmán szavai: 
a trianoni sorstragédia emlékezetéről. Minden 
alkalmat megragad, hogy szóvá tegye: Magyarország 
fővárosában még mindig nincs trianoni emlékmű, 
holott az ország több városában már emeltek ilyet! 
Vannak ugyan más emlékművek, de ez ügyben hiába 
keresett "illetékes" fórumokat. Úgy tűnik, Trianon 
nem mindenkinek fáj, sőt talán szeretnék is 
elfeledtetni....

Ezek a gondolatok tértek vissza hozzám az 
ünnepség végezetével, a 6. Hadifogoly Napon. Ezen a 
napon, amikor a napilapok közölték a Nemzetközi 
Valutaalap figyelmeztetését: "a kormány szigorúan 
tartsa magát a bérek befagyasztására tett kötelezettség 
vállalásához, szigorúan mérsékelnie kellene a 
kiadásokat az egészségügy, a nyugdíjasok, a 
társadalmi juttatások terén is...". És arra is 
gondoltam, - aznapi értesülések alapján - vajon 
milyen mély lesz a hazaszeretet a fizetett, zsoldos 
katonákban, akiket még takarítani, konyhai munkára 
fogni - talán őrrégbe állítani sem szabad majd, és akik 
már nem is "honvédek" hanem (csak) "katonák" 
lesznék... ? Antalfy István.

2lmta 21rt Stubió & ©ollcr^
Alapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Austral ián Institute fór The Conservation
o f

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

Telefon: (02) 365-3532___________
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MAGYArN A P L O  iria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Hatvan éve fedezték fel 
Az LSD-t

Albert Hoffman éppen egy a keringési rendszert 
stimuláló anyag fejlesztésén dolgozott 1943 
áprilisában, amikor egy olyan gombát kevert az 
anyaghoz, amely a rozson nő. A keringési rendszert 
stimuláló anyag helyett létrehozta minden idők egyik 
legerősebb hatóanyagát, ami megváltoztatja az 
észlelést. Egy szimbólumot alkotott, amely az 1960- 
as évek "Flower Power" mozalmának, a kor 
zenészeinek és íróinak megadta a lehetőséget, hogy a 
tudatot kitágító hullámokon szárnyalhassanak. 
Hoffmann most 97 éves és Basel mellett él. így 
emlékszik vissza az esetre: "Hazafelé menet hirtelen 
hallucinálni kezdtem, és egy kellemes és gyönyörű 
utat tettem meg. Egyszerűen nem tudtam 
megmagyarázni, hogy mi dobott fel annyira." Három 
nappal később egy kísérletet végzett magán az új 
anyaggal. "25 milligrammot vettem be belőle, és 
máris világossá vált előttem minden" - mesélte a 
tudós.

A kutatók úgy fogták fel az anyagot, mint 
egy eszközt arra, hogy megvizsgálják a emberi 
tudatot, és segítségével közelebb kerüljenek olyan 
problémák megoldásához, mint az elmezavar vagy 
skizofrénia, de egyúttal az LSD megjelent, mint az 
"Underground - kultúra" illegális kábítószere, amiért 
Hofmann-t többen is bírálták.

A csúcs után: az európai 
törpék közös gondjai

Az iraki váltság és a belső viták nyilvánvalóvá 
teszik, a nagy Európa mennyire nehezen tudja majd 
meghatározni a következő irányt; írja a Süddeutsche 
Zeitung. A müncheni liberális lap szerint már a 
német-francia tengely sem segít: amikor Schröder és 
Chirac a Bush elnök elleni szövetségen vagy az 
európai alkotmány saját változatán munkálkodtak, a 
partnerek többsége megtagadta, hogy mint mindig, 
most is mögéjük álljon. A "vén Európát aggasztja, 
hogy az újonnan csatlakozó államok nem lábújhegyen 
suhannak be az EU ajtaján, ahogy azt egykor a 
spanyolok vagy a britek tették, hanem büszkén,

azonnal teljes jogokra tartva igényt" - írja a La 
Republica.

A baloldali liberális olasz napilap szerint a 
belépők büszkesége alaposan megnehezíti a jövőbeli 
EU irányítását. Nem sok esélyt ad a közös külpolitika 
erősítésére- úja a Le Figaro. A párizsi konzervatív 
napilap szerint ez távolról sincs ellenére az USA-nak, 
amely kezdetben támogatta az integrációt, most 
viszont a folyamat gyengítésére törekszik: 
Washington szívesebben látná tárgyalópartnerként a 
15, a jövőben 25 "törpét", mint egy felnőtt Európát - 
úja a lap.

