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Gyönyörű üres otthonok....
Egy pár hete, hogy az egyik kedves 

"kortársunk" társas beszélgetés közben 
kijelentette: - gyerekek, eladtam a házamat! - és 
még azt sem tudom, hová megyek lakni! - 
- Miért adtad el? - volt a kérdés mindenkitől, - 
hiszen meg van mindened abban a gyönyörű 
szép házban...

A választ, amit hallottam nem lepett 
meg, hiszen már egy jó páran elmondták ugyan 
ezt a tényt: egyedül vagyok, a ház nagy, nem 
tudom karban tartani úgy, ahogy szeretném. Nem 
csak a házat, de a kertet is sajnálom, mert nincs 
hozzá erőm és kedvem, hogy olyan szépen 
nézzen ki, mint ahogy azt egyszer 
megcsináltuk.... stb.. Hát igen! - a Melboume-i 
végtelen háztenger között megtaláljuk a 
nagyobbnál nagyobb házakat, - az egyre 
növekvő, „gyönyörű üres helyekkel ...” és az 
"elhanyagolt" szebbnél szebb kertekkel....

Hogy miért van ez?
Az ötvenes és hatvanas évek házépítési 

lendületek maradványai, amikor a családok 
megengedhették maguknak, hogy minden 
családtagnak bő lakóterületet biztosíthatott, 
manapság üresen állnak, - gazdátlanok az üres 
szobák. Családok azon törekedtek, hogy a 
növekvő utódoknak bőven legyen helye, - aludni, 
játszani, és szórakozni, persze formális étkező 
és főző helye is. A papák legkiválóbb 
műhelyeket építve, minden műveletet a háztáj 
körül végeztek nagy szakértelemmel.

Az idő azonban eljárt. A gyerekek, 
akiknek az önfeláldozó szülői munka otthont

teremtett -  megnőttek. -  és a nagy házak most 
már csak két embernek, sőt sokszor csak egynek 
áll rendelkezésre. Megoldásra várnak a 
„gyönyörű üres otthonok... ”

Ha megnézzük az átlag Melboume-ben 
élő polgárokat, ez vonatkozik mindenkire - a 
magyaroknál sem más a helyzet, miért is lenne 
más? Az ötvenes és hatvanas emigránsok között 
nagyon sokan -  Ausztráliába érkezve -  
megélhetésüket fizikai munkával biztosították a 
családjuk megélhetését. Tovább tanulásra, angol 
kiképzésekre nem volt idejük, vagy lehetőségük.

Mindenkinél a gyerek volt az első, - és 
meg is adtak nekik mindent, ami tőlük telt. Meg 
volt a nagy ház, szépen berendezett otthon, - 
tanulásuk biztosítva volt a helyi körülményekhez 
igazodva. A gyerekek felnőve, egy „helybeli” 
emberek lettek, beilleszkedve az itteni világba. 
Még ha százszor is megemlékezne a szülői 
odaadásról, akkor sem tudja magát egyesíteni a 
szülei múltjával.

Hányszor halljuk: - a gyerekek már alig 
jönnek meglátogatni, - az unokák már nem is 
beszélnek magyarul... stb...

Az egyre nehezebben megoldható 
létfenntartási problémák mellett -  a fiatalok 
egyre kevesebbet tudnak törődni a múlttal és a 
szülői régen volttal. A helyi magyar társadalom 
vezetőire vár a feladat, hogy valamilyen 
megoldást találjon, és segíteni tudjon az idősödő 
magyarokon! (Ő nélkülük nem lett volna élet, 
nem hogy magyar megmaradás!)

Szeverényi László.
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Budapestről tudósit: Dr. Szalonjai Éva.

Nyári budapesti élmény 
az Operetthajó

Nemrég svéd rokonokkal, barátokkal, svéd 
újságíró jelöltekkel részt vettem Csányi János 
operaénekes, művész-vállalkozó- "excusive” 
Operetthajóján.

Ahogy a meghívó is invitál: egy felejthetetlen , 
zenei, gasztronómiai és turisztikai élmény ez az 
Operetthaqjó.

A színes, jó hangulatú hajóúton a Magyar Állami 
Operaház és a budapesti Operettszínház jeles 
táncművészei, zenészei s énekesei nyújtottak 2 órán át 
este 8-tól 10 óráig szórakozást, felvonultatva az 
opera, az operett, az olasz, a spanyol zene 
legnépszerűbb dallamait.

E mellett láthattunk szép magyar népviseletben 
magyar táncokat, és "sztepp-táncokat".

A dunai hajóút alatt megcsodálhattuk az esti 
fényben csillogó Budapest kivilágított hídjait, az 
Országházat, a Királyi Várat, az új Magyar Nemzeti 
Színházat. Budapest felejthetetlenül szép 
panorámáját.

A művészi gonddal összeállított és kivitelezett 
estén a szervezők arra is figyeltek, hogy a gazdag 
választékú svéd-asztalon a vendégek Lehár Ferenc, 
Kálmán Imre, Johann Strauss kedvenc ételeiből 
válogathattak - miközben hallgatták például Kálmán 
Imre Csárdás Királynőjét, Marica Grófnőjét - vagy 
Lehár Ferenc Víg Özvegyét.

