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A Knox Idős Magyarok Klubjánaknak Karácsonyi
ebédje
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FÜLÉSZETEN
- Milyen a hallása?
- Római katolikus.

EVÉS ELŐTT
- Ti szoktatok imádkozni evés előtt?
- Nem, az én feleségem elég jól íoz!

RITKÁN
- Mond, téged is csak ritkán hagy szóhoz jutni a 
feleséged?
- Mi az hogy! Hidd el nekem, hogyha ma 
megnémulnék, ő csak a jövő héten venné észre!

SZABÁLY AZ SZABÁLY
Ha megkérdezzük: mi az eszkimók fő szabálya?
- Kunyhó mögött sárga hóból ne egyél!

RENDŐR VICC ? ......
Két rendőr felesége beszélget:
- Képzeld vettem az uramnak egy enciklopédiát!
Mire a másik:
- Én ugyan nem veszek, járjon csak gyalog!

2004
FEBRUÁR

Jeles napok; Feb.2.
Gyertyaszentelő
Boldogasszony 

ünnepe. Az 
általánosan ismert 

jóslás szerint: ha süt 
a nap, és ha a medve 

Meglátja az 
árnyékát, és 
visszamegy 
barlangjába, és még 
negyven napig tart a 
hideg!

(természetesen ez, 
csak

Magyarországra
vonatkozik!)

VETÉLKEDŐ
Két számítógép-professzor beszélget:
- Mennyi kettő meg három? - kérdezi az egyik
- Négy - vágja rá a másik.
- Rossz eredmény.
De azért gyors voltam, - nem?

HAJ
- Mami, miért van az apunak olyan kevés haj a fején?
- Tudod, kicsikém, azért, mert sokat gondolkodik.
- És neked miért olyan hosszú a hajad?
- Menj, és edd meg a reggelidet!

MATEMATIKA
Pistikét kérdezi az anyukája:
- Pistike! Hol a nővéred?
- Matematikailag a szobájában - feleli a gyerek.
- Hogy érted azt, hogy matematikailag?
- Két ismeretlennel.

VAN AKI EL IS HISZI
Az élet olyan mint a motor: be kell rúgni, különben 
nemmegy!

NEVTELEN LEVEL
- Tudja-e, kedves kollégám, hogy névtelen leveleket 
írni nagyon csúnya dolog?
- Tudom hát, ezért amikor én ilyeneket írok, mindig 
aláfirkantom valamelyik haragosom nevét.
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Budapestről tudósít: Dr. Szalontai Éva.
Magyar kortárs művészek 

bemutatkozása a Külügyminisztérium 
Művészeti Kuratóriuma

gyűjteményének eiső darabjai
Magyarország nem üres kézzel megy az Európai 

Unióba Viszi 13 Nobel-díjasát, az ezer éves magyar 
kulturális, tudományos, művészeti eredményeket, a 
kortárs képzőművészek alkotásait - mondta többek 
között a Külügyminisztérium aulájában megnyitott 
képző-és iparművészeti kiállítás Kovács László 
külügyminiszter, aki szerint a magyar Külügy
minisztérium feladata a magyar nemzeti kultúra, a 
magyar tradíció külföldön történő megjelenítése, 
terjesztése is.

A kiállításon két fiatal kortársművésszel volt 
módom beszélgetni.
Hajdú Kinga; festő, a Magyar Képzőművészeti 
Főiskola festő szakán végzett 1989-ben. Több 
festészeti díj nyertese. Voltak kiállításai 
Magyarországon, Svájcban, Németországban, 
Olaszországban. Az én figyelmemet az "Egy pár 
cseresznye" című 25x40 cm-es vászonra festett olaj 
képe kötötte le, elsősorban természetes, egyszerű 
kifejezési formával.
Radák Eszter; festőművész a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán végzett 1996-ban, de ma 
már tanít is ugyanezen a főiskolán. 2002-ben doktori 
címet szerzett a Janus Pannonius Tudomány-egyetem 
esztétika szakán. 1997-ben a párizsi Magyar Intézet 
ösztöndíjasa volt, és dolgozott egy párizsi művész- 
telepen is. 1998-ban elnyerte a Herder - ösztöndíjat.