A Hungaroskills.net hírei:
A sklllnet számítógép tanítás tovább 

folytatódik a Melboume-i Magyar Központban.
A helybeli idős magyarok, akik rendszeresen 
látogatják a Központot már több mint 130 an 
részvettek a tanfolyamokon, és az elhatározások 
szerint szélesebb körben kell hirdetnünk a Komputer 
órákat, hogy a támogatást - és a lehetőségeket 
másoknak is biztosítani tudjuk.
A Központban az eddig megtartott péntek esti 
tanfolyamok megszűnnek, mert a körülmények a 
tanulásra nem alkalmasak. Júliustól keddeken 7:30- 
tól 9:30-ig találkozik a Hungaroskilljiet csoportja. Ez 
időpont hirdetve lesz szélesebb körben. E mellet 
minden második kedden (amikor a Knox-i Idős 
Magyarok találkoznak) a tanítás reggel 10 órától délig 
tovább folytatódik.
Jelentkezni lehet, - kezdőknek és haladóknak - a 
(03) 9879 8203 Szeverényi László telefonszámán.

A Komputer Klub Association minden 
szerdán, este 7:30-tól 9:30-ig tart összejöveteleket. Új 
WORD tanfolyam kezdődik július 9.-én. Erre a 
tanfolyamra már betelt a létszám, de lehet jelentkezni 
a következő tanfolyamra, ami Augusztusban fog 
kezdődni. Ha lesz rá elég jelentkező az XL-t és a 
Photo-Shop-ot is tanítani fogjuk.

Figyelem! A WORD tanfolyam, ami 5 x 2  
órából áll, magyar nyelvű információt is ad az angol 
mellett a WORD használatáról. Ez egy rövid 
tanfolyam, ami az alapvető pontokat érinti, és nem ad 
egy olyan végzettséget, amit egy TAFE kurzus ad. A 
gyakorlás minden téren nagyon fontos, és ezért 
ajánlatos, hogy aki elkezdi a tanfolyamot, legyen 
lehetősége otthon Komputer-hez jutni, amin
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gyakorolni tud. (Voltak olyanok, akik a TAFE 
tanfolyam után jöttek hozzánk, és szerintük többet 
tanultak az ötszöri 2 órán, mint a TAFE-en egész 
három hónap alatt.) A Klub órák alatt, szabad 
foglalkozás és Intemet-en való "böngészés" 
lehetősége várja a tagokat és a vendégeket. 
Computeres gondok, újdonságok megbeszélése, sőt 
tagok gép javítása, felújítása is napirenden vannak.

A Klub egyik fo célja ebben az évben a 
Központ Hon-lapjának előállítása és annak rendszeres 
felfrissítése a Központban működő szervezetek 
bevonásával.

Aki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, 
lehet jelentkezni a fenti telefonszámon, vagy 
megjelenni Szerda esténként 7:30 után. Mindenkit 
szívesen látunk!

Szeverényi lászló

Figyelem!
A DUNA TV megkezdte Ausztráliai és Új-Zélandi 
adásait Március 15-én. Az adásokról és a vevő 
készülékekről az alábbi WEB lapon lehet
tudósításokat kapni:
http.V/www.aaacom. com.au/index.htm - vagy
telefonon felhívni a vállaltot a 02 8704 8704-on.
Van még egy másik lehetőség is: lehet a vállalatot 
felhívni díjmenetesen a 1800 000 885 telefonszámon. 
A fenti honlap a következőket hirdeti: AAACOM a 
következőket adja és beszereli, hogy a DUNA adást 
és a Kossuth rádiót lehessen fogni itt Ausztráliában:

85 cm Satellite vevő antenna (dish) Digitális 
vevőkészülék, Smat Card, beszerelés és egy éves 
garancia. Ez mind kerül $764.50 AU. (benne van a 
GST) Ez az egyszeri vétel ár beszereléssel együtt, (ez 
az egész magán tulajdon lesz, és a tulajdonos viheti 
magával a berendezést lakáscsere esetén.)

Az előfizetés a DUNA TV és Kossuth Rádió 
adásaira havonta $27.50 (GST-vel)
A fenti hírszolgálat csak út-mutató; mindenki 
személyesen tárgyalja le a saját helyzetét a 
AAACOM vállalattal!

Az egyik Komputer Klub tag írja. "...A  napokban 
beszereltettem a Duna TV-t és az azzal járó Kossuth 
Rádiót. A technikus két óra alatt kész volt vele. 
Mindkettő olyan tisztán jön, mintha helyi adó volna. 
A kezelés egyszerű és nagyon meg vagyok vele

elégedve. A TV és a rádió is felvehető videó és hang
szalagokra. Ez mind jó, de mind ez pénzbe kerül! 
$27.50 havonta, és a $764.50 antenna, készülékek és 
a szerelés.
Ha valaki meg tudja magának engedni, akkor nagyon 
meg éri.
u.i. Ja, aki akar a vállalattal beszélni a 02-es számot 
hívja, mert a másik nekem nem jelentkezett! Sz.F.

