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Nem felejtünk október....
Földönfutók...
Korosztályom számüzőtteinek ...

Ott születtek azon a régi nyáron 
valahol Zalában, vagy a vadvirágos 
Tiszaháton. Amikor Párizsban 
a dölyfbs ítélet törvénybe lépett, 
bölcsőjük körül egyszerre 
megdermedt az élet. Bénultan 
megnémultak a tiltakozó hangok, 
s délben a templomokban zokogva 
kondultak a Trianont sirató 
szomorú harangok.

Az ódon iskolában, a tantermek 
faláról még a szomorú Jézus-arc 
nézte őket. Az indulókat, - 
az Élet harcába készülőket.
Hol a Kor parancsa példás 
fegyelmet teremtett.
Ovidiussal együtt
tanulták ott a Hitet, Becsületet,
s az embernevelő régi Rendet.

Később, mint felejthetetlen szép 
emléket, a történelemtől még 
kölcsön kapták néhány évre Kassát, 
Kolozsvárt és Újvidéket.
S míg jövőtvárón ezer fiatalos 
álmot szőttek, a háborúba végül 
ők is belenőttek. Hol pusztulsá, 
halál, vagy börtön várta őket.

Gyötrő hajnalok után, egy 
csillagtalan sötét éjszakán 
bukdácsolva kúsztok.

Csaholó őrkutyák között, kereső 
lámpafényben búcsúztak az ősi 
háztól.
Aggódó anyák fájó sóhajától. 
Emlékektől, ifjú évek tűnő 
reményétől,
s a bilincsbevert szülőhazától.

Künn, a Nagyvilág lett széles 
otthonuk.
Széjjelszóródtok négy sarkáig, 
Ausztrália szikkadt homokjától 
Montreál haváig.
Bátran vállalták az ismeretlen jövőt. 
Meg nem hátrálva semmitől, 
puszta kézzel teremtettek otthont 
a semmiből. Közben szültek, 
temettek,
Gyereket neveltek. Kölcsönkapott 
újságok lapjain őrizték 
a drága anyanyelvet.

A Hatalomtól nem kértek és nem 
kaptok
soha kegyelmet, de közben nem 
sejtették,
hogy Sorsukban akkor már meg volt 
írva:

nevüket a Történelem, íútóhomokra 
írta.

Tépett zászlói lettek, Keleti és 
Nyugati szélnek. A hamis

történetírók róluk csak fölényes 
számokban beszélnek.
A new-yorki palotában
elharsogott
Örök Emberi Jogok, tőlük 
cinikusan megtagadták otthon 
a szavazati jogot.

De hittek, reméltek rendületlenül 
míg éltek. Közben állták
keményen
a gúnyt, a szitkot, mikor rájuk 
szórtak
sok-sok szennyes piszkot. S nem 
hittek soha a Marxi emlőn nevelt 
Világvándoroknak, 
sem az Újvilágot hirdető 
nyájas prédikátoroknak...

Enyésző emlékük előtt, most állj 
meg egy percre, Ember.
Szétszórt sírjuk fölött valahol 
egykor a hűvös déli tenger, 
vagy a forró préri-szél mesél majd 
régi Titkokat.
Egy távoli elveszett hazáról, 
hol megszülettek...
S egy sorsverte büszke népről, 
melynek elbújdosott, 
névtelen mostohái lettek...

Ruttkay Arnold 
Sydney 1998.
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Budapestről tudósít: Pr. Szalontai Éva.

A  M agyar B o rról
Ahogy a nóta mondja: Jó bor, jó egészség.....

Nemrég meghívót kaptam a Magyar Élelmiszer- 
ipari Egyesülettől, illetőleg Borgazdasági 
Szakosztálya elnökétől dr. Sárkány Pétertől egy közös 
szervezésben tartott, konferenciára, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsával, a Magyar Marketing 
Szövetséggel, az Agrár - és Élelmiszeripari Marketing 
Klubbal: "A bor a táplálkozás, az egészség” 
témakörben.

A konferencián dr. Kiss Lajos kollégámmal, az 
Emutenyésztők Egyesülete képviseletében vettünk 
részt.

Dr. Biacs Péter professzor, az FVM helyettes 
államtitkára "A borfogyasztás veszélye és előnyei a 
napi táplálkozásban" címmel tartott színes, 
tudományos előadást. Többek között ismertette a 
borivók 10 parancsolatát, amely szerint például 
éhgyomorra, édes ételre soha se igyunk bort; 
figyeljünk a bor megfelelő hőmérsékletére is; nemes 
bort csak tisztán igyunk; szeressük a bort, de legyünk 
erősebbek a bornál és soha se feledjük, hogy mennyi 
verejtékes munka van egy pohár magyar borban....

Biacs professzor többek között bemutatta 
országunk jellegzetes, regionális íz-világát, azaz hogy 
Magyarország északi részén savanyú, délen a 
fűszeres, Nyugat-Magyarországon az édes, Kelet- 
Magyarországon a sós íz-világ dominál. Bemutatta a 
magyar konyhát, amelynek jellemzője a zsíros, nagy 
adagok, a kevés zöldség saláta, inkább savanyú a fő 
ételekhez. A magyar konyha jellemzői közé tartoznak 
a jó magyar borok.

A borban lévő alkohol viszont feloldja a zsíros 
anyagokat, megmozgatja az anyagcserét, illetőleg 
teljesen felhasználódik az anyagcserében.