A M AH A ART - Vigadó-téri hajóállomásról induló, 
érkező hajóműsor, angol, német és magyar nyelvű - 
előadásban, felejthetetlenül szép volt. Csak ajánlani 
tudom minden itthoni és hazalátogató 
honfitársamnak!

Érdeklődés: www.operetthaio.hu vagy E-mail címen: 
operetthaio@kulturinfo.hu a Vígaó téri hajóállomás 
telefonszáma: +36 1 318 1223.
Fax szám: +36 1 269- 0257.

2 l m t o  S í r t  S t i t b f e  &  © á t t é r t )
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. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE НПЛ^ NSW. 
___________ Telefon: (02) 365-3532

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Még nem tudják gyógyítani a 
SARS-vírusos betegeket

A világ legtöbb országában elismert tudósok 
dolgoznak a SARS-vírus megállításán. Német 
tudósok fontos lépést tettek, sikerült megállítaniuk a

http://www.operetthaio.hu
mailto:operetthaio@kulturinfo.hu
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kórokozó gyenge pontját. A klinikai "tesztelést" nem 
rég kezdték meg, a vírusölő hatóanyagnak eddig még 
nem volt emberre káros hatása. Az AIDS és újabban a 
fertőző tüdőgyulladást okozó SARS-vírus korában 
könnyű belátni: az immunrendszer mindent felismerő 
képessége nem jelenti az összes kórokozó elleni 
hatékony és azonnali védekezést.

Ez sok mindentől függ, a megtámadott szervezet 
állapotától kezdve egészen addig, milyen 
"medicinákkal" képes az orvoslás segíteni a szervezet 
védekezését a betegség leküzdésében. Kutatók olyan 
embercsoportot fedeztek fel Ugandában, akik 
természetes védettséget élveznek a HIV-vírussal 
szemben. A csoport mintegy két tucat felnőtt tagját 
vizsgálva kiderült: annak ellenére, hogy partnerük 
HIV-pozitív volt és mindenfajta védekezés nélkül 
létesítettek szexuális kapcsolatot, mégsem betegedtek 
meg. Ha a kutatóknak sikerül megfejteni a rejtélyt: 
immunrendszerük hogyan képes ellenállni a 
támadásnak, az felbecsülhetetlen segítséget nyújthat a 
megfelelő védőoltás előállításához. Sokan bíznak 
abban, hogy a végső megoldás azok szervezetében 
rejtőzik, akik annak ellenére, hogy számtalan 
fertőzöttel létesítettek kapcsolatot, illetve fertőztek 
meg másokat, immúnisnak mutatkoznak a vírussal 
szemben. Nem ez az első eset, hogy HIV-resisztens 
embereket találtak: kenyai prostituáltak között például 
szép számmal vannak olyanok, akiknek semmi 
szükségük óvintézkedésre. A SARS legyőzésében 
pedig német kutatók számoltak be fontos 
előrelépésről.

Az új koronavírusban sikerült a kórokozó 
ellenében esetleg kiaknázható gyenge pontra 
bukkanniuk. Német szakemberek úgy vélik, hogy 
ennek ismeretében a már rendelkezésre álló influenza 
elleni gyógyszerek is módosíthatók lehetnek olyan 
módon, hogy az egyelőre ellenszer nélküli fertőzéssel 
szemben is felvehessék a harcot. A német 
szakemberek először két SARS-hoz nagyban hasonló 
koronavírussal, egy emberi influenzavírussal, illetve 
egy disznókat fertőző változattal végezték 
vizsgálataikat. Mindkét koronavírus proteázának 
jellemzői nagyon hasonlóak, de ami ennél is 
fontosabb, hogy ugyanezt találták a SARS-t okozó 
vírusnál is. A lübecki kutatólaborban korábban már 
kifejlesztettek egy proteázgátló hatóanyagot, de azt 
emberek esetében nem lehet alkalmazni, mivel erősen 
mérgező hatású, viszont létezik az ún. rhinovírusok 
ellenében is ilyen proteáz inhibitor készítmény, amely 
megfelelően módosítva akár a SARS ellenében is 
hatásos lehet - azonban ennek a szemek csak most

kezdték meg a klinikai "tesztelését”, s egyelőre nem 
mutatkoznak emberre káros hatásai.

A Hungaroskills.net hírei;
A skillnet számítógép tanítás tovább 

folytatódik a Melbourne-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 Hungaroskill.net 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 
kezdődik. Minimum hat (6) jelentkező kell ahhoz, 
hogy akár milyen tanfolyamot elkezdjünk. 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 ТАРЕ kurzus ad. A 
gyakorlás minden téren nagyon fontos, és ezért 
ajánlatos, hogy aki elkezdi a tanfolyamot, legyen 
lehetősége otthon Komputer-hez jutni, amin 
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 gépjavítása, felújítása is napirenden vannak.
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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 I5-én. Az adásokról és a vevő 
készülékekről az alábbi WEB lapon lehet 
tudósításokat kapni:
http://vmw.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, Srnat 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-m utató; mindenki 
személyesen tárgyalja le a saját helyzetét a 
AAACOM vállalattal!