Dr.Radák Eszter festőművész -a kiállítók egyike.

A Külügyminisztériumban kiállított gyűjtemény az
élő magyar vizuális művészet-festészet 
keresztmetszetét mutatja be. Ez a kis gyűjtemény az 
Európai Unió melletti Állandó Képviselet brüsszeli 
épületébe kerül majd be, hogy hírt adjon az élő
magyar vizuális művészetről.

Anna Art Stúdió 8c Gallery
Alapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

í és azok kopott, regi képkereteit
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész

Í Restaurátor
A the Australian Institute fór The Conservation 

S of
| Cultural Material Inc -tagja
| В IRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW.
§ Telefon; (02) 365-3532

M A G Y A R N A P L Ó  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

A gének összhangzattana
A gének elképesztően sok jellegzetességüket 
határozzák meg, ám ez csupán bizonyos 
valószínűségeket jelent, nem pedig sorsot. Zömük 
sohasem manifesztálódik. A betegségek 
kialakulásában ugyanis fontos szerepe van a 
környezeti hatásoknak. Például az a személy, akinek 
ugyan hajlama van az azbesztózissal összefüggő 
tüdőrákra, ha nem kerül kapcsolatba homokkal vagy 
szilícium- és azbesztvegyületekkel, az tünetmentesen 
élhet.

Minthogy a betegségek többsége nem egyetlen 
gén által meghatározott kór, meglehetősen kevés 
olyan gén akad, amely megkérdőjelezhetetlen 
bizonyossággal jelzi, hogy tulajdonosa meddig fog 
élni. ilyen kivétel például a Himtington-kór (a
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vitustánc), a dominánsan öröklődő, súlyos 
idegrendszeri betegség azzal a jellegzetességgel, hogy 
csak felnőttkorban jelentkezik. A gén egy sokszor 
ismétlődő szót tartalmaz: CAG, CAG, CAG Az 
ismétlődések száma határozza meg, hogy a betegség 
hány éves korban lép fel.

Való igaz: egy-egy génről mindössze annyit 
tudunk, h o g y  rendellenes működése bizonyos 
betegséget okoz, de "abszurd” dolog volna a géneket 
az általuk okozott betegségek alapján definiálni. A 
gének nem azért vannak, hogy betegségeket 
okozzanak, - írja Ridley - az egyik könyvében. A 
zenekar hangszerei elvileg meghatározzák a zene 
minőségét, ám az élmény attól is függ, hogy miként 
szólaltatjuk meg azokat. Ma a genomika ugrásszerű 
fejlődésével éppen ezt a genetikai "összhangzattant" 
tudjuk jellemezni.

A HungaroskiIIs.net hírei:
A Hungaroskillnet számítógép tanításon már 

több mint 170 magyar vett részt a Melboume-i 
Magyar Központban, Ez a skillnet akció már több 
éve folyik, és a Viktória államban a tanfolyamot 
elvégzők száma nemrég meghaladta a 100 000-et

A HungaroSkillnet tanítás újra kezdődik 2004- 
ben Február 8-án Az első összejövetel d e 10-12 óra 
között lesz. A nyári szünet után a gépek összeállítása 
és hálózati működésbe vonása Február 7-ére péntek 
estére van tervezve. Aki a Klub tagjai közül részt akar 
venni ebben a munkálkodásban, szívesen látjuk.

A jövő évi tanfolyamokra lehet jelentkezni, - 
kezdőknek és haladóknak - a (03) 9879 8203 
Szeverényi László telefonszámán.

A Komputer Klub Association a hónap 
első három szerdáján, este 7:30-tól 9:30-ig tart 
összejövetelt. A Klub első 2004-es összejövetele 
Február 11-én, este lesz.

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.