Prof. Dr. Szollár Lajos egyetemi tanár, intézeti 
igazgató, a SOTE Kórélettani Intézetből "A bor és a 
magyar kúra” címmel tartott előadásában felhívta a 
figyelmet a mérsékelt borfogyasztás előnyeire, amely 
csökkenti, a szí -, illetve a koszorú-ér eredetű 
halálozás statisztikáját.
Ismertette a magyar borok néphit egészségjavító 
hatását. Azaz elfogyasztásuk esetén:

• Az egri vörös bor segít az emésztési zavarokban,
•  A tokaji bor a hideglelés, a fejfájás ellen jó,
• A badacsonyi bor a szív-gyengeség a keringési 

zavarok esetében segít,
•  A szekszárdi bor serkenti a gondolatokat, dalra 

fakaszt és fiú utódokat biztosít,
• A szekszárdi bot meghosszabbítja az életet.

E mellett azonban a mértéktelen alkoholfogyasztás, 
az alkohol függőség veszélyeire is felhívta a figyelmet 
dr. Fodor Miklós p rof Osztályvezető főorvossal, a 
Délpesti Kórház Pszichiátriai Osztály vezetőjével 
együtt.

Dr. Sárkány Péter szakosztályi elnök, párizsi 
tanulmányújáról, a Bot Egészség Munkabizottság 
munkájáról, a szőlőről, mint gyógynövényről, a 
szőlőmag-olaj és borecet kiváló hatásáról tartott 
érdekes beszámolót.

Fodomé, Jobbágy Éva, ÖKONET egészség
igazgató Veszprémből, a felszólalók között a 
természetes, a Hawai-i szigetekről származó 
szubtrópus gyógynövényre, az alkoholfuggést 
akadályozó NONl-ta hívta fel a figyelmet.

Az Emutenyésztők Egyesülete képviselői a 
húskutatók szerinti legegészségesebb vörös húsról, az 
emuhúsról beszélt az egészséges táplálkozás 
érdekében, és az azt kísérő mogyoródi vörösborral, az 
"Emu véré"-ről, amelynek antioxidáns hatása 
ugyancsak kiváló.

9ltttta 91vt &tubtó #  dtatterty
A lapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása 

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTM ÉNYEKET  

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA  
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Australien Institute fór The Conservation
o f

Cultural Material Inc.-tagja. 
BIRRJGA ROAD, BELLEVUE НПЛ., NSW . 
___________ Telefon; (02)365-3532 ____
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Nem felejtünk október^.

Kálvin-tér a forradalom alatt.

1956 október 23 - november 4.
írta: Dávid József.

Ma már negyven éves 
aki e napokban született, 
a bölcsője körül, 
gyilkos tankok dübörögtek,

Magyarországon.

De aki akkor volt 
magyar, bátor és fiatal, 
merészen szembeszállt, 
a gyűlölt elnyomókkal

Magyarországon.

A világ csak ámult!
Honnan ennyi erő, akarat, 
orrba verni a nagy, 
második világhatalmat

Magyarországon.

Ma már történelem.
A hősöknek a szent tisztelet
a forradalomért,
mely világhatalmat rengetett

Magyarórszágon.
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MAGYAr N A P L Ö  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Mobilszám egy életre - 
- Amerikában

Eddig, ha telefont váltottunk, mindenkit 
értesíteni kellett az új számról. Most a Version , az 
egyik legnagyobb amerikai távközlési vállalat, egy 
felügyeleti irányadás majd egy bírósági döntés 
nyomán bejelentette, hogy ezentúl ingyen biztosítja 
minden előfizetőjének, hogy megtarthatja számát.

A szakmai körökben számhordozhatóság néven 
ismert szolgáltatást egyre több előfizetői 
érdekképviseleti csoport követeli, és számos ország 
távközlési szabályozó testületé is fontolóra vette, 
hogy a jövőben beépíti a törvénybe, de a Verzión 
mostani bejelentése az eddigi legfontosabb előrelépés 
ezen a téren.

Légszennyezés miatt ötmilliárd ember 
veszélyben

A Föld felmelegedésével járó száraz, aszályos 
időszakok és áradások következtében 2005-ben több 
mint ötmilliárd ember nem juthat elegendő 
egészséges ivóvízhez a szegény országokban - ez áll a 
Világbank jelentésében.

Jelenleg egymilliárd ember nem jut tiszta 
ivóvízhez, 2.4 milliárd ember kénytelen megfelelő 
egészségügyi létesítmények nélkül élni. A Világbank 
felhívta a figyelmet, hogy mindenekelőtt a nagyon 
elmaradott országok szenvedik meg a klímaváltozás 
hatásait. A legutóbbi természeti katasztrófák, az 
áradások, aszályok áldozatainak 96 százaléka a 
fejlődő országokban élt.

Az ENSZ két nappal ezelőtt bejelentette, hogy a 
leggazdagabb országok nem fékezték meg a globális 
felmelegedést okozó légszennyezés növekedését. Az 
Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália 
légszennyezése növekedett a kilencvenes években a 
korábban ígéreteik ellenére - állapította meg a 
Nemzetközi Föld Barátai környezetvédő szervezet.

A mostani évtizedben a légszennyezés további 
17 százalékkal fog növekedni azok az előrejelzések 
szerint, amelyeket maguk az ipari nagyhatalmak tettek 
közzé - állapította meg az ENSZ jelentése.

A Föld Barátai szerint a gazdag országok milliók 
életét veszélyeztetik ezzel, ami még inkább igazolja,

hogy a további lépéseket kell tenni a lég szennyezés 
korlátozását előíró Kiotói Jegyzőkönyv életbe 
lépéséért. Az Egyesült Államok kilépett a kiotói 
egyezményből, amit a gazdaságra gyakorolt káros 
hatásával indokolt.