Az egyik Komputer Klub tag hja: "...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 
megéri.
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 m egrendelhető: A B rave N ation; 
P.O.Box. 4134 E ast Burw ood 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@ alphaIink.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. 
Megrendelhetőafj.Bállá FerencTel/fax(03) 9761 6765 
Email: beriferiíglalphalmk. com.au

Toldi (folytatás)
(Arany János)

Mint kutyák közé ha nyulat lökének, 
Kaptak a beszéden a szilaj legények, 
Döng a deszkabástya Miklósnak megette, 
Miklós a kudarcon, "búskodik" felette.

http://vmw.aaacom.com.au/index.htm
mailto:beriferi@alphaIink.com.au
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Mert fölérni könnyű, könnyű nemcsak ésszel, 
Hanem ököllel is, és megfogni kézzel,
Hogy csak őt bosszantja mind e vastag tréfa, 
Mely ugyan fejétől sem járt messze néha.

Toldi tűr azonban, bárha nem békével;
Birkózik nagy lelke fellázadt dühével;
Majd meggyőzi magát s megvetéssel tűri, 
Szolganép belőle a csúfot hogy űzi.

Mert e nép eperszem volna haragjának, 
Bosszuló karjától úgy elhullanának,
Mint a Sámsonétól, kiről írva vagyon.
Hogy ezer pogányt vert egy állcsonttal agyon.

Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette,
Azzal álla bosszút, hogy csak fel sem vette; 
Úgy mutatta, mintha non is venné észre,
Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre.

De, midőn egy dárda válla csontját érte, 
Iszonyatosképen megharagutt érte,
S melyen ült, a malomkő-darabot fogta,
Toldi György bosszantó népe közé dobta.

Repül a nehéz kő: ki tudja hol áll meg?
Ki tudja hol áll meg s kit hogyan talál meg? 
Fuss, ha futhatsz, Miklós! Pallos alatt fejed!
Víz se mossa rólad le a gyilkos nevet!

Elvadulsz, elzüllöl az apai háztól,
Mint amely kivert kan elzüllik a nyájtól:
Ki egyet agyarral halálosan sérte,
Úgy aztán kimarta őt a többi érte.

Elrepült a nagy kő, és ahol leszálla,
Egy nemes vitéznek lön szörnyű halála:
Mint olajütőben szétmállott a teste,
És az összetört hús vérolajt ereszte.

Vérit a poros föld nagy-mohón felnyalta,
Két szemét halálos hályog eltakarta,
S aki őt eloltá, az a veszedelem 
Mindenik bajtársnak fájt, csak 6 neki nem.

György haragja pedig lészen rendkívüli,
Mert vitéz szolgáját igen keserüli.
Másfelől örül, hogy gyilkos a testvére.
Kit hogy elveszessen, most esik kezére.

Most ravasz szándékát, melynek úta görbe, 
Eltakarja törvény és igazság örve,
És, hogy öccsét bíró hírivel megrontsa,
El kell fogni nyomban, az a kemény parancsa.

NEGYEDIKÉNEK

Mint a hím szarvas, kit vadász sérte nyíllal,
Fut sötét erdőbe sajgó fájdalommal,
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére,
És ezeijófüvet tépni a sebére;

Jaj! De a forrásnak kiszáradt az ágya,
Az ezeijófüvet írni sem találja,
Minden ág megtépte, tüske megszaggadta, 
Úgyhogy még aléltabb most az isten-adta:

Úgy bolyonga Miklós. Nyakán ült a búja, 
Oldalát kikezdte annak sarkantyúja,
S mint bezárt paripa, mely fölött az ól ég, 
Szíve a mellében akkép hánykolódék.
Bujdosik az "éren", bujdosik a "nádon", 

Nincs, hová lehajtsa fejét a világon.
Hasztalan kereste a magánosságot,
Mert beteg lelkének nem lelt orvosságot.

És mint a toportyán, ha juhász kergette,
Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette:
Ott is azt susogta a nád minden szála:
Széles e világon nincsen árvább nála.

Nádtors lön az ágya, zsombok a párnája, 
Isten kék egével födve a tanyája,
Mígnem a sötét éj szárnya alá vette 
S fekete ponyvából sátort vont felette.

Majd az édes álom pillangó képében 
Elvetődött arra tarka köntösében,
De nem mert szemére szállni még sokáig, 
Szinte a pirosló hajnal hasadtáig.

Mert félt a szugyogtól, félt a szúrós nádtól, 
Jobban a nádasnak csörtető vadától..
Félt az üldözőknek távoli zajától,
De legis-legjobban Toldi nagy bajától.

Hanem amidőn már szépen megpitymallott,
És elült a szúnyog, és a zaj són hallott,
Akkor lelopózott a fiú fejére,
Két szárnyát teríté annak két szemére;

Aztán álommézet csókolt ajakára,
Akit mákvirágból gyüjte éjtszakára; 
Bűvös-bájos mézet, úgy hogy édességén 
Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén.

Folytatás a szeptemberi Kisújságban.
(A Toldi-t Arany János eredeti leírása szerint 

közöljük, ami nem egyezik a mai helyesírási 
szabályokkal!)
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REPÜLÉSI IDŐ

A közelmúltban úgy adódott, hogy Perth-be 
látogathattam el repülővel. Már elindulás előtt az 
kötötte le érdeklődésemet, hogy miért tart több időbe 
a perthi út oda, mint vissza?