The Brave Nation
A Melbourne-ben élő Ambrósy Anna 

könyve;
A Short Political and Social History o f 

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; 

ILO.Box. 4134 East Burvvood Vic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 

vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

HETEDIKÉNEK

Kinek az ég alatt már senkije sincsen,
Ne féljen: felfogja ügyét a jó Isten.
Toldi Miklósét is lám miként felfogta:
A holdat egy vastag felhőbe burkolta;

Lett olyan sötétség, hogy semmi sem látszott, 
Zengett az ég szörnyen, csattogott, villámlott: 
Az Isten haragja megütött egy hajdút,
Vége lett azonnal, még csak el sem jajdúlt.

Nem vette tréfára Toldi György a dolgot,
Hogy az istennyila feje körül forgott,
Elszéledt kutyáit visszakürtöltette.
Kósza népe is mind összegyűlt megette:

De bizony közel volt akkor már a reggel, 
Hogy haza vergődött az ázott sereggel,
S az volt a legnagyobb bosszúsága neki,
Hogy, amit elgondolt, még sem vihette ki.

Miklós messze tette magát azon éjjel, 
Szembeszállt esővel, villámmal és széllel,
És midőn a hajnal a homályt elverte,
Magát egy sivatag pusztaságban lelte
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Ki volt útitársa a kietlen pusztán?
A nap ment utána a kék égen úszván:
Elérte, elhagyta; otthagyta magában,
A barátságtalan nedves éjtszakában.

Háromszor hagyá el. Negyedik nap, délben, 
Nagy hegyek lebegtek délibáb vizében:
Bámult Miklós, mert ő olyat sosem látott,
A hegyet bámulta, nem a délibábot.

Sietett, sietett, ámbár vala fáradt;
Estenden meglátta a budai várat;
S még nem ment le a nap, midőn odaére 
Híres nevezetes Rákos mezejére.

Rákos mezője tőszomszédos Pesttel,
Pest alatt ért össze utasunk az esttel.
Találkoztak pedig egy temető mellett, 
Temetőben új sir dombja sötétellett.

De miféle sírnak sötétlik ott dombja,
Arra Miklósnak most van is nincs is gondja: 
Hosszú gyászruhában - mindenható Isten! - 
Édesanyja bókol egy pár új kereszten.
Pedig nem anyja volt, csak szakasztott mása 
Követ meglágyítna keserves sírása:
Hát Miklós ugyan hogy ne szánná meg nagyon, 
Holott neki kőnél lágyabb szive vagyon?

Meg is esett szíve, oda is ment hozzá,
Hogy kiért? miért sír? tőle tudakozá.
És a gyászos özvegy (mert özvegy volt nyilván), 
így felet szavára keservesen sírván:

"Jaj, fiam! ne kérdezd az én esetemet:
Ma temettem el két vitéz gyermekemet:
Duna szigetében gyilkolá meg egy cseh,
Isten a pokoltól soha meg ne mentse."

Többet nem szólhatott, ezt is csak tördelve; 
Nagy zokogás miatt elállottt a nyelve;
Letérdelt a sírnak fekete dombjára,
S nyögött, leborulván a két keresztfára.

Sokáig tartott így. Miklós pedig várta,
Hadd szűnjék az asszony keserves sírása;
Szűnt is egyszer aztán, legalább úgy látszott: 
Nem rí oly erősen, egy kicsit juházott.

Akkor mondta neki: "Hallom, amint hallom, 
Az asszony baját, de nem értem, megvallom;
Két fiát megölték, ki ölé meg és mért?
Ha megölték: nincs, ki vért kívánjon vérért?"

Fölegyenesedék e szavakat hallván,
S erőt vett az asszony kegyetlen fájdalmán; 
Sovány is, halvány is volt az ábrázatja,

Csak a két nagy szeme sötétellett rajta.
"Vért a vérért, mondod? О jaj! Senki sincsen, 

Az én keservembe ki belé tekintsen;
Puszta a szivem, mint kopár őszi tarló. 
Amelyről leszedte a kalászt a sarló."

Toldi pedig mondta:" Ne síijon kegyelmed, 
Csak nem támad már fel a két vitéz gyermek: 
De ne legyen nekem az Isten Istenem,
Ha bosszút nem állok érttök a c-sehen.