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.Box. 4134 East Burwood Vic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

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

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

Hirdetés, 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: ‘

http://http.V/www.aaacom._com.au/index.htm
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Toldi (folytatás)
(Arany János)

Toldi György nagy úr volt. Sok becses marhája, 
Kincse volt temérdek, s гага büszke mája,
Sok nemes vitéze, fegyveres szolgája,
Sok nyerítő méné, nagy sereg kutyája.
Látogatni jött most negyvened magával, 

Renyhe a sáska népnek pusztító fajával,
És a kész haszonnak egy felét fölenni,
Más felét magának tarsolyába tenni.

György az édesanyját hidegen köszönte,
Bár ez a lelkét is majd elébe önté!
"Hát a másik hol van?" fanyalogva kérdi.
Senki sem hinné, hogy kedves öscsét érti. 
"Szénát hord szegényke künn a béresekkel, 

Hívatom - "de Győr©' úr ezt rikoltja: Nem kelll" 
Nem kell! és e két szó úgy esik anyjának,
Mintha a szivébe nagy kést mártanának

Nem kell? - ím  azonban kelletlen, hivatlan 
A fiú betoppan; szive égő katlan,
Belsejét még most is fúrja és faragja 
Szégyenítő búja, búsitó haragja.
Mégis, mindamellett - mily Isten csodája! - 

Egy zokszót sem ejt ki Toldi Györgyre szája: 
Lelke gyűlölségén erőt vesz valami,
Valami - nem tudom én azt kimondani.

Amint látja Györgyöt hirtelen, váratlan,
Karja ölelésre nyílik akaratlan;
De az eltaszítja testvérét magától,
Gőgösen fordul el jó  atyjafiától.

A szegény anyának könny tolul szemébe, 
K őszívű fiának sírva lép elébe,
Reszkető ajakkal, keze fejét gyúrván,
Ott reménykedik, de György korholja durvát:

"Úgy atyám! Kecsegtesd ölbeli ebedet,
Ójad fúvó széltül drága gyermekedet;
Mártsad tejbe-vajba, mit se kímélj tőle,
Majd derék fajankó válik majd belőle.
Most van a dandárja réten a munkának,

De foga nem fűlik ahhoz e gazdának;
Mint kopó, megérzi a zsíros ebédet,
S tővel-heggyel össze hagyja a cselédet

"így sirattad mindig, én ha mondtam néha:
Nem válik belőle semmi, csak nagy léha,

Hogy parasztnak is rossz, lebzsel készakarva, 
Noha bima dolgot mert erős, mint marha.

Most tehetd ablakba: húsa és kövére 
Szépen nő naponkint anyja örömére..."
Szóla György s kitoldá a szót egy kacajjal,
Melyre Miklós felbúg tompa, hosszú jajjá:

"Átok és hazugság minden ige szádban!
Egy betű való sincs, Toldi György, a vádban.
Jól tudom mi lappang bokrodnak megette,
Úgy szeressen Isten, ahogy engemet te!

Rossz vagyok parasztnak, rossz vagyok vitéznek, 
Béresek között is tői cudar csihésnek:
Forr epéd, hogy más is márt veled a tálba, 
Vesztenél, ha tudná, egy vizes kanába.

"Azért, hogy senkinek láb áa tt ne legyek,
Nem bánom én, igen, akár ma elmegyek;
Száz mérföld a világ, erre is arra is:
Nem bánom én, igen, elmegyek én ma is.

De ami az enyém, azt elviszem innét:
Add ki, bátya, tüstént ami engem illet;
Add ki a jussomat: pénzt paripá, fegyvert: 
Azontúl - az Isten ádjon minden embert."

"Itt a juss, kölök; ne mondd, hogy ki nem adtam!" 
György k iá t és arcul csapja, szintúgy csattan. 
Toldi Miklósnak sincs ám gáambepéje, 
Bosszuálás lelke költözik beléje;

Szeme, mint az acél, a szikrát úgy hányja,
Ütni készül ökle csontos buzogánya,
György ijedve hátrál, odavan egészen:
E csapás utolsó szélütése lészen;

S Györgyöt e csapássá hűs verembe tennék,
Isten kenyeréből hol többé nem ennék,
H ot mint egy repedt csont deszka közé kötve, 
ítéletnapig sem forradozna össze:

De midőn az öccse épen megrohanja,
Elsikoltja magát s közéjük fut anyja,
Testével takaija Györgyöt és úgy védi,
Pedig nem is Györgyöt hanem Miklóst félti.

Most a szörnyű gyermek karját elereszté,
Fejét és szemeit búsan lefuggeszté,
S mintha most ocsúdnék forró-hideg lázból, 
Tántorogva ment ki az apá házból.

Méné elbusáva, némán haragjában,
És leült az udvar távolabb zugában,
Ott fejét a térdén tenyerébe hajtá,
S zokogott magában, de senki sem hálá.
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HARMADIK ENEK

Bezzeg nem búsultak ám az ősi házban, 
Szintén eltörődtek az evés-ivásbna. 
Fölkelvén pedig jó Toldi György asztala: 
"Vitéz ő szolgái rudat hánynak vala."
Ifjú vér, öreg bor fickándott erőkben;

A fa dárda vígan perdült jobb kezökben; 
Mindenik kötődött, hangosan nevetve,
S mint szilaj csikóé, magas volt a kedve.