A HungaroskiIls.net hírei;
A skillnet számítógép tanítás tovább 

folytatódik a Melboume-i M agyar Központban.
A helybeli idős magyarok, akik rendszeresen 
látogatják a Központot már több mint 140-en 
részvettek a tanfolyamokon. A téli elmúltával, a 
tavaszi időjárás kedvez majd az idősebb 
generációnak. A jövőben ismét elkezdődik a 
számítógép-és Internet tanítás, a reggeli órákban is, 
amikor az idősebbek könnyebben elérik a Központot. 
A Központban minden második kedden, amikor a 
Knox-i idős magyarok találkoznak) 7:30-tól 9:30-ig 
találkozik a Hungaroskill.net csoportja. Ez a tanítási 
időt hirdetni fogjuk szélesebb körben. A nappali 
tanítási órák 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.

F izetem ! 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 
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.

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

Szeverényi lászló
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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 V ic. 3151. 
Megrendelési án  $35 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

e x

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

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

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.
M egrendelhető :ifj. Bállá FerencTel/fax(03) 9761 6765 
Email: beriferi@alphalink. com.au

így rimánkodott az, de kevésbe vette, 
Fejét rázta Miklós, ahol nem szerette; 
Hanem, amint anyját hozta fel végtére, 
Követ hengerített a fiú szívére.

Nem felelt sokáig Bencének szavára,
Csak nézett sóhajtva a susogó nádra,
A addig-addig bámult a susogó nádra,
Nagy meleg könnycsepp ölt szeme pillájára

S mintha törlené csak arca verítékét,
Tenyeréhez törlé hívatlan vendégét:
Végig a kisujján a könny földre csordult, 
ő  pedig Bencéhez ily szavakkal fordult: 

"Mondd meg ezt, jó  Bence, az édesanyámnak! 
Gyászba borult mostan csillaga fiának: 
Egykorig nem látja, még nem is hall róla; 
Eltemetik hírét, mintha meghalt volna.

"De azért nem hal meg, csak olyanképen,
Mint midőn az ember elrejtezik mélyen,
És mikor fölébred bizonyos időre,
Csodálatos dolgot hallani felőle.

Rólam is hall még hírt, hogy mikor meghallja, 
Még a csecsszopó is álmélkodik rajta:
Akkor anyám lelke repes a beszéden,
Csak meg ne szakadjon szíve örömében."

Ezt izente Miklós. Akkor a hű szolga 
Az üres kulacsot tarsolyába tolta;
Megtörölte szépen csillagos bicskáját, 
összehajtogatta szalonnás ruháját.

Aztán a tarisznyát félvállára vette,
Búcsút vévén, lábát útnak egyengette!
Ment is volna, nem is; gyakran visszanézett, 
Végre a töretlen nád közt elenyészett.

ÖTÖDIKÉNEK

Elfeküdt már a nap túl a nádas réten,
Nagy vörös palástját künn hagyá az égen,
De az éj erőt vett, csakhamar beronta,
Az eget, a földet bakacsinba vonta,

És kiverte szépen koporsószegével:
Fényes csillagoknak millióm-ezerével;
Végre a szép holdat előkerítette 
S ezüst koszorúnak fejtül odatette.

Miklós pedig indult a szokatlan útra,
Magát jobban-jobban a nádasba fúrta:
De mintha kötéllel vonták volna hátul,
Nem bírt elszakadni az édesanyjátul.

Vissza-visszanézett: hej, pedig mi haszna?
Egy teremtés sincs ott, akit megláthatna,
Mégis visszanézett, sőt meg is fordulva,
Búcsút venni indult egy kis idő múlva.
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S amint visszafelé méné, mendegéle,
Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle:
Réti farkas fészke volt épen alatta,
Benne két kis kölyke rítt az isten-adta.

Megsajnálta Miklós hogy reájuk hágott, 
Simogatta a két árva kis jószágot,
Mint a juhász-bojtár, amikor kapatja,
A komondor kölyköt végig simogatja.

Kár volt simogatnak csak vesztére tette;
Mert megzörren a nád hiretelen megette;
Jő az anya-farkas szörnyű ordítással,
Rohan a fiúnak, birkóznak egymással.

Fel-feláll a farkas hátulsó lábára,
Méri éles körmét Toldi orcájára,
Csattog a fehér fog vérszopó Ínyében,
S mintha szikrát hányna, csillog a holdfényben.

Toldi pedig magát serényül forgatja,
Öklének csapásit sűrűn osztogatja: 
öm lik a vér száján és orrán a vadnak,
Nagy meredt szemei szörnyen kidagadnak.

Nyelve a szájában meg nem tudna férni, 
Csattogó fogával azt is összevérzi,
Mint veszett kutyáé csorog véres nyála;
Senki sem látott már dühöd) vadat nála.

Miklós a kötődést unni kezdi végre,
Lábát sem restelli hívni segítségre,
S mint midőn a bika dolgozik szarvával,
Fölveti a farkast egy erős rúgással.

Messze az avasba esik a vadállat,
Nagy darab helyütt letördeli a nádat,
És amint lehulla puffanó eséssel,
Nagyot üt a földre hangos nyekkenéssel.

De lám, mintha ördög volna belé bújva,
Egyet hengeredik s talpra ugrik újra,
Elordítja magát keserves haraggal,
S mégyen új csatára köszörült fogakkal.

Körmeit Miklósnak a vállába mártja,
Száját a fejénél két araszra tátja 
S hátulsó lábával úgy szorítja térdét,
Pusztítsa el Isten a kegyetlen férgét!

Ez még csak mehetne, de most jő a nagyja: 
Ordít a hímfarkas s hátul megtámadja;

Mit csinálsz most Miklós? Jaj, dehogy bírsz vélek! 
Ezer leked volna, mégis megölnének. - 

Semmi baj! Az néki a tulajdonsága,
Hogy, ha nő veszélye, nő a bátorsága:
Kisegíti magát, sohase féltsétek,

Nem válik belőle farkasoknak étek.