Hanem kérem szépen (s látja, nem hiában), 
Mondja el a dolgot isten-igazában;
Özvegy édesanyám van nekem is otthon, 
Tudom én sajnálni a jó özvegyasszonyt."

Ekkor a bús asszony nekibátorodva,
Hogy' esett, mint esett, mind elpanaszolta: 
Duna szigetében öklelődzik egy cseh,
S szörnyűképpen szolgál neki a szerencse;

Kérkedik nagy fennen, magát hányja veti,
A magyar nemzetet csúfra emlegeti:
Sok bajnok kiment már életre, halálra, 
Özvegyet, árvát és jajszót hagyni hátra.

Tegnap állt ki az 6 két levente fia;
Nem volt félországban olyan pár dalia,
Nem volt a világon olyan jó két gyermek:
És most egymés mellett egy sírban hevernek!

Elrémült a világ; nem is akadt már ma,
Aki a kegyetlen csehvel szembe szállna;
Pedig megint ott lesz a szigetben reggel,
Istent káromoló gőgös beszédekkel.

így megértve Miklós a bajnak mivoltát,
Tovább az asszonnyal nem kőzlőtte dolgát, 
Hanem köszönt s indult Pestnek városába, 
Menet nagy dolgokat forgatván magába’.

Utcáról utcára ment nagy sebbel-lobbal, 
Mintha ott a járást 6 tudná legjobban,
Pedig csak ödöngött előre meg hátra:
Kebelén kenyere, hátán volt a háza.

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

közöljük, ami nem egyezik a mai helyesírási 
szabályokkal!)

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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AQUEENSLANDI HÍREK:
A Goid-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
A megérdemelt pihenés után az Arany-parti Idős 
Magyarok Klubja is visszatér megszokott és szeretett 
keddi összejöveteleire. Reméljük, hogy ismét hallani 
fogunk közkedvelt szórakoztató műsorairól.

A Gold Coast-on Bozsik Tamás gyűjti össze a 
jelentkezőket és az ismertetéseket az esetleges 
fényképekkel együtt. Tamás címe: 9 Fuji Cl. 
Southport QLD. 4215. Telefonszáma: 07 5597 2989. 
Ebben és a következő Kisújságokban megjelenő 
kérdőíveket lehet beküldeni Bozsik Tamáshoz a Gold 
Coast-on, de ha valaki a magyarországi 
szerkesztőséggel akar érintkezésbe lépni, úgy az 
otthoni cím. Panoráma magazin, 3100. Salgótarján, 
Mártírok útja 1. Pf.163. telefon/fax 36-32-314-295. 
E-mail: prama@entemet.hu

A könyv értékes hagyománya lesz a jövő kornak, 
bizonyítékul annak, hogy a magyar emigránsok 
értékes alkotói voltak az ausztráliai társadalmi, 
kereskedelmi és kulturális életnek.

Visszatérve az Arany Part-i Idős Magyarok 
Klubjához: - a Klub vezetősége nevében szeretettel 
hív és vár az összejövetelekre minden kedves 
honfitársat Nagy Sanyi

a u s z t r á l  g o m b f o c i
EREDMÉNYEK

Büszkék lehetünk arra, hogy a nagyvilágban az 
egyetlen olyan tengerentúli világ vagyunk, ahol nem 
egy, de két magyar gombfoci klub is működik. Az 
egyik Melboume-ben, a másik Sydnev-ben őrzi és 
ápolja ennek az egyedülálló, immáron 100 éves 
magyar játéknak hagyományait.

A Melboume-i Magyar Gombfoci Klub a 2003- 
as játékévet november 24-én zárta. Ez volt a Klub 
37.-ik Versenye. Ismét rendkívül izgalmasan alakult a 
bajnokság utolsó fordulója. A tavalyi bajnok Schön 
Gábor nem tudott beleszólni az első helyért való 
küzdelembe. Meg kellett elégednie a bronzérmes, - 
harmadik helyezettel. Az új bajnok Bállá János lett, 
de ezt az aranyat Hanadi Péter nyerte meg Baliának a 
drámai mérkőzésen elért döntetlenjével Bállá Péter

ellen. Baliának győznie kellett volna a bajnoki címért, 
hogy a "tabellán" megelőzze Bállá Jánost. Az 
acélidegek felmondták a szolgálatot, és elúszott a 
bajnoki cím.