Toldi György meg, amint torkig itta-ette, 
Egy öreg karszékbe úr-magát vetette.
És az eresz alól gyönyörködve nézi, 
Hogyan játszadoznak csintalan vitézi; 
Majd midőn meglátta a telek lábjában 

Ülni öccsét Miklóst nagy-busan magában, 
Feltámadt lelkének szennyes indulatja,
S nagyfejű legényit ily szókkal biztatja:

VIG Y ÁZZ A Z EGÉSZSÉGEDRE?
Táplálék-kiegészítők az 

ARKOPHARMA LABORATÓRIUMBÓL
egészségesebbé válhatunk fogyasztásukkal 

(minden termék 100% természetes anyagból)
MACSKAKAROM, MEDVESZŐLŐ 

GEVKCO BILOBA 
$49/doboz (kipostázva) 1 hónapi adag. 

Több információ a WEB oldalakon: 
Magyar nyelven: www.vipgroup.hu 

Angol: www.vipgroup.net vagy www.vipitaly.net 
Megrendelhető a 0419 532 947 számon, vagy 

e-mail: andz@iprimus.au
ELADÓKAT ÉS ÜZLET-TÁRSAKAT 

KERESÜNK AUSZTRÁLIÁBAN!

"Hé fiúk! Amott ül egy túzok magában,
Orrát szárnya alá dugta nagy buvában; 
Gunnyaszt, vagy dög is már? Lássuk, fölrepűl-e? 
Me kell a palánkot döngetni körűié!"

Folytatás az augusztusi Kisújságban.
(A Toldi-t Arany János eredeti leírása szerint 
közöljük, ami nem egyezik a mai helyesírási 
szabályokkal!)

http://www.vipgroup.hu
http://www.vipgroup.net
http://www.vipitaly.net
mailto:andz@iprimus.au
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2003
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Júlíus22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

A KEDVESKEDŐ FÉRJ
- Barátom, a feleségem el akar tőlem válni!
- Miért? - van rá oka... ?
- Azt állítja, hogy kegyetlen vagyok! Pedig
mindig kedves vagyok hozzá! Minden reggel 
ágyba viszem neki a kávét. Neki már csak meg 
kellett darálni, hogy el tudja készíteni.....

MODERN VICC
A kisegér és a róka sétálnak az erdőben. 
Egyszer csak a kisegér eltűnik, beleesett egy 
jókora lyukba. A róka gyorsan lenyújtja a 
farkát, azon nagyon könnyen felmászik a 
kisegér. Megköszöni az egérke a róka 
szívességét, és sétálnak tovább...
Kisidő múlva, egy csapdának épített gödörbe 
esik a róka, ami álcázva volt az úton. Az egérke 
viszonozni akarta a róka előző jóságát ás ő is 
nyújtogatta a faikát, de nem segített a rókán,

nem érte el társát. Kis idő múltán a kisegér 
vidáman leszól a rókához:
- Nálam van a mobil-telefon, hívok segítséget! 
így is lett és a róka megmenekült!
Mi ebből a tanulság? ( akinek kicsi a farka- 
szüksége lehet a mobil-telefonra!)

VADÁSZ PANASZ
A vadász elmegy a helyi orvoshoz, és 
érdeklődve kérdi: .."hogy lehet az, hogy csak 
hat hónapja vagyunk házasok és a 
feleségemnek született egy fia?"
Az orvos egy kis gondolkodás után így 
válaszolt: ..." ha a vadászaton egy vad elesik 
mielőtt ön, lelőtte volna, akkor mi 
történhetett?"...
- Hát akkor talán egy másik vadász találhatta el 
előttem, - mondja a vadász....
Na látja kedves barátom, na látja..... ?

TALÁLÓSKÉRDÉS
Mi az fekete és fehér levele van?

(Néger postás!)
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FINOM EBÉD 
JÓ HANGULAT

2003. május 26. 
A JÓL SIKERÜLT

KLUBNAP
TÁRSADALMI KLUB 

SZÖVETKEZET 
MELBOURNE
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ME6HÍV0!
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
1Г14 7 Г .Л Т П !

Szeretettel meghívnak minden magyar honfitársat, 
családtagjait és ismerőseit a

DISZNÓTOROS EBÉDDEL
egybekötött

KLUBNAPJÁRA.
Július 27.-én d.e. 11 órától 

F.BÉn ELŐTT FORRALT BOR, és KÓSTOLÓ
Finom, választékos, sütemények, italok.

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

szolgáltatja.
A belépő és háromfogásos ebéd $22.00.

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR  
MINDENKIT.

Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 
Szabó Edit 9560-1270 ,Házy Irén 9707 1378 

telefonszámokon.
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Kép a megszokott és felejthetetlen Klub-napról a 
Gold-Coast-on.