Mert amint a nőstény ölre ment s bírókra, 
Megszorítja torkát Toldi két marokra;
Csak kifordul körme a fiú nyakából,
Kifogy minden erő a horgas inából.

Szeme is kidülled, véres könnyel telve,
Mint egy nagy csoroszlya, lóg ki zöldes nyelve: 
Nem kiment belőle, bennszorult a pára,
Ahogy eltátotta, úgy maradt az álla.

Akkor fogja Toldi, jót kanyarít véle.
És a kanhoz vágja, mely rohant feléje;
Fölkel az dühösen, s hogy megint lecsapja, 
Párját fekhelyéből mérgesen harapja.

És pedig világos, hogy megint fölkelne,
Ha Miklós előre néki nem felelne:
De úgy elpaskolja most a nőstényével,
Hogy világ végéig sem támad többé fel.

Toldi a vadaktól így megmenekülvén, 
Megpihent kevéssé egy zsombékra ülvén;
A farkas fiákban sem volt már lehellet, 
Eltaposva nyúltak Toldi lába mellett.

Távolabb fekütt az anyok, meg a párja; 
Tisztán sütött rájok a hold karikája,
Hidegen tekintett a rét fenekébe,
Mint egy arany tepsi, szétmeredt a képe.

Folytatás a novemberi Ki súj ságban.
(A Toldi-t Arany János eredeti leírása szerint 

közöljük, ami nem egyezik a mai helyesírási 
szabályokkal!)

f  H Á G N Á  C A E T A
T E A V E L  А  G E N E Y

Lic.No.32245

Ha az utazási célja M agyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk ■

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat O lcsó  á r a k o n  

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

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

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
M obile: 0418 108 730
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ÖREGEDÉS (Kellér Dezső nyomán)

Az öregedés egyik jele: az embernek minden 
eszébe jut, amit elfelejteni szeretne, és mindent 
elfelejt, amit szeretne, hogy eszébe jusson!

A legtöbb ember akkor kezdi Imi a memoátjait, 
amikor már gyengülni kezd a memóriája.

De így van ez jól! A felejtés segíti az írás 
folyamatát: elhagyni a feleslegest. Amit agyunk 
megőriz, az a lényeg. A többi nem fontos.

Talán még a lényeg se.

- Na beszélj, te sokat átélt, sokat tapasztalt, öreg 
bölcs! Mi hozza közelebb egymáshoz az embereket?

Egy jó látcső!

A fiatalok minden korszakban azért olyanok, 
amilyenek, hogy az öregeket megbarátkoztassák az 
elmúlás gondolatával!

2003
OKTÓBER

Jeles napok; 
Október 4.Assisi 

Szent Ferenc napja. 
Október 20. Szent 

Vendel napja. 
Október 23. Nemzeti 
Ünnep. Az októberi 
forradalom 46 éves 

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

Júdás napja. Ahogy a 
regula mondja. 

Hegyalján ilyenkor 
kezdték a szüretet: 

Rég leírta Noé Tokaj 
hegyormára, hegyaljai 

kapás, várj Simort- 
Júdára.

A primitív ember még azt hitte, hogy a 
csapásokat valami természetfölötti erő sújtja rá. Ma 
már tudjuk, hogy nem. De mit érünk vele, ha a 
csapások továbbra is sújtanak?

Az öregeket nem csak aktív, termelőmunkában 
lehet eredményesen felhasználni, hanem arra is, hogy 
egy előkerült régi fényképen felismeijék: kik láthatók 
rajta? Beauvoir idézi Sartre mondását: "Nem szeretem 
a fiatalokat, mert ki vagyok zárva a jövőjükből".

Amióta szívem egyszer rendetlenkedett, a 
feleségem túlzott aggódással figyeli az életmódomat. 
A kedvéért lemondtam a dohányzásról, mindössze 
három dupla kávét iszom, és nem terhelem a 
gyomromat nehéz, zsíros ételekkel. De neki ez esem 
elég. A múltkor, reggelizés közben megkérdezte:
- Nem lesz sok az a méz a kenyereden?

Valaki megkérdezte tőlem a minap: - Te miért nem 
veszel autót? Azért, - feleltem mert a vezetőnek 
előre is kell néznie, meg hátra is. Én pedig már 
inkább csak hátra nézek.

Öregedés. Nem akarok új életet kezdeni. Örülök, ha a 
régit folytatni tudom!
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A közönség szavazata: T ernovác D ániel, 
"Sokáig voltam  távo l" dala volt.

T áncdalfesztivál győztesei: 
16 éven alu liak  csoportjából 
1 -ső helyezett Ju stin  A drian
2. -ik  helyezett M aráti E szter
3. -ik  helyezett B író Alison

16 éven felüliek csoportjából 
1-só' helyezett Kocsis E rzsébet
2. -ik  helyezett M áté Ági
3. -ik  helyezett R ind A ttila
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Nyomok a napfényben
Fodor Béla verse;

Talán most kellene kiáltanom,
Amikor torkomban az utca csendje; 
Nem tudom, miért kell hallgatnom 
Mit adnak a semmiért cserébe.

De látod itt az utak, messze mennek, 
Nyomukban csak a gondolat csendje, 
Kövek a parton s a homokszemek; 
Összesúgnak ezer és ezer esztendeje...

És most, Nap szólja sugarával bánatom 
Magasból a pálmák s az óceán fölé; 
Innét csak párás ködén túl láthatom 
Ami megbújt az arany partok mögé.