Először arra gondoltam, hogy talán a felhőjárás, 
a felhők vándorlásának sebessége, iránya határozza 
meg a repülőgép sebességét is. Egyik sem : mert a 
repülőgép már az első húsz percben jóval a felhők 
fölött halad a megadott irányba.

Nem lett volna célszerű és okos dolog, ha a 
pilótától tudtam volna megkérdezni, hogy mi az oka a 
kb. félórás repülési idő különbségnek; egyrészt nem 
az a dolga a pilótának, hogy tudatlan utasok 
kérdéseire feleljen, másrészt a Kisújság olvasói közül 
is csak azoknak adna tájékoztatást, akik maguk is 
utazgatnak.

A szakemberek azt már régen megállapították, 
hogy a föld légköre lényegesen gyorsabban forog 
mint maga a föld. Ez már 200 - 300 kilométer 
magasban 150 m/mp-es sebességnek felel meg. 
Valójában célszerű lenne sokkal többet tudni a világűr 
titkairól. A csillagászok szinte naponként számolnak 
be újabb és újabb ismeretekről, non csak a mi 
naprendszerünkben felfedezett újdonságokról, hanem 
a billió és billió kilométer távolságban lévő távoli 
naprendszerekről is. Mindezekhez hozzátehetjük, 
hogy a tudósok még mindig több mint 99%-ra 
becsülik az emberiség által még nem ismert világűrt.

Sokunkat érdekel, hogy a földünkön hogyan 
alakult ki az időjárás? A felhők világáról tucatnyi 
szakkönyv ad tájékoztatót. Jelenleg Amerikában 
vannak naponta ciklonok, óriási károkat okozva.

Az időjárás alakulását már évszázadok óta 
följegyzik. Ismert, hogy az időjárási térképek, - ma 
már magasból - nyomon követik a fontosabb időjárási 
jelenségeket, nagy viharokat, esőt hozó felhőzetet, a 
szép idő közeledését stb.

Ausztráliában rendszerint az egyenlítő körül lévő 
meleg levegő és a déli sarok irányából érkező hideg 
áramlat okoz nem várt időjárási meglepetéseket. így 
aztán előfordul, hogy egyes területeken évekig nincs 
eső , míg a másik - nem is olyan távoli helyen - 
árvizek vannak, felhőszakadások következtében. Az 
is előfordulhat, hogy a föld forgási sebessége és a 
felhők mozgási iránya az alacsonyabb légkör 
sebességével egyezik, ilyenkor teljes szélcsend van 
körülöttünk. Napjainkban is tapasztalhatjuk, hogy az 
időjárást előrejelzők még igen csak távol vannak a 
teljes pontosságtól, de már most is

nélkülözhetetlenek, a repülésnél, a hajózásnál, a 
mezőgazdaságban, túrizmusban is.

A mindennapi életünket, tevékenységünket, 
közvetlenül, vagy közvetve nagyban befolyásolja az 
időjárás. Alig van év, évtized, vagy évszázad, hogy ne 
lenne valamilyen éghajlattal kapcsolatos 
különlegességi csúcspont. Most Ausztrália nagyobb 
részében kevesebb a csapadék a sokévi átlagnál. Itt 
Melboume-ben jelenleg is vízhasználati korlátozás 
van. Sokan még mindig az EL NINO geo-fizikai 
jelenség hatására gondolnak, ha szélsőséges az 
időjárás. A mai ismereteink egyre bővülnek, de még 
mindig ott tartunk, hogy csak a holdnak a földre 
gyakorolt hatását ismerjük részletesen, a többi 
égitestét nem. Talán a következő év januárjában, 
amikor a Mars-ra érkezik a kutató űr-hajó, - hoznak új 
ismereteket.

Visszatérve a repülőútra, a gépben kellemes 
meleg a hőmérséklet még 8-10 ezer méter 
magasságban is, pedig a repülőn kívül a légkör- 
hőmérséklete kb. mínusz 30 - 40C° lehet. A gépben 
mesterségesen adagolják az oxigént, és nem lehet 
észrevenni a levegő ritkulását, - amit ha a Himalája 
tetejére menve (8848 méter magas) - mindenki észre 
venne az alacsony légnyomás miatt.

Szórakozásként megfigyelhetjük, hogy a TV 
időjárási térképe minden nap tájékoztat a 
legalacsonyabb és a legmagasabb tengerszinti 
légnyomásokról. Megfigyelés szerint az alacsony 
légnyomás, esővel jár és ilyenkor még az álmainkra 
is, jobban visszaemlékezünk. Megtapasztalhatjuk, 
hogy az éghajlatnak, a természetnek, a 
világmindenségnek parányi ismerete is gazdagabbá, 
szebbé teszi életünket.

Zalápi

TKAVHL л т г у

{ (§&®Sg||r,)] Lic_No.32245
\J r  \-'/J Ha az utazási célja Magyarország 

Európa vagy bármelyik 
. Része a Világnak
B izalom m al forduljon hozzánk •

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 

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

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

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730
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BAJ VAN
Doktor úr, úgy néz ki valamilyen baj van az 
egészségemmel.
Miből gondolja?
Néhány napja értelmét látom mindannak amit a 
feleségem mond!

2003
AUGUSZTUS

Jeles napok; 
Augusztus 10; Lőrinc 

napja. A 
kalendáriumi regula 
szerint: Lőrinc napja 

ha szép, sok a 
gyümölcs és ép. 