A 2003-as év végeredménye Melboume-ben:
1. Bállá János; 2. Barta Péter; 3. Schön Gábor; 4. 

Handi Péter; 5. Baker Ron.
Melbourne gólkirálya Barta Péter 53 góllal, összesen 
80 meccset játszottak a Klubban, ahol 168 gól esett.

A "szomszédos" Sydney-ben, a Magyar Asztali 
Labdarugó Klubban a 20-ik Jubileumi játékévet 
november 1-én fejezték be, a játéknak otthont adó 
Endensor Parki Hungárián (magyar) Social Klubban. 
A végső sorrendet itt a Klub-bajnokság és a Nemzeti 
Bajnokság összesített pontjai adták. A Klubbot 
alapító, eredeti hat (6) játékosból már csak Boldizs 
András és az uruguay-i Edy Bugalló maradt 
csatasorban. A 20 játékévet Boldizs arannyal 
(megvédte tavalyi elsőségét) Bugalló ezüsttel 
ünnepelte a chille-i Alex San előtt.
Összesített eredmény Sydney-ben 110 mérkőzés és 
222 gól után:
1. Boldizs András; 2. Edy Bugalló; 3. Alex San; 4. 
Nagy/ László; 5. Holok Pál; 6. Kocsis Gábor; 7. 
Graham Zoltanski; 8. Boldizs Andris; 9. Boldizs Peti; 
10. Jason Haleb.
Sydney gólkirálya Boldizs András 68 góljával. A két 
Klubban összesen 190 meccsen 390 gól született.
2004 februárjában a Melboume-i Magyar Fesztivál 
idején találkozik ismét a két Klub egymással Victória 
fővárosában. A tét ezúttal az Ausztrál Klub- bajnoki 
cím lesz.
Gratulálunk minden egyes résztvevőnek, és további 
sikereket kívánunk mindenkinek az új bajnoki évben!

Boldizs András (Sydney)

HAG N A СЛЕТА
T E A V H  AGFNGV
LicJ4oJ2245

Ha az utazási célja M a » rv a m r» ip  
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk •

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
E gyéni és csop ortos utakat Olcsó árakon 

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

688 Glenhuntlv Road CaulfifJd.Vtc. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-60] 7 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695,- А/Щ03) 9705 6478. 
Mobile: 0418108 730

mailto:prama@entemet.hu
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testvéreim lakóhelyét, nagynéném és valamennyi 
rokonom életkörülményeit, s azt az Ausztráliát, 
melyet mindannyian szeretnek. Most másodszor 
lehetek e kontinens és Melbourne vendége, s most 
már magyar barátaim és ismerőseim iránt érzett 
becsülésem és szeretetem is vissza-hozott Hozom a 
magyar haza üdvözletét, az otthoni magyarok leikéből 
fakadó szép érzést, a magyar szó szépségét, szeretetét 
Életem egyik öröme az írás. A múzsa csókja a 
költészet irányába terelte gondolataim Versek, majd 
kötetek születtek toliamból. Legutóbbi "Joe, Mario, 
Ferrarin" című könyvemet Melbourne-! barátaim is 
olvashatták. Klubjukban - és más magyar 
gyülekezetekben - többször jártam, s az itteni 
élmények, érzések (a szülőföld, a haza szeretete, a 
család, a barátok, a sorstársak semmivel sem 
pótolható összetartó ereje az a lelki plussz, ami 
hozzásegít az élet zökkenőinek, borús oldalainak, 
szomorú pillanatainak elviseléséhez, azaz a bennük 
levő hit Istenben, emberségben, az emberi tartásban) 
íratták le velem ezt a lapjuk megjelenő versemet, 
melyet úgy ajánlok az olvasók figyelmébe, hogy azt 
kellemes és könnyeztetően szomorkás érzést érezték, 
ami az én szívemet töltötte el, amikor szép szavakká 
formáltam az itteni magyarság iránti érzett 
gondolataimat.
Remélem sikerült szíveik kis ablakait kinyitnom. 
Viszontlátásra a sorok között!
Tisztelettel

Pákolicz Mihály sk
Magyarország, Szentendre.

