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Országalapító királyunk 
Szent István

Szent István keresztény államot akart alapítani, 
a nyugati államok mintájára nagyban átvette 
törvényeiket is, de a magyar helyzetnek 
megfelelően módosította, és inkább enyhítette 
azokat.
Ma, amikor Magyarország csatlakozott a közös 
Európához, és mint tagállamként szerepel az 
európai népek között, több mint 150 magyar jog
szabály változott meg belépésünkkel. Ezek 
legtöbbje a törvényhozás, gazdasági vonalak, 
szociális és egészségügyi intézkedések, 
munkatörvények felé irányul. Kiterjed a 
környezet és természetvédelmi vonalakra, állat 
és növényvilágra, közlekedésre, exportra, 
importra, informatikai technika határaira, 
mondható minden olyan tényezőre, ami a 
magyar társadalmi életet befolyásolja. Kevés 
változást követel a vallás és a nemzeti alapokra 
helyezett hazafias érzések terén.

A középkorban Szent István nagy 
népszerűségnek örvendett, több külföldi író 
emlékezik meg róla. Úgy érezték, hogy a nagy 
király valóban megvalósított országában, amit 
egy keresztény uralkodótól elvártak. 
Igazságszolgáltatásai és törvényhozása 
keménynek tűnik nekünk, de az akkori idők és 
államformák megkövetelték, amit a későbbi idők 
igazoltak is. Szent István a kereszténységet 
látta népe további boldogulása biztosítékaként. 
Tíz püspökséget alapított. A papság iránt 
nagyvonalú volt, de ha nem feleltek meg 
hivatásuknak őket is megbüntette. A vallás köré 
építette népe szigorú életképét. Aki vasárnap

dolgozott attól elvették állatait és szerszámait; 
aki nem böjtölt, azt egy hétre elzárták; aki hamis 
esküt tett, annak a kezét levágták. A vasárnapi 
misehallgatás a bíró kötelessége volt, ha 
elhanyagolta kötelességét, megverték, és 
kopaszra nyírták.

Ma, amikor a világot a kezeinkben látjuk, 
a határok egyre jobban szűkülnek, és belátjuk 
az emberi és emberfajok különbségét, kérdőre 
lehet vonni, mindenki igazát!
Egy az, ami biztos, az ezer éves európai 
viszályságok után egy közös akarattal 
kidolgozott alaptényező, útmutató arra hogyan 
tudnak népek egymás mellett és egymással 
békében élni, és dolgozni alakulóban van.

Szent István csak az alapokat tette le 
országunk Európához való csatlakozása 
érdekében; az "Internéiben" írta: "A türelem és 
az igaz élet gyakorlása a királyi korona ötödik 
cifrázása....Ha becsületet akarsz szerezni 
királyságodnak, szeresd az igaz életet, ha 
hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes 
légy... "

Most ezek az "intelmek" az európai 
népek közösségének is elmondhatók, mert 
Európa koronája az, ami uralkodni fog a földrész 
megélhetésén és továbbjutásán.

Reméljük, hogy a magyar nép is, mint 
azt sokan remélték, csatlakozni fog a szabad 
világhoz, és annyi viszályos év után elfoglalja 
méltó helyét a régió egyik vezető államaként 
Európa közös életében.

Szeverényi László
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Magyarországi tudósítás:
Pr. Szalon tai Éva.

Nemsokára "becsengetnek"!

Az Európai Unióhoz való csatlakozás alkalmából 
nemrég több sajtótalálkozót tartottak Budapesten, 
így a Magyar Adófizetők Országos Szövetsége 
(Hungárián Taxpayers Association) hg. Esterházy 
Antal megnyitó elnökletével ülésezett. Az ülésen 
felszólalt Rolf von Hohenhau, az Adófizetők Európai 
Szövetségének elnöke, Varga István igazgató, a 
Szövetség társelnöke.

Minden előadó azt hangoztatta: a szociálisan 
kiegyensúlyozott, békés fejlődőképes európai modell 
megkívánja a monetáris eszközök és az adózás 
ellenőrzését, szabályozását az alkotmányból 
levezetve, hogy a nagyra nőtt európai család 
szolgálatába álljon ismét.

A 25 tagállam több százmilliós lakosságának 
méltányos és hatékony adózásáért folytatott munka 
összehangolását javasolja az Adófizetők Európai 
Szövetsége, a Magyar Adófizetők Országos 
Szövetsége és egyúttal kész arra, hogy a felelős 
kormányok rendelkezésére álljon.