Augusztus 15. Nagy
boldogasszony 

ünnepe. A magyar 
Mária-kegyhelyek 
nagy búcsúnapja. 

Augusztus 20; Szent 
István napja. 

Augusztus 24; Szent 
Bertalan apostol 

napja.

HONNAN TUDTA?
A kis Pistike okoskodva magyarázza a kerek 
szemekkel bámuló Mariskának:

Látod Mariska, ez a légy férfi, amaz meg nő. 
Mariska fülig pirul és megkérdi:

Honnan tudod ezt Pistike?
Az egyik a borosüvegre szállt, a másik pedig a tükrön 
sétálgat!

VÁLÓPEREN
Válóper során, kérdezi a bíró a feleséget:
- De hát valami jó  tulajdonsággal csak rendelkezett a 
férje, amikor hozzáment?
- Akkor igen - válaszolt az asszony - de most már azt 
az utolsó fillérig elköltöttük.

TAPINTATOS PEDAGÓGUS
A kis Bandika szülei gyermekük tanulmányi 
eredménye után érdeklődnek az iskolában.
Olyan közepes - mondja az osztályfőnök.
Hogy érti ezt tanár úr?
Hát úgy, hogy a maguk kis Bandikája nem nagyon 
okos és nem kicsit buta!

NINCS IGAZA?
Két cigány beszélget. Az egyik megkérdi: 
- Hányjak neked cigánykereket?
Mire a másik:

És én neked töltött káposztát?

FALUSI NYARALAS
A művésznő falusi háznál tölti a vakációját. S mert 
minden érdekli, egyszer hajnalban átmegy az 
istállóba, fogja a kisszéket és a vödröt, és úgy ahogy 
azt látta az egyik szarvasmarha hátsó lábaihoz ül.
Épen ekkor lép be a gazda.
A művésznő hetykén megkérdezi a gazdát: - hát nem 
is csodálkozik, hogy én is tudok fejni?

Én nem! - De mit szól majd hozzá a bika?
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idő, sok magyar jön fel ide az Arany-Partokra 
eltölteni élete utolsó éveit. Akár hol élte le életét itt 
Ausztráliában, mindenki szép emlékekkel gondol 
vissza azokra az évekre, amit a magyar 
közösségekben töltött el. A nagy távolságok miatt 
talán nincs annyi értesülés a különböző városokban 
élő magyarok munkálkodásáról, de egy bizonyos, 
hogy minél idősebbek leszünk mi, akik még "otthon" 
születtünk, annál büszkébbek vagyunk rá, és 
beszélünk a magyar közösségekért folytatott 
munkálkodásainkról.
Most a Sydney-i csoport volt a látogató, - Ausztrália 
minden városából, minden magyart szeretettel várunk 
minden kedden 10-től - 3-ig.

A vezetőség nevében, Nagy Sanyi

A QUEENSLANDI H ÍR EK ;
A G old-C oast-i N yugdíjas K lub m esét:

A júliusi összejövetelek fo beszéd témája az új, 
modem Klub Házunk a műsoros megnyitó ünnepének 
összeállítása. A fo feladat, mint mindig, a Kultúr- 
csoport szereplőire jutott. Sajnos, az egyik férfi 
"csillagunk" Várnai Lajos gyengélkedik, és arra 
várunk, és reméljük, hogy minél hamarabb elfoglalja 
helyét a színjátszók, a szórakoztatók között. Az ő 
sport múltja (többszörös magyar "B" 
válogatott futballista volt) átsegíti 
még most is minden nehézségen.
Reméljük, hogy most is így lesz.
Varrnak többen, - még itt a gyönyörű 
örök nyár honában is, - akik érzik az 
idősebb kor elkerülhetetlen 
kellemetlenségeit. De új erőre kap a 
tagság, és úgy, mint Elek Sándor 
felépülve jön a találkozókra. Benne 
meg van még a nagy akaraterő, amit 
láthattunk tőle hosszú éveken át a 
magyar közösség érdekében végzett 
munkáján keresztül.

Meg kell említem Vereckey 
Margót is aki felépülve újra láthatjuk 
a Klub napokon - modem 
öltözeteiben - nem sokan tudnak vele 
versenyezni.

Van egy érdekes beszéd-témánk a Klubban. Azt 
vitatjuk meg, hogy melyik városban (Ausztrál) 
fejlődött ki legjobban (legértékesebben) a magyar 
közösség. Ebbe beleértve a kulturális 
megmozdulásokat, sportot, idős-magyarok 
gondozását, klubokba tömörítését stb... Búgár 
Marika ellentmondást nem tűrően próbálta 
bizonyítani, hogy a Sydney-i Erzsébet otthon a 
legszebb, a legjobb és a legmodernebb a 24 órás 
orvosi kezeléssel, kötelező egészség-ügyi torna - 
magyar konyha - magyaros műsorok stb... Papp 
Károly a Budapest Klubot dicsérte a zenei 
összejöveteleket, amit, mint zenész támogatott. 
Kálmán Karcsi a StGeorge magyar futball csapatot 
emlegette, ami ő szerinte, világhírnévvel rendelkezik.