Pákolicz M ihály.

Jöjjön velünk a Magyarok VI, 
Világkongresszusa ra 
és utazza körbe velünk

Magyarországot!
Gyönyörű 1 hetes körutazás 

Magyarországon; Esztergom, Visegrád, Hollókő, 
Párád, Recsk, Sírok, Eger, Miskolc,

Sárospatak, Tokaj, Nyíregyháza, Debrecen, 
Szarvas, Ópusztaszer, Bugac, Szeged, Mohács, 
Villany, Pécs, Keszthely, Hévíz, Tihany,

Nagyvázsony, Herend, Zirc, Pannonhalma, 
Veszprém, Gorsium, Székesfehérvár - Budapest 

Részvételi díj; 600 EUR + 1 hetes 
szállodai ellátás a Sváb-hegyen, reggelivel

és vacsorával, napi "transferrel" a 
Világtalálkozó alkalmaira,(reggel és este); 2 8 0  E U R , 
Érdeklődni lehet; elízburían@yahoo.ca — vagy 

vilagszovetseg@yahoo.ea

Pákolicz Mihály levele a 
Melbourne-ben élő magyarokhoz

Pákolicz Mihály Szentendréről látogatott el ide 
Melboume-be. Múlt évi látogatása alatt írt versét 
"Csodaváros" címmel a Kisújság novemberi 
számában közöltük. Mihály megtisztelt levelével és 
egy fényképpel, hogy emlékbe tartsuk őt, addig is 
amíg viszont láthassuk, - nemsokára!

"Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarok és magyarul 
tudó olvasói a Kisújságnak!
Hat évvel ezelőtt az a vágy hozott Ausztráliába, hogy 
megismerjem itt élő családom életét, édesapám,

mailto:an@yahoo.ca
mailto:vilagszovetseg@yahoo.ea
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SZELLEMGYÓGYÁSZATI
TANFOLYAM

Tanuld meg hogyan lép] 
kapcsolatba a tudat alattiddal

Hogyan használd lelki energiádat 
Változtasd meg magatartásodat 

Gyógyíts meg fájdalmaid és mély lelki sebeidet

Életünk célja az hogy az igazi és a mély 
Én-ünket felfedezzük

THETA MASTERY
Első Fokozata

"Az Emberi Változások Irányítása”
2 N apos Tanfolyam  - M agyarul

2004 Dátumok:
Február 21 és 22 vagy 

Április és 18
A két napos tanfolyam élet fontosságú 
alapváltozásokat indit el bennünk. A 
folyamat át van szőve zenével humorral és 
pozitív személyi változással.
Az oktató hozzásegít, hogy a végtelen 
bölcsességhez vezető utat megtaláld .

Érdeklődni lehet:
Lyall Idá-nál vagy Szűcs Botond-nál

Phone: 03 9568 4635 
Email: idalyall@melbpc.org.au 
Website: www.thetamastery.com

Jegyelővétel: 2 héttel a műsorok előtt $350.00; 
helyszínen: $400.00 a két napos előadásokra.
Csekket vagy "money order-t" kérjük" - Ida Lyall 
névre kiállítani és Unit 1. 35 Gnarwyn Road, 
CARNEGIE . Vic. 3163. címre elküldeni.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

1823 január
Szállási Árpád verse.

Szatmárcseke és Kölcsey
a sárban Himnuszt költeni - 

hej, milyen is lehetett, 
ahol az imánk született!
Szamos-parti kis kúria, 
benne a nemzet nagy fia 
a végzetünkkel vesződött, 
mikor a múlton tűnődött.

Történelmünk ilyen volt: 
apáink vére gyakran folyt, 
a nép adózott és szenvedett, 
de Herder mégis tévedett, 
mert a magyarság megmaradt, 
akár a fű a kő alatt.
Annyi szenvedés - mit nekünk 
"megfogyva bár, de" létezünk.