STADION
MELBOURNENEK
Nem akármilyen csomaggal vágott az úrnak 

Sydney-ből Boldizs András és Holok Pál május 24- 
én. A kocsiban ugyanis egy "Gombfoci-Stadion" 
(pálya) várt a több mint 900 km-es útjára, a Sydneyi 
Magyar Asztali-foci Klub ajándéka a Melboume-i 
gombfocistáknak.

Egy ilyen rakománnyal nem lehet egyenesen 
odavezetni. Andrásék meg is álltak félúton pihenni, és 
aludni egyet az első nap izgalmaira TARCUTTÁ-ban 
a HALFWAY Motor Inn-ben, Itt a tulajdonos Tóth 
Zoltán és Éva magyaros vendégszeretetét élvezték. 
Másnap, május 25-én az "ajándék" megérkezett 
Melboume-be Schön Gábor házához, MtWaverly- 
be.A Stadionavatásra 26-án, hétfon került sor, melyre 
minden Melboumei gombfocizó megjelent. Igaz, 
avatni nem kellett, csak beiktatni a "versenyasztalt", 
mert az első használata a Sydney-i X. Magyar 
találkozón rendezett első Ausztrál Egyéni 
Bajnokságán ez megtörtént. Nevet is kapott a pálya 
akkor, rá is írták: "Sydney Stadion". Jó baráti 
légkörben, igazi avató-meccsen született meg a 
Melboume-iek első két gólja a pályán, melyet nagy 
örömmel vették birtokukba. Mindkét gólt Ron Baker 
lőtte. Az avató András, és Pali irányításával, 
játékvezetésével történt a Nemzetközi Asztali-foci 
Szabályainak első használatával Melboume-ben.

A QUEENSLANDI HÍREK:
A GoId-Coast-i Nyugdíjas Klub 
meséi:

A júniusi összejövetelek 
fénypontja a 88 éves Laurának a 
"szüli-napja" volt, aki 43 éve él itt 
Queensland-ban. Három gyermeke 
és 32 unokája van, de ezek között 
van egy pár déd-unoka is. A pontos 
számokra nem is emlékszik már, de a 
még mindig jó  egészségnek örvend w 
életet élnek. A Klub tagok részére, Laura sütött 44 
Rigó-Jancsit és 44 pogácsát, - ez megegyezett az évei 
számával - ezzel kedveskedett a Klub-családnak ahol 
mindig olyan jól érzi magát. Azon imádkozik, hogy a 
100-at is akarja érni, így ebben a meghitt társaságban.

Az egyre szaporodó tagságunknak még az 
időjárás is kedveskedik, hiszen már tél van, de itt az a 
20 - 25C° jelenti csak. Melboume-ből fellátogatnak a 
téltől menekülő barátok, hiszen ott bizony elég hideg 
idők járnak. A hegyekben, úgy halljuk nagy hóesés 
közepette ünnepük a sí-szezont.

A Melboume-ből látogatók közül meg kell 
említeni a Szloboda házaspárt a Casey Idős Magyarok 
Klubtagjait és a Kék Duna foci Klub vezetőségéből a 
Balasa házaspárt. Remélem, jól érzik magukat itt 
közöttünk, a sok beszélgetni valókat a privát 
lakásokon kell majd folytatni, hiszen akit a kötelesség 
vár, annak sietni kell vissza a Kék-Dunások közé. A 
Szloboda házaspár - akik alapító tagjai voltak a Casey 
Idős Magyarok Klubjának, itt is ki veszik részüket a 
munkából. Mancika rögtön leültette az idősebb 
konyhai dolgozókat, és ő maga vette kezébe a 
"fakanalat"!

Az elnökünk, Magda rögtön meg is említette, 
hogy ha ismét jönnek majd a meleg időt keresni, 
rakják meg a kocsijukat ilyen segítőkész emberekkel. 
(Úgy látszik Queensland-ban is tudják, hogy ezeket az 
embereket Melboume-ben gyártják!)
Károly, a zongoraművészünk mind a két Melboume-i 
vendégünknek eljátszotta a kedvenc nótáját - nagy 
nagy örömükre. Hát kedves honfitársaim; így telik el 
egy Klub-nap ahová mindenkit szeretettel várunk 
minden kedden 10-tőI - 3-ig.

A vezetőség nevében Nagy Sanyi
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A Sydney-i vendégek 29-ig maradtak,
megcsodálták Victória fővárosát. A városban Kosa 
Géza új panziójában a Bíuebell B&B-ben volt a 
főhadiszállás, Blackbume-ben, a Whitehorse Road- 
on. Nem lehet eléggé dicsérni, de mindenkinek bátran 
ajánljuk, remek szállás.