A Gold-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
Az augusztusi összejövetelünkből maradt 

vissza a Knox-i idős magyarok klub-tagjai 
látogatásáról készült kép, amelyet most, a 
cikk végén lesz látható.
A szeptemberi hónap a Klub fennállásának 3- 
ik évfordulóját ünnepelte., - most már az új 
épületben. Az ünnepi hangulatot a jó  időjárás 
is emelte, hiszen már itt a tavasz, és a 30 
fokon felüli hőmérséklet, áldás az idős 
magyarok számára.
A Klub új épülete, - aki még nem látta, azok 
kedvéért - egy mese-szép helyen van. Szép 
virágos park veszi körül, sétánnyal, amit még 
kényelmes sétákra is fel tud használni a 
tagság.
A Klub-ház szép modem épület, földtől 
plafonig érő nagy ablakok, a kilátás gyönyörű 
- a most készülő 120 méter magas "Convention 
Center-re" nézünk, ami már több évre le van foglalva 
így, hogy még kész sincs teljesen. Ezt az épületet is 
botanikus kert veszi körül, tó-parti sétánnyal. Egy 
szóval: mese-világ a mi nyugdíjas Klub-helyünk! (ha 
nem hiszed, látogasd meg, és győződj meg róla te is!)

Az új Klubházat az Apák-napi különleges 
összejövetelünkkel avattuk fel. Ez ingyenes volt a 
tagoknak - italos, süteményes, ajándékos, ahogy azt 
már megszoktuk.
Volt egy fövendégünk is, - az olasz származású 
parlamenti képviselő - Steven Ciobo, akinek a magyar 
koszt mellett a jókedvű magyar nyugdíjas társaság is 
elnyerte tetszését. Ő a magyar származású ausztrál 
barátainak nevezett bennünket, és megígérte, hogy 
minden segítséget meg fog nekünk adni, ami 
hivatalosan kijár az idős nyugdíjasoknak. Az első 
$3000-t már meg is kaptuk, amit konyhai 
felszerelésekre használunk fel,
Mielőtt elment, felköszöntötte a 83 éves Veronka 
nénit, aki már a З.-ik hatalmas tortát osztotta meg 
velünk, - a miniszter sok boldog születés napot 
kívánt neki, és azt kívánta, hogy a 100,-ikon is részt 
vehessen és megkaphassa az ő torta szeletét is.

Szeptember 16-án volt a vezetőségi választás, 
ahol ellen szavazat nélkül, a tagság felkérte a mostani 
vezetőséget, hogy fojtassák eredményes munkájukat a

jövőben is. Ez volt az "unatkozó " Arany Part-i 
magyarok kívánsága, és reméljük, hogy a jövőben is 
fáradságot nem ismerve dolgoznak majd az idős 
magyarok érdekében.
További sikereket kíván a vezetőségnek a Kisújság 
Szerkesztősége.

A képen a régi jő barátok - ”a sportolók”

Nem kelt elfelejteni, minden kedden találkozunk, és 
mindig szeretettel vár minden kedves magyar 
honfitársunkat; a vezetőség nevében, Nagy Sanyi
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Talán most kellene kiáltanom,
De torkom szorongatja e táj szépsége 
S én érzem, már nem akarom;
Szavakkal mérni a tenger mélysége...

Szemedbe nézek, s lábamnál hever,
Mint duzzadt melled lüktető ütemmel; 
Egyetlen nagy hullámmal a tenger 
S álmokba ringat a te nagy szerelmeddel.

Talán most kellene kiáltanom,
Vagy csak elmenni, az úton csendben,
S édesen mindig arra gondolom; 
Hagytam ott nyomokat a napfényben.

Gold Coast 2003. Augusztus 2.-án.

SZepesy -Seoke- HéU-boz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon..... 

Telephone (03) «532 9344; Home Office (03) 9547 0061. 
Mobile 0413135 609; E-mail beU@bluexom

Honnan származnak a vírusok?

Dr. Tóth Géza nyomán - részlet.
Minthogy a vírusok különféle betegségeket 

okoznak, és bizonyos rosszindulatú daganatokat is 
létrehoznak, nemcsak az utca emberében, hanem a 
kutatókban is gyakran fölvetődik ez a kérdés; honnan 
származnak ezek a sok bajt hozó kórokozók? Noha 
erre vonatkozóan több elméletünk van, a kérdésre - 
látni fogjuk - pontosan válaszolni nem tudunk. 
Adszolút paraziták

A vírusok élősködők, mégpedig - azt szoktuk 
mondani - semmi életjelenséget sem mutató, abszolút 
paraziták, amelyek szaporodni is csak a gazdasejteken 
tudnak. Pontosabban a megfertőzött sejt hozza létre 
az új vírusrészecskéket a saját anyagaiból, jobbára a

saját enzimrendszereinek a közreműködésével, ám a 
vírus örökítő anyagában levő információ alapján.

Tekintettel arra, hogy egyetlen sejtparazita sem 
alakulhatott ki előbb, mint az a sejt, amelyben 
élősködik, ekképp a vírusok a sejtekből 
származtathatók. A sejtekkel azonban semminemű 
szerkezetbeli hasonlóságot sem mutatnak. A 
magasabb rendű élőlények sejtjeiben sejthártyát, 
sejtplazmát, sejtmagot és sokfajta sejt-szervecskét 
találunk, és a sejtben, kétfajta nukleinsav (az örökletes 
információkat hordozó dezoxiribo-nukleinsav - DNS

és a febétjeszintézisbea szerepet játszó 
ribonukleinsav - RNS) fordul elő. A vírusok 
ugyanakkor csupán nukleinsavból és kevéske 
fehérjéből épülnek fel, s mindig csak egyfajta 
nnkleinsavat tartalmaznak, vagy DNS-t, vagy RNS-t 
(eszerint csoportosítjuk őket DNS és RNS - 
vírusokra).