Mikor a Himnusz készen lett, 
még nagyobb csoda született: 
Kiskörösön egy kis házban 
rendkívülire nem vártan 
pólyában sírt egy kisgyermek,
О lesz a legismertebb, 
nagy történelmi pillanat 
volt ez a honi ég alatt.

Végül a nógrádi Stregován 
A Madách-család birtokán 
nem sejthette senkisem, 
hogy egy harmadik is megjelen. 
Kölcsey, Madách, Petőfi, 
sors a titkait megőrzi, 
áldjuk az évet, hónapot, 
hogy ily kincseket ránk hagyott!

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

M A D  A I  S Á N D O R
(Hungaroskfllnet -tag) áll rendelkezésére 

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

mailto:idalyall@melbpc.org.au
http://www.thetamastery.com
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Waníima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
FEBRUÁRI NAPTÁR.

Február 1. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Gulyásfőző-verseny 

Február 8. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Hungaroskills.net 2004 kezdése. 

Február 15. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

Február 20 - 22, HUNGAROFEST 2004. 
Február 20. Péntek

este 8 órai hivatalos megnyitás. 
Február 22. Vasárnap

d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet, 
d.e. 10:30 órakor Katolikus szentmise.

(a szabadban)

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENT CLUB.
Találkoznak a Magyar Központban.
minden második kedden (Február 10-én, és 24-én) 
találkoznak Magyar Központ nagytermében. 760 
Boronia Road Waníima. 3152.
Az itteni törvények szerint a Klub minden évben, az 
Az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár a 
vezetőség nevében FENYVESI ILONA.

N UNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK" KLUBJA
2004. február 4.-én és 18-án lesz Összejövetel, 

a szokott találkozó helyünkön. Az Újság első 
lapjain láthatják karácsonyi ebédünkön készült 
képeket, többet beszélnek, mint száz szó. 
Mindenki jól érezte magát. Köszönet a 
Vezetőségnek! Szerk. és tag.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2004-év, februári összejövetele a hónap első 
szombatján (Február 7-én) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

Istentisztelet után ebéd és Kmbéiet a Bocskai 
teremben.(Sakk, kártya, stb.) 

BUNA-TV - KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

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

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

beszélgetések, kávé és tea mellett. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK:

Minden hónap második vasárnapján.
Délután 1 órától.

ZENÉS CSALÁDI ESTEK;
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.
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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 
derűit, mosolygó arcokkal. Á Kultúrfelelős 
Mancika, várja a jó-hangú énekeseket az 
énekkarába.
Az összejövetelekre, mint mindig mindenkit 
szeretettel várunk!

a Vezetőség!

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.

(Minden hónap első és harmadik hétfőjén). 
2004-ben, Február első hétfőjén, 2-án kezdi majd újra 

az összejöveteleit a Klub. Mindenkinek jó pihenést 
kíván a Vezetőség.

BRIMBANK-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 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.

Melbourne! Magyar Televízió - MffTV 
Adás minden vasárnap 15.30-kor és hétfőn 
19.00 órakor a Channel 31 TV állomáson. 
Honla: w w w .m htv.net: Email: info@.mhtv net- és 
Fórum: www.mhtv.net.neüforum.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA.

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 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
A Kisújság decemberi 
kiadásával kérőív
melléklet jelet meg az 
"Ausztráliában élő magyarok 
arckép-csarnoka" című készülőben 
levő, könyv személyenkénti - 
részvételével kapcsolatban. Aki még eddig nem 
küldte vissza a kérdőívet, kérem, postázza vissza a 
Kisújság címére a legrövidebb időn beiül, (vagy 
küldje el egyenesen a magyarországi címre) 
Egyesületekkel kapcsolatos kérdéseket és általános 
bővebb felvilágítást a (03) 9879 8203 telefonszámon.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ

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

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

Internet E-mail: kisujsag (2> netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $2ö.-egész évre $ 40.- Dollár 

(Postai szállítással)
Név;........................................................

Cím :....................................................

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