Amint látják a kedves olvasók a Sydney-ben 
élők, úgy tartják, hogy ők alkottak legnagyobbat és 
legtöbbet a magyarság érdekében. Ahogy múlik az

A  képen a S ydn ey-i látogatók  a G old-C oast-on .
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VIGYÁZZ AZ EGÉSZSÉGEDRE!
Táplálék-kiegészítők az I

ARKOPHARMA LABORATÓRIUMBÓL
egészségesebbé válhatunk fogyasztásukkal 

(minden term ék 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.vipa-oup.net vagy www.vipitaly.net 
Megrendelhető a 0419 532 947 számon, vagy 

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

KERESÜNK AUSZTRÁLIÁBAN!

Utazzon velünk a Kárpát- 
medencébe«

A következő ú t M agyarország - Felvidék- 
Erdély két (2) hetes körutazás. 2003. Szeptem ber 

10. Részvételi díj: $950 US.
Teljes ellátással, - légkondicionált 

autóbusszal, a Transilvania Tours 
szervezésében.

Budapest - Szentendre - Visegrád - Hollókő 
- Besztercebánya - Selmecbánya - Késmárk - 
Lőcse - Szepesvár - Eperjes - Kassa - Tokaj - 
Nyíregyháza - Mátészalka - Szatmárnémeti - 
Nagybánya - Kolto - Máramaros - Borsafüred - 
Kolozsvár - Torockó - Nagyenyed - Körönd - 
Gyilkos-tó - Békás-szoros - Bucsin-tető - 
Fehéregyháza - Segesvár - Medgyes - Körösfő - 
Nagyvárad - Makó - Szeged - Ópusztaszer - 
Bugac - Kalocsa - Pécs - Mohács - Villány - 
Keszthely - Tihany - Székesfehérvár - Budapest.

További inform ációt és jelentkezés a 36-30- 
433-6628 telefonszám on Burian Erzsébetnél, 
vagy E-mail erdelvfelvidek@vahoo.com

Felhők szárnyán
Boltress Ferenc: Történetem a repüléssel

Mióta eszemet tudom a repülőgépek és a repülés 
mindig érdekelt. Ha gyermekkoromban megláttam 
egy repülőgépet irigykedve gondoltam a pilótára, 
milyen jó lenne, ha én is ott lehetnék vele. 
Tizenhárom éves voltam, amikor a Második

Világháború végéhez közeledett. Magyarország 
területe ebben az időben a földön és levegőben is 
hadszíntér volt. Édesanyámmal és nővéremmel el 
kellett hagynunk Budapestet a bombázások miatt, és a 
balatoni nyaralónkban húzódtunk meg. Pár hét múlva 
a front is ideért, egy alkalommal, nagy izgalommal 
néztem végig egy igazi légi-csatát, mely a fejünk 
felett zajlódott le. Nem törődve Édesanyám 
intelmére, még most is élénken él emlékezetemben, 
amikor két amerikai Lightning-ot (P38) bámulatos 
ügyességgel ugyancsak két, prímások által vezetett 
Messerschmitt 109-es lőtt le. A pilóták
megmenekültek ugyan, de csak kis híján úszták meg a 
boros gazdák lincselését, mert a lezuhant gépek nagy 
kárt okoztak a balatonendrédi pincesorban. A 
bizonytalan helyzet arra késztette családom, hogy 
Németországba meneküljünk, ahol technikai 
iskolámat is befejezhettem. Természetesen a
dédelgetett tervem a repülésről szóba sem jöhetett.

A nagy lépés életünkben, 1950-ben történt, 
amikor szüleimmel Ausztráliába vándoroltunk ki. 
Nem sok időre rá tájékozódtam, miként is 
kezdhetném el a repülést. Sajnos az akkori 
rendelkezések szerint, állampolgárnak kellett lenni 
annak, aki pilótaengedélyt akart szerezni. Ez csak két 
év múlva kaptam meg. Egy Newcastle-i repülő 
Klubban ismerkedtem meg a repülés szabályaival és a 
híres Tiger-moth DH 82 repülővel, kezdtem meg a 
gyakorló repüléseket. Mondhatom, nem volt olcsó, 
egyheti fizetésemért egy órát repülhettem csak. 1954- 
ben már boldog pilótaengedély tulajdonosa voltam.

A nősülés és a családalapítás miatt kevesebb időt 
szentelhettem a repülés gyakorlására, de még így is 
sikerült repülési-óráimat növelni. Arra az 
elhatározásra jutottam, hogy, mint mások, építek egy 
gépet, magamnak. Pár év elteltével két kis együléses 
repülőt építettem, a Volkswagen motort találtam 
legalkalmasabbnak meghajtásukra. Nagy lépés volt 
1981-ben, egy amerikai túránk során az Oshkoshba 
repülőbemutatón láthattam közelről egy igazi 
Messerschmitt 109-est. Én egy ilyet fogok építeni, 
határoztam el már akkor, - magamban.