Visszafelé Ned Kelly betyár történelmi
városában, Beachworth városkában álltak meg 
Andrásék, kipihenni a "pályaavatás" fáradalmait. 
Hazatérve Sydney-be az itteni pékségből vitték haza a 
madárlátta cipókat. Boldizs András

A képen Barta Péter, Schön Gábor, Hadi Péter, Boldizs 
András, Holok Pál, Ron Baker és Bállá János, kezében a 

labda.

És az éhes madár a reggel;
Feletted szárnyal, röppen 
A víz elles belőled tükrével 
S a felkelő Nap is téged ölel.

Az éjszaka a gyönyör nedvei 
Még kapaszkodnak beléd,
De amit hagytunk elmenni;
Nem nyújtja karját már feléd.

A tegnap csendje még fázik,
Szemeid melegén is sír a szél,
Tekinteted az enyémmel játszik,
Valamit súg, valamiről mesél.

Talán kócos szerelmünk ég, 
Lángol, vagy már csak parázs?
S most csak széltől szítva ég 
Vagy csak kova gyújtotta varázs.

Sohasem a fény és a véletlen,
Egyszer te mondtad el nekem;
Örökké tart a nagy szerelem,
S azt kérve, adtad meg nekem.

Most más dimenzióban látlak, 
Szemeid a hullámzó vízen járnak, 
A pillanatok boldoggá válnak, 
Ahogy integetsz a többi halásznak.

Melb. 2003.

Folyóparton
írta: Fodor Béla

Most itt állok a parton 
Val szívében a láznak;
Tenyérbe vágyó arcodon 
Szemeim mosolyt vájnak.

A szél sír, és sírva ellebeg, 
Selyemmel zizzen melleden, 
Mint ahogyan az a csónak lebeg; 
Szerelem csillog a szemeden.
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54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 
63 sz. Tormay Cecil Leány Cserkészcsapat

Szeretettel és tisztelettel meghív
mindenkit a július 19-én 7 órai kezdettel tartandó

Anna Bál ra
A Melbourne-i Magyar Központ Nagytermében.

(760 Boronia Road, Wantima 3152. Melway 63 F5)
Leány Cserkész Találkozó!

A volt és jelen leánycserkész parancsnokok szeretettel várnak minden cserkész leányt, 
aki valaha is részt vett a Melbourne-i csapatban, annak megalakulásának

40-ik évfordulója alkalmából rendezendő

Jó lesz majd visszaemlékezni a  "régi szép időkre" - ha van fényképed az elmúltból, hozd magaddal! 
ELSŐ BÁLOZÓ BEMUTATÓ 8:30 órakor.

Új Hullám Zenekar.
Finom vacsora, sütemények és italok, szokásos jó hangulat. TOMBOLA:

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

Asztalfoglalás és jegyelővétel az alábbi telefonszámokon:
Tóth Zsuzsa - 9459 7757 Bakos Anikó - 9707 4265 Bartha Ani - 9754 1706
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália
JÚLIUSI
NAPTÁR.

Ebben az évben már több szép kiránduláson és 
közös összejöveteleken vett részt a tagság. Ezek 
megszervezése és gond nélküli levezetése nem kis 
feladat. A Klub köszönetét mond Merkli Ferenc 
elnöknek, aki fáradságos munkájával mind ezt elő 
teremtette. Az összetartás és együttműködés jellemzi 
a Klub elsőrangú vezetését, nem csak személyi 
vonalon, de a gazdasági téren is. A június 17.-i ebéd 
a tagságnak nem került semmibe, mert a Klub 
többletéből "ajándékot" kapott a Klub tagsága A 
szokásos ebédek mellett mindig ott van a kávé és a 
tea, valamint keksz a Klub jóvoltából. Most már 
átlagban 200 ebédre méretezi a konyha a főzést. 
Köszönet a készítőknek és a segítőknek egyaránt.

Július 2-án a Klub a Kaszinóba megy - szerencsét 
próbálni. Július 28-tól Augusztus 2-ig 12 napos túrára 
megy a Klub Queensland-ba. Jelentkezés csak a 
visszamondott személyek helyére lehet!

A Klub vezetősége mindenkit szeretettel vár az 
összejövetelekre. Minden nemű kérdéssel és kéréssel 
forduljon bizalommal a Klub elnökéhez, Merkli 
Ferenchez a 9561 5326 telefonszámon. Tag és Szerk.

A NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK.
2003. Július 9-én és 23-án tartják  összejöveteleiket 
a megszokott helyen, az East Burwood-i Public 
Hall-ban, és az elmaradhatatlan kedvességgel, és 
előzékenységgel fogadják klubnapjainkon, ellátva 
kávéval, süteménnyel, és természetesen finom 
ebéddel a "fáradt utast".Mint nagyon sokszor, a test 
tápláléka mellett, marad idő a szellem, a lélek 
ápolására is. így történt, hogy a lelki táplálék ideje is 
elérkezett, egy kicsit visszamenve fiatalabb, élénkebb 
korunk emlékeibe.