Hogy miképp jöhettek létre a sejtekből a vírusok, 
arra k é t, reálisnak tetsző elméletet említünk meg. Az 
egyik szerint - ezt degenerációs elméletnek nevezik - 
a vírus egy olyan sejtnek vagy egysejtű szervezetnek a 
"maradéka", amely életmódjából fakadóan olyannyira 
leegyszerűsödött az idők folyamán, hogy végül már 
csak sejtparazitaként maradhatott fenn.

A másik elmélet szerint a vírusok voltaképp 
szökevények (dezertálok) a sejt valamelyik 
nukleinsavából származó kisebb-nagyobb részek, 
amelyek a sejtből fokozatosan elszakadva váltak 
önállóvá, de teljesen mégsem önállósultak, hiszen 
gazdasejtjük nélkül nem tudnak fönnmaradni. 
Eszerint a DNS-vírusok a sejtek örökítő anyagából 
(DNS-ébőI), míg az örökítő anyagul RNS-t 
tartalmazó vírusok a DNS-molekula valamely 
szakaszának bázissorrendje alapján felépülő s végső 
soron a fehéijék aminosav-sorrendjét meghatározó 
hírvivő RNS-ből vezethetők le.
A bázisok gyakorisága

Ha egy kicsit utánagondolunk, akár 
leegyszerűsödés, akár dezetálás történt, az eredmény 
végül is egy kisebb-nagyobb molekula-súlyú 
nukleinsav lett. De milyen bizonyítékunk van rá, 
hogy a vírusok nukleinsava a sejt nukleinsavából 
származik? Ehhez az osztrák származású amerikai E, 
Chargraff biokémiai vizsgálatai szolgáltatták a 
kiindulópontot. Chargraff igazolta elsőként, hogy a 
sejtek DNS-ében föllelhető négyfajta bázis (az 
adenin, a guanói, a citozin és a timin) nem egyforma 
mennyiségben fordul elő az örökítő anyagban. Az 
ember DNS-ében például a kiszámítottnál jóval több 
a timin és az adenin, ám sokkal kevesebb a citozin és 
a guanin. Az egysejtűektől az emberig teijedő
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evolúciós fejlődés különböző szintjein számos példa 
akad az eltérő bázisgyakoriságra, ám a gerincesekben 
(azaz a halaktól a főemlősökig) lényegében nem 
változott meg a bázisok gyakorisága. Ha tehát egy 
DNS-vírus valamelyik gerincesnek a sejtjéből 
"szökött meg", akkor a DNS-ében hasonlónak kell 
lenni a bázisok gyakoriságának a sejt DNS-éhez. Ezt 
számos vírus esetében sikerült is igazolni.

Mindez azonban csak a ki méretű vírusokra áll 
fenntartás nélkül. A nagyméretű, azaz nagy 
molekulasúlyú DNS-vírusok (az adeno- és a 
herpeszvímsok) örökítő anyagának bázisgyakorisága 
ugyanis csak részben emlékeztet a sejtek DNS-ének 
bázisgyakoriságára. E vírusok DNS-ének elemzése 
feltárta, hogy a molekulának csak körülbelül az 
egynegyede mutat egyezést az emlősállatok DNS- 
ével, a fennmaradó háromnegyed idegen, ismeretlen 
eredetű báziskombináció, amelyre ez eddig egyetlen 
megvizsgált sejt DNS-ében sem sikerült rátalálni.

Hasonlóképpen egyezik a gazdasejtek hírvivő 
RNS-ének és a bennük föllelhető RNS-vírusoknak a 
bázisgyakorisága. S ez azért figyelemre méltó, mert 
bármennyire hasonló szerkezetű is két vírus 
egymáshoz, végül is távolabbi "rokonai" egymásnak, 
mint a gazdasejt és a belőle létrejövő vírus. 
Nukleinsav-hibridizáció

A sejt és a vírus rokonságát úgynevezett 
hibridizációs kísérlettel bizonyíthatjuk. Ez abban áll, 
hogy megnézik: a vírus örökítő anyaga milyen 
mértékben tud kapcsolódni a sejt valamelyik 
nukleinsavával. Ehhez tudni kell, hogy a DNS- 
molekula két nukleotid-lánca bázispárokkal 
kapcsolódik egymáshoz - adeninnal szemben timin, 
guaninnal szemben citzin foglal helyet. Ha a két 
láncot elválasztjuk egymástól, újraegyesítésük semmi 
akadályba sem ütközik, hiszen a bázispárok egymásra 
találnak. Minél jobban "hasonlít" egy nukleoticlánc 
egy másikhoz, annál több helyütt tud kapcsolódni 
vele. A kapcsolódások száma tehát rokonsági fokra 
mutat.

Ha mármost azt akarjuk megnézni, hogy egy 
vírus RNS-e rokona-e a vizsgált sejt RNS-ének, 
megint csak hibridizációt kell végezni. Ha tudniillik a 
két RNS hasonlít egymáshoz, akkor a vírus RNS-e is 
hibridizálódik a sejt DNS-ével. A csirke úgynevezett 
retrovírusának RNS-e a csirkesejtek DNS-ével 
mutatja a legnagyobb rokonságot, a többi házi-madár 
DNS-étől azonban eléggé különbözik. A vízi
madarak RNS-ével pedig semmiféle rokonságot sem 
mutat. Ez arra vall, hogy a vírus akkor jött létre 
háziszámyasaink valamelyik ősének a sejtjéből,

amikor a vízimadarak ősei már elváltak a közös 
fejlődési vonaltól.