Az első időszak a rajzok készítésével telt el, 
ugyanis csak 3/4 méretben és tiszta fém-építésre 
készítettem a terveket. Tizenöt év szorgalmas 
munkájának eredményeként, - nem beszélve a 
hatósági engedélyek beszerzéséről, - 2000. október 
10-én felszállhattam az én Messerschmitt-emmel. 
Nem tudom elmondani milyen nagyszerű érzés volt 
az első repülés. A szakemberek, barátok elismeréssel 
gratuláltak. A szomorú csak az, hogy az én éveim 
eljártak, 72 éves vagyok. Ez azt jelenti, hogy

http://www.vipgroup.hu
http://www.vipa-oup.net
http://www.vipitaly.net
mailto:andz@iprimus.au
mailto:erdelvfelvidek@vahoo.com
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hamarosan fel kell adjam a repülést, és ami még a 
legfájóbb, meg kell, hogy válljak a "bébim"-től. 
Rövid kis "szerelmi történetem" a repüléssel ennyi 
lenne, ami egy életen keresztül elkísért. Boldog 
vagyok, hogy elmondhattam, így legalább mindenki 
tudja majd.
Repülőgépem technikai adatai: Fesztáv: 7,6 m; 
Törzshossz: 6.45 m; Motor: Oldsmobil 4,5 literes - 
192 lóerős; Utazósebesség: 240 km/ó; Összsúly: 670 
kg.

Lejegyezte: Bozsik Tamás.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy szíoes képekről

M ADAI SÁNDOR
(Hungaroskillnet -4ag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon._____
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760 Boronia Road W antima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
AUGUSZTUSI 
NAPTÁR,____________
Augusztus 2. Szombat 

Táncdalfesztivál 
Augusztus 3. Vasárnap

d.e.9. órakor Ige-liturgia. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Társalgó/Irodalom és Zenebarátok összejövetele 

Augusztus 10. Vasárnap 
d.e.9. órakor Ige-liturgia.

Augusztus 16. Szombat 
Elsőbálozók bálja 

Augusztusl7. Vasárnap
d.e.l 1 órákor Református Istentisztelet. 
Megemlékezés Szent István királyról 
(Délben 12 órakor Szentmise 
A Colman street-i templomban.) 

Augusztus 24. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

Augusztus 31. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
Klub nap - ebéd._______________________

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR  

MAGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantima, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN! 

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

katolikus szentmisék után!

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

MEGHÍVÓ!
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

EBÉDDEL
egybekötött

KLUBNAPJÁRA.
Augusztus 31.-én d.e. 11 órától

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.
E lőzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 ,H ázy Irén 9707 1378 
telefonszám okon.

Pákái Imre, a Magyar Központ Társadalmi 
Klub Szövetkezet Igazgatója, baráti szeretettel 
dedikálta az alábbi verset Faith Ferencnek 80.-ik 
születésnapjára.

KÖSZÖNTŐ FAITH FERENCHEZ
Mint kultúrkastély áll, a magyar összetartás otthona.
S körülötte nézed a színekben játszó bokrokat.
A ligetben levegőt-szűrő sudár-magas fenyők várnak, 
És bádogtornyos templomunk előtt a büszke pálma

De ime ma közöttünk van, aki szellemvirágait,
időben gondozta.

Az éveken át felajánlott példás szorgalma, azokat 
Bűvölnivaló szivárvány-színekbe varázsolta.
Jó természetével, ő  másoknak virágzott magyaros

csokorba.
Öt az értelmiséget, és a magyar gondozót,
Példás nemzetápolásért eme díszesten,
Felebaráti szeretettel köszőntsük.

Ferkénk, kívánom, hogy legyen itt ma,
Az előtted tisztelgő barátaid körében,
Egy olyan magyar megújhódás kezdete, mely a 
Számodra jövendő éveidnek lesz gyöngy-füzérrel 
S elégedett boldogsággal díszített érme.
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Szeretetünkben van, büszke és győztes jelvényed,
A víg-kedélyű nemzetbe-látó magyarságunkban pedig 
Sóhajnélküli igaz reményed.

Hited, ösztönöd, eszméd és lelked,
Világítsa meg lábunk előtt a szebbjövő utat,
Az egy célhoz vezető magyart összetartókat.

S mikor a fenyőkön átszűrt levegőt,
Az éltető szellő felkarolja,
Örömmámor és diadal-ígéretet kapsz akkor 
A megérdemelt 80.-ík születésnapodra.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban, minden 
második kedden (Augusztus 12-én, és 26-án)

A Klub a múlt hónapban is szép számmal jött 
össze a Klub-napokon. Ez a szakasza az évnek, 
amikor sok tagunk "nyaralni" megy - sokan a 
nyugdíjasok mennyországába, Queensland-ba. A 
hivatalos beszámoló írók is távol voltak a Klubtól és 
éppen ezért, majd a jövő hónapban lesz szép 
beszámoló, mert a Klub közös kiránduláson van, 
Merkli Ferenc elnök vezetésével. Jó szórakozást 
kívánunk nekik.

Kiemelkedő esemény volt Faith Ferenc 
születésnapja a Központban. Ez alkalommal a Klub 
szép számmal képviselve volt. (Ahogy a kép is

2003. Augusztus 6-án és 20-án tartják
összejöveteleiket a megszokott helyen, az East 
Burwood-i Public Hall-ban. Jó ebéd, muzsika, 
színes szórakoztatás és hazai vendégszeretet várja 
a társaságot és a hozzánk ellátogató vendégeket.