Június 25-én Serfőző István látogatott meg 
minket hegedűjével, és elhalmozott jobbnál jobb 
viceivei is. Hegedűjével magyar-nótákat játszott, de 
csak kísérni szereti az éneklőket, és kért mindenkit, 
hogy énekeljenek, hogy ő kísérhesse a régi ismert 
dallamokat. A "száz-tagú" énekkar elénekelte hazánk 
népszerű magyar-nótáit - persze Serfőző István 
kíséretével - és a szomorú hallgatók után felhangzott 
a "Nagy a feje búsuljon a ló ..." című vidító nóta is. A 
jó  hangulatot tetézte az anekdoták és viccek előadása. 
A közönség elfelejtette búját, baját egy kis időre, 
amiért köszönetét mondunk a Klub nevében Serfőző 
Istvánnak. Meg kell jegyezni, hogy Pistát úgy látjuk, 
mint tíz évvel ezelőtt, - akkor is felvidította a 
társaságot - most csak a számtani találós-kérdések 
maradtak el előadásából, - de megjegyzem ez nem is 
hiányzott az öregedő agyaknak. Mindenesetre, ismét 
visszavitt bennünket fiatal-éveink szép 
gondolatvilágába. Még egyszer köszönet érte. 
Visszataláltál hozzánk azzal a jelszóval, hogy: 
szeretnél még egyszer muzsikálni....! Reméljük, hogy 
lesz erre még több alkalom. Szeretettel látunk mindig! 
Kell az ilyen fellendülés a fáradó öregek között. 
Fogyunk, és a nehézségek növekednek minden 
vonalon. Erőt merítünk minden ilyen összejövetelen 
és egy kis reményt is tárolunk a jövőre nézve! Talál 
most jobban érezte mindenki a szavak igazi értékét 
amikor felhangzott, hogy : "szeressük egymást 
gyerekek, mert minden percért kár" - mindenki 
szívből énekelte.

Július 9-én ismét egy érdekes nap lesz, más mint 
a megszokott. Ágy, ruha és anyag kiállítást rendez a



14. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

Klub. A háziasszonyok gyönyörködhetnek majd a sok 
szép kiállított holmiban. Lehet hozni aprópénzt is, ha 
valami megtetszik, meg lehet majd vásárolni!

Mindenkit nagy szeretettel és finom ebéddel 
vár minden összejövetelre a vezetőség nevében,

Nagy József

О

A képen Serföző István "kíséri” az énekeseket.

Joe Szí LADY
PETROL a  DIESEL MECHANIC

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

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

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

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

A Casey Idős Magyarok Klubja Június 25-én 
tartotta a Különleges Közgyűlését, ahol 
megválasztották a vezetőséget az eljövendő évre. A 
közgyűlésen én is részvettem, és örömmel láttam, 
hogy a tagság egyhangú határozata, az arra 
legalkalmasabb tagokat.
A választás eredménye: Elnök; Bolla Éva; Al-elnök; 
Fazekas Margit; Titkár: Sedon Gizella; Titkár 
helyettes: Móra Mihály; Public Officer: Balogh. Viki; 
Pénztáros: Baktai Lajos; Pénztáros helyettes: 
Bardoczky Éva; és a következő tagok, m in t  

választmányi tagok segítik a vezetőséget: Harko 
László, Baktai Katalin, Daróczi Ferenc, Drapos Ilona, 
Fazekas Gergely, Lovász Katalin, Lovász Lajos, 
Nagy Anna, Németh Katalin, Sedon László, Vermes 
Barabara, Oláh Lajos, Körmöci Péter és Banyári 
Victória.

Kívánunk jó egészséget és sok szerencsét a 
vezetőségi tagoknak. Munkájukat kövesse 
megelégedés és boldog egyetértésben eltöltött Klub
napi összejövetelek, A feladatotok a magyar közösség 
összetartása és továbbvitele addig, amíg átadjátok a 
staféta botot a következő vezető karnak Szerk,
Az összejövetelekre mint mindig mindenkit 
szeretettel vár jó ebéddel és jó hangulattal a

Vezetőség!

Figyelem!
A Magyar Nyugdíjas Klubok és több más 

összejövetelen található állandó árusítás tárgyait 
otthonában is szívesen megtekintheti, és 

vásárolhatja, ha hívja a következő telefonszámot: 
8707 4919. - vagy személyesen a 

89 Chestnut Road Doveton 3177 cím alatt.
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A GREATER PANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park  Community 
Centre-ben, M emorial őrivé Noble Park 3174. 
(Minden hónap első és harmadik hétfőjén). Július 18- 

án Vezetőség Választó Gyűlést Július 27-én 
Disznótoros vasárnapi ebéd a Noble Park-í Center
ben; Az ebéd tagoknak $12.00 vendégeknek $14.00. 
További érdeklődés és jelentkezés Erdeg Marika 
9547 4267 telefon számán.
ERDEG  M A R IK A  - akit még az Ausztrál
Prime Minister is számon tart.....
A nevét mindenki ismeri a Greater Dandenortg Idős- 
Magyarok Klubjában, hiszen évek óta népszerű 
elnökük.
Nem csak a magyar Klub-tagok ismerik el lelkes, 
odaadó munkálkodását, hanem az. Ausztrál 
kormányok vezetői is tudomást vettek, nem csak a 
magyarságért, hanem a helyi közösségért folytatott 
munkájáról