Hasonlóképp bizonyították az RD-114 jelzésű 
vírusnak a Földközi-tenger környékén élő 
macskafajták sejtjeivel való rokonságát is. Minthogy 
e vírus az afrikai, az ázsiai és az amerikai 
macskafajtákban nem fordul elő, ám az óvilági 
majmokban (a páviánban, a bundermajomban stb..), 
valamint az emberszabású majomban föllelhető, a 
kutatók fölteszik, hogy az RD-114 vírus eredendően a 
páviánok vírusa volt, s fóltehetőleg 5 - 1 0  millió 
évvel ezelőtt fertőzte meg a macskákat és a 
majmokat.

A páviánokat újabban az emberi fehérvérűség 
vírusának tévesztésével is vádolják (az embernek 
ugyanis nincs saját fehérvérűség-vírusa). Ez a vírus a 
páviánt nem betegíti meg, mert békésen éldegél a 
sejtjeiben, ám arra is számos példát említhetnénk, 
hogy a vírus elpusztítja azt a sejtet, amely létrehozza 
őt.

VIGYÁZZ AZ EGÉSZSÉGEDRE! 8
Táplálék-kiegészítők az 

ARKOPHARMA LABORATÓRIUMBÓL
egészségesebbé válhatunk fogyasztásukkal 

(minden termék 100% természetes anyagból)
MACSKAKAROM, MEDVESZŐLŐ  

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

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

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

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

KERESÜNK AUSZTRÁLIÁBAN!

http://www.vipgroup.hu
http://www.vipgroup.net
http://www.vipitaly.net
mailto:andz@iprimus.au
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália

OKTÓBERI 
NAPTÁR.

MAGYAR KÖNYVTÁR
MAGYAR KÖNYVTÁR  

MAGYAR KÖNYVTÁR

A MELBOURNEl MAGYAR KÖZPONTBAN 
760 Boronia Road Wantirna, 3152.

MAGYAR KÖNYVEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Könyvtári órák: csütörtökön 1 l-töl 2-ig. 
Vasárnap a Sztlstván templomban tartott 

katolikus szentmisék után!
—

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.
Október 12.-én és 2ó.-án d.e. 11 órától
Finom, választékos, sütemények, italok.

Italok a helyt 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.
FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! 

November 30-án, a szokásos Klubnapi ebéd 
alkalmával KACOR FERENC sláger énekes 

(Budapestről) szerepel, Risztics István zenekara 
kíséretével.

További felvilágosítást a novemberi újságban!

A z Évi K özgyűlés a M agyar Központ Ifjúsági 
Termében. 760 Boronia Road W antirna 3152 
cím alatt.
További érdeklődés Szünyi Szilveszter 9752 9568 
telefonszámán.
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
CITIZEN’» CLUB H ÍR EI
Találkoznak a Magvar Központban.
minden második kedden 
(Október 7-én, és 2 1-én)

A jól sikerült Apák-napi ebéd a "Food Star" 
étteremből több mint 200 Klub-tagnak és vendégnek 
adott felejthetetlen szép napot szeptember 9-én. Ez az 
Apák-napi megemlékezés a Klub ajándéka volt a 
tagoknak. Minden Apa és Nagyapa egy finom likőrös 
csokoládét is kapott - emelve az ünnepi hangulatot. 
Az ebéd is finom volt - egy panasz szó sem hangzott 
el a minőséggel és mennyiséggel kapcsolatban. A 
vezetőség mindent megtett, hogy a lehető legjobb 
ellátást és kellemes időt tölthettek el az idős 
magyarok ez alkalommal is. Minden elismerés és 
köszönet munkájukért.
Felhívás a tagoknak! (hivatalos bejelentés)

> Knox Hungárián Senior C itizen's Club. Inc.
< (АО 032 485K) 760 BoroniaRd. Wantima, 3152.

ABN: 22 712 891 977 - (Not registered fór GSTV) 
NOTICE OF 2003 ANNI! A L GENERAL

MEETING
Notice is hereby given that the A.G.M. o f the Knox 
Hungárián Senior Citizens Club Inc. will be held on 
Tuesday, 7th o f October 2003; at 10.30 a.m. in the 
Ball Room of the Hungárián Community Centre. 

(760 Boronia Road, Wantima. 3152) 
Nomination forms to be retumed to the Secretary by 

3ri October 2003.
The election will be conducted by SECRET ballot.

(és most magyarul is)
ÉRTESÍTÉS A 2003-AS ÉVI 

KÖZGYŰLÉSRŐL
Ezennel értesítjük, hogy a "Knox Idős Magyarok 

Klubja Inc" 2003 október 7.-én, kedden d.e. 
10.30,órakor tartja az ez évi Közgyűlését a Magyar 

Központ Nagy- termében.
Kérjük, akiadott jelölési szelvényeket legkésőbb 

2003. október З.-íg a Titkárhoz eljuttatni.
A választás TITKOS szavazással, az arra kiadott 

szelvényeken történik!