Július 9-én szabad foglalkozás volt a Klub 
összejövetelén. Ez az a nap, amikor mindenki 
elmondhat mindent, mindenkinek. De nem tudható, 
hogy mindenki figyel-e az elmondottakra!? Amikor 
már száz ember egyszerre kezd mesélni, az bizony 
már egy kicsit zajos! - még azoknak is akik ezt már 
megszokták! De mindent el kell a Klubban mondani, 
mert máshol (még a gyerekeik sem) érdekli, hogy mi 
fáj, milyen az öregség és éppen hogyan szeretné a 
szabad idejét eltölteni. Egy idő után a zaj elhalkul, a 
férfiak kártyázni mennek, a mamák pedig a 
fehérnemű kiállítás anyagát vizsgálgatják nagy
szakértelemmel. Az ágy és fehérnemű kiállítás 
alkalmával a "karácsony" szót is sokszor lehet hallani. 
Persze ők előrelátó, bölcs Teremtések! El is kelt sok 
minden - szép térítők, hímzett és mintás - és sok 
minden más kelengyék és ruhanemű.

Július 23.-án a nagyothallók napja volt.
Szakképzett kiküldött megkísérelte rábeszélni a
férfiak zömét, hogy a fülükbe egy kis bűvös 
"babszemet" dugjanak, és azzal mindent hallani
fognak. Még azt is amit a ház másik felében az életük 
párja mond.... Persze nem sokan jelentkeztek, mert 
ez a "csoda-babszem" az utolsó kifogást is elveszi 
majd a papáktól! Nem fogják tudni, mondani, hogy: 

m mit mondtál, drágám"! Minden viccet 
akar rendes beszédet hallani, mert akar - 
annak ez a "hang-erősítő" nagyon 
ajánlatos. (Mi felnőttek már mindent 
hallottunk, - a véleményem szerint - 
nekünk már nincs új a nap alatt....)

Az ismertetés után, Gulyás 
Györgyi egy verset olvasott fel. 
(Fazekas Lola jóvoltából - magyar 
eredetű, humoros kérelem az Úr-tól) 
Egy 80 éves öregember könyörög az 
Úr-istennek, hogy ha már megtartotta, 
idáig akkor évenként kérve szeretné 
megérni a száz évet is. Hiszen ez az 
Úr-nak nem kerül ez sokba és nem is 
lesz szegényebb attól, hogy egy pár 
evvel tovább tartja életben az atyafit. 
Jót nevettünk a versen, hiszen 
mindannyian ebben a cipőben 
sán tikálunk....
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Szeptember 10.-én egynapos kirándulásra megy 
a Klub, Dél - Gippsland-ba, egy "bevásárlási" 
körúton házilag készített árukkal gyarapíthatja magát, 
aki velünk tart.

Október, 22-23-24 napokon tavaszi felderítő útra 
készülünk. G urbán Sanyi szervezése: "nyílik már a 
vadvirág" jelige alatt. A tervek szerint a vadvirágok és 
a természet mellett lesz még bor-pince, hajókázás, 
gyümölcs és tehenes tanyák, régiségek, póki-est és 
még a jó ég tudja, hogy mi minden fér majd ebbe a 
három napos kiruccanásba....?

Akiket érdekel ez a kirándulás, jelentkezzenek a 
Klub vezetőségénél, minél hamarabb, mert hamar tele 
lesz a busz!

Vezetőségünk vendégeket is nagy szeretettel, 
társasjátékokkal, kellemes fűtött teremmel, és jó 
ebéddel vár minden összejövetelre a vezetőség 
nevében, Nagy József

Figyelem! >
A M agyar 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.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ,

I Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
N O R T H F I T Z R O  Y.

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

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

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

beszélgetések, kávé és tea mellett. 
NŐSZÖVETSÉGI GYTJLÉSEK:

Minden hónap második vasárnapján.
Délután 1 órától.

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

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 Klub szeretettel vár minden kedves 
honfitársat jó ebéddel és jó hangulatot teremtő 
derült, mosolygó arcokkal. A Kuttúrfelelős 
M ancika, várja a jó-hangú énekeseket az 
énekkarába.
Az összejövetelekre, m int mindig mindenkit 
szeretettel várunk!

a Vezetőség!

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park  Community 
Centre-bcn, M emorial Drive Noble Park  3174.
(Minden hónap első és harmadik hétfőjén). 

Augusztus 4-én és 18-án.
ERD EG  M ARIKA, a "CENTEN ARY
MEDÁL"- kitüntetés viselője, a Klub elnöke a 
vezetőség és a tagság körében:
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG__________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, júliusi összejövetele a hónap első 
szombatján (Augusztus 2-án) lesz megtartva 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

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

A PRAHRAM 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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETÓINKET!

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: vvww.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*

Nívós előadásban 
részesültek mindazok, akik az 
MHTV által rendezett Kulturális,
Vidám, Szórakoztató Délutánon 
megjelentek, a Magyar Központban. Minden 
elismerés az előadás rendezőségének, ahol nem csak 
vers, ének és zeneszámokkal szórakoztatták a 
közönséget, szép képkiállítást is rendeztek, Mrena 
Teréz, Bartha Manci és Pákái Mária kópeiveL 
További méltatás majd a szeptemberi Kisújságban!

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó:
SZE VÉRÉN YI 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 :....................................................

................................. Posteode:...............
Money Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.