Marika, a "CENTENARY MEDALM kapta 
meg elismerésül, - ünnepélyes keretek között - május 
30-án a CASEY COUNCIL CHAMBERS-ben. Ő 
volt az egyike a 45 személynek, aki megkapta ezt a 
nagy kitüntetést. A mellékelt képen a kitüntetés 
átvétele a hivatalos személyekkel: Mayor o f Greater 
Dandenong, Kevin Walsh; mellette Marika, a Federal 
Member fór Holt, Anthony Byms; Mayor o f City of 
Casey, Brian Oats! Az oklevél mellett a velejáró 
érmet is megkapta Marika. Ezeket a kitüntetéseket 
Ausztrália megalakulásának (Federation-nek) 100,-ik 
évfordulója alakmából a kiemelkedő társadalmi 
munkáiért kapták ajelöltek.

Marikának nem ez az első kitüntetése. Az állam 
és a helyi szervezetek elismerték társadalmi munkáját 
és eredményeit, - ezért jutalmazta meg most, - ami 
további jó  munkára serkenti az Idős Magyarok Klubja 
elnökét. A múltból másik két kiemelkedő 
kitüntetésről számolt be Marika - persze most az 
utolsó volt a legnagyobb. Előzőleg megkapta a 
"Líving Treasure" (Élő Kincs) kitüntetést, utána az 
"Ordinary Women, Extraordinary Life", (Egyszerű 
asszony, különleges élete) megtiszteltetést.

A Magyar Idősek Klub vezetése mellett Marika a 
helyi szociális gondozás egyik oszlopos tagja Sok 
"committee"-ben részt vesz, mint például a "Southern 
Health Co-ordinatory Committee", multicultaral 
reprezentáció a Dandenong Park-i WAR 
MEMORIAL Association"-ban, és még több más 
közösséggel foglalkozó megmozdulásokban. Részese 
volt az "International Year o f the Voulanteers"-nek és

még most is továbbképzési tanfolyamokra jár, hogy 
jobban tudja szolgálni a közösséget.

Mi is gratulálunk Marikának a szép 
kitüntetésekben gazdag társadalomért folytatott 
munkájáért. Marika kért, hogy egy-pár szót szeretne a 
tagoknak, és egyben minden magyar szervezetben 
dolgozó embereknek elmondani, a Július 18.-iki 
vezetőségi választások előtt: - megköszöni a 
vezetőségi tagoknak odaadó és lelkes munkáját, - 
nélkülük nem lett volna olyan sikeresek az 
összejövetelek, kirándulások.
Kérdezve Marikát, hogy mik a feltételei egy jó  és 
eredményes vezetésnek; a válasz az volt: - hogy 
szoros együttműködés a tagok és a helybeli 
vezetőségekkel, Mami és helyi, valamint jó 
kommunikáció mindenkivel. Ebbe beleértve a 
tagokat, vezetőségi személyeket és mind azokat, akik 
a közösséget segíteni tudják. Mind ezek mellett a jó 
ismeretségi körök megteremtése és kiszélesítése is 
nagyon fontos.
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG__________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, júliusi összejövetele a hónap első 
szombatján (Július 5-én) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

BR1MBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
StAibans) mindenkit szerezette! 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. Prahrani Community Center-ben.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

HERMÁN MÁRIA
élt 81 évet

. akit úgy szeretünk, nincsen többé köztünk, 
szomorú szívvel búcsúzunk Marikától: 

fia István, leánya Mária, unokái és rokonsága 
Ausztráliában és Székesfehérváron, 

valamint a Prahran-i Klub tagjai, Horváth Eszter és Imre 
____________ Nyugodj békében!

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

Étlapról választhat ízletes ebédet/vacsorát! 
(teljes italengedéty)

Pénteken és Szom baton du.630-tól- ll-ig. 
Vasárnap dc.l 2-től -  du.5-ig.

Élő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz 
Risztics Pityu zenéjére.

Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás.
Tél.(03>9800 4544 vagy (03)9759 5464.

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

Szép volt a Faith Feri-bácsi 
80.-ik születésnapi összejövetele a 
Magyar Központ rendezésében. A 
Kisújság is megemlékezett Feri- 
bácsi hosszú és kitartó közösségi munkálkodásáról. A 
Szerkesztő köszönetét mondott Feri-bácsinak, a 
"Magyarház Szövetkezet" részletes leírásáért, amit 25 
részletben írt le, az újság olvasóinak. További jó 
egészséget és hosszú életet kívánunk, a Melboume-i 
magyar közösség megmaradásáért folytatott 
munkájához.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYÍ LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