NUNAW APINGI „ÖRÖK IFJAK HÍREI 
2003. Október 1-én és Október 29-én tartják 
összejöveteleiket a megszokott helyen, az East 
Burwood-i Public Hall-ban - 9.30 órai kezdettek
Magyaros jókedvvel, fűtött helyiséggel, "bingózási" 
lehetőséggel s hazai vendégszeretet váija a vezetőség 
a tágságot és vendégeket. Célunk, hogy minden idős 
lélek megértésre, emberbaráti szeretette találjon 
körünkben.
Emlékeztetjük a tagságot, hogy a 
VÁLSZTMÁNYI GYŰLÉS - OKTÓBER 29-ÉN - 
A KLUB TERMÉBEN LESZ DÉLELŐTT 10:30 
ÓRAI KEZDETTEL.
Szeptember 3.-án ünnepeltük az Apák-napját, amit a 
"lányok" nagy szeretettel készítettek elő a magyar 
"APÁK" és "NAGYAPÁK" örömére és elismerésére. 
Elnökünk, Kocsis Margit nyitotta meg az 
megemlékezést. A hivatalos megnyitó után 
köszöntötte az Apákat, Nagyapákat a tagság nevében. 
Elmondta, hogy itt Ausztrália földjén emlékezünk az 
Apákra, ami otthon Magyarországon nem volt szokás, 
- és a saját történetét idézve elmondta, hogy a 
legfontosabb személynek az Édesapját tartja Ezt 
azért jelentette ki, mert Margit szerint senki sem 
értette meg érzelmeit úgy, ahogy azt az Édesapja 
tette.
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Elnökünk után, Fonyodi Martha köszöntötte az 
Édesapákat sokatmondó versével, megköszönve a sok 
fáradságot, munkát, amit gyermekeik boldogulásáért 
tettek... Gulyás Gyöngyi a saját emlékkönyvéből 
olvasott fel részleteket, - amiben éreztette, hogy az 
"Apu" nemcsak a papa volt, hanem mint egy bárót ott 
volt mindég, ha valakire számítani lehetett, ha 
csintalanságai miatt "forró volt a levegő".
Nagy József az Apák nevében is igyekezett - persze 
egy kis büszkeséggel - elmondani nézeteit az apák 
életéről. Leginkább azokra az évekre utalt vissza, 
amikor még a gyerekeivel játszott, apai szeretettel 
vállalva a - gyí pacit, - és minden csínyt elnézve 
megértőén támogatta utódait.

A finom ebéd és egy pohár bor méltó befejezés 
volt az ünnepségnek, köszönet a Klub "lányai"-nak. 
Szeptember 17-én Galló Géza megemlékezési napja 
volt tervbe véve. Azonban a csalfa körülmény 
másképp hozta az összejövetel történetét. Tudniillik 
Magyarországról egy költő érkezett, neve Pákolicz 
Mihály, aki - a mi kérésünkre kihasználva az alkalmat 
- szavalt a saját költeményeiből. Utána elmesélte, 
hogy hogyan választotta ezt az életpályát. Köszönet 
Keller Magdának, hogy megismerhettük 
Magyarországról idelátogató rokonát.

A napot Galló Gézáról való megemlékezés zárta 
be. Fonyodi Martha szavalattal, Galló Erzsébet 
méltatta elhunyt férje életét, munkásságát. A rádió 
részlet után Gulyás Györgyi mesélte el, hogyan látta 6 
Galló Gézát, amikor még kicsi gyermek volt. Kocsis 
Margit egy humoros elbeszéléssel fejezte be a 
megemlékezést.
A születésnapokat az Alelnök sorolta fel, 
felköszöntve az illetékeseket és a szokásos egy szál 
szegfű sem maradt el.

Nagy József hirdetési akciója következett: - 
Tagság! - nem szabad elfelejteni a fontos "kis magyar 
társadalmunkra" vonatkozó hírt: Október 5-én az 
Erdélyi ebéd, a Melboume-í Magyar Központban, 
(lásd Központi hirdetést) gyere el és támogasd az 
erdélyi magyarokat.
Továbbá kérte, hogy a tagság támogassa a Központi 
Regnum összejöveteleit is, mert manapság rászorul a 
templom és Kiss János atya is.

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

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

a z  a u s z t r á l ia i
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokást» vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 S t 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.)

DUNA-TV - KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA  

M inden Vasárnap d.e. 11 órától.
BIBLIA ÓRÁK:

M inden csütörtökön este 6 órától 
a Bocskai kis termében -  utána baráti 

beszélgetések, kávé és tea mellett. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK:

M inden hónap második vasárnapján.
Délután 1 órától. 1

ZENÉS CSALÁDI ESTEK;
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
M indenkit 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 Kultúrfelelős 
Mancika, várja a jó-hangú énekeseket az 
énekkarába.
Az összejövetelekre, mint mindig mindenkit 
szeretettel várunk!
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A GREATER DANPENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK S Z Ö V E T S É G "  "
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.
(Minden hónap első és harmadik hétfőjén), október - 
6-án és 20-án. Nem szabad elfelejteni:

"Multicultural - day" lesz, november 23-án.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG__________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, októberi összejövetele a hónap első 
szombatján (október 4-én) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

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

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA 
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
Figyelem! A Klub új címe: 40 Gratan Street 
Prahran, 3181. Prahrani Community Center-ben.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

M ADAI SÁNDOR
(Hungaroskffinet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon._____

M elbourne! M agyar Televízió - MHTV 
Adás minden vasárnap 15.30-kor és hétfőn 
19.00 órakor a Channel 31 TV állomáson. 
Honla: www.mhtv.net: Email: info@mhtv net és 
Fórum: www.mhtv.net.net/forum.

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. 
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 98Л hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
A "Humor" egyik kitétele 
szerint Kellér Dezső úgy 
vélte, hogy az embereket 
(itt értve a magyarokat) a látcső 
hozza össze! Persze ő nem éh 
külföldön, mint mi - és tanulhatott 
volna más országban élő emberektől. Mi, akik már 
életünk javát idegen földön éltük le, tanulhattunk 
volna a "házi-gazdáinktól", - vagy legalább is 
felismerhettük volna a magyar ember természetének 
hátrányait. Tanul az okos, a jövőnk és 
megmaradásunk függ rossz tulajdonságaink 
levetkőzésétől!_______ ________________________

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

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.mhtv.net
http://www.mhtv.net.net/forum
http://www.3ZZZ.com.au