Az országos magyar Emutenyésztők Egyesülete az 
emu, a borok, s az Európai Unió kapcsolatát elemezte 
egy sajtótájékoztatón. Ebben a témakörben 
felszólaltak Tünkéi Tamás és Harcz Zoltán 
minisztériumi tanácsosok, Szalontai Éva, Monostory 
Ágota az Egyesület vezetői. Elsősorban a gazdák 
regiszrációs kötelezettségére hívták fel a figyelmet. 
Az EU előírásainak megfelelően nyilvántartásba kell 
venni a magyar gazdálkodókat.
Aki kimarad, - mindenből kimarad -, nem kap 
támogatást. Az alkalmazható nemzeti támogatások 
köre elsősorban a környezetkímélő technológiák 
alkalmazására, tenyésztésszervezési feladatok 
ellátásának segítésére, állategészségügyi és 
állatvédelmi előírások betartására, a termelés 
minőségét javító fejlesztésére vonatkozik.
A környező államok közül 2003*ban elsőként 
hazánkban készült el az emutenyésztési program, ami 
már mindenben illeszkedik az európai 
jogharmonizációs előírásokhoz.
A regisztrált, a pályázni tudó, az újra nyitott gazdák 
előnyben lesznek!

m a g y a r N A P L O  íria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Az EU 24,5 milliárd euróval támogatja az új 
tagokat

Az EU 2004 és 2006 között 24,5 milliárd € -val 
támogatja a májusban csatlakozott tíz új tagországot a 
structurális és a kohéziós alapokból - erről írtak alá 
megállapodást nem rég Brüsszelben. A legnagyobb 
összeg, 12,8 milliárd € Lengyelországnak jut, 
Magyarország 3,2 milliárd € -t kap.

Titkos fogolytáborokat tart fenn állítólag az USA
Tizenhárom teljes titokban működő fogolytábort 

tart fenn az Egyesült Államok - állítja a Hunam 
Rights First nevű jogvédő szervezet. A jogvédők 
szerint azért titokban működtetik a táborokat, hogy ne 
ellenőrizhesse senki, hogyan bánnak az ott őrzött 
foglyokkal. Ilyen táborok állítólag Afganisztán és 
Jordánia mellett például amerikai hadihajókon is 
működnek.

Titkos fegyintézetek hálózatát tartja fenn az 
Egyesült Államok a világ különféle részein 
terrortevékenységekkel gyanúsított foglyinak őrzésére 
* állította egy emberi csoport jelentésében. 
Tizenhárom fogolytábor teljes titokban működik, 
elszigetelve a külvilágtól, s nincs alávetve semmiféle 
külső ellenőrzésnek, semmiféle törvénynek - mondta 
a jelentést ismertetve Washingtonban Deborah 
Pearlstein, a Human Rights First egyik vezetője. 
Hozzátette: ezek létét az amerikai hatóságok nem 
ismerik el, de sokféle forrás tanúsította létezésüket. 
Hét Afganisztánban van, kettő Pakisztánban, egy 
Diego Gracia szigetén az Indiai Óceánban, egy 
Jordániában, és kettő pedig amerikai hadihajókon.

Pearlstein szerint a titkosság nemcsak 
valószínűvé, hanem szinte bizonyossá teszi, hogy 
visszaélések történnek ezekben a fogolytáborokban. 
A Pentagon beismerte, hogy Donald Rumsfeld 
amerikai védelmi miniszter utasítására hónapokon át 
teljes titokban tartottak fogva egy iraki gyanúsítottat. 
Nem vették nyilvántartásba az illetőt, és - a genfi 
egyezménnyel ellentétesen - nem jelentették be fogva 
tartását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának 
sem, nehogy a nemzetközi humanitárius szervezet 
ellenőrizhesse, hogyan bánnak a fogollyal.
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3ínim Sírt 8íubió (Unlícrtj
A lapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
O LA JFESTM ÉN Y EK ET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

Ú JJÁ  VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész
R estaurá to r

A the Australian Institute fór The Conservation
of

Cultural Material Inc.-tagja. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE H ILL, NSW. 
___________Telefon: (02) 365-3532

következő tanfolyamok elindítási időpontjával 
kapcsolatban. Az összejöveteleken a tagok 
mindennemű számítógépes problémát beszélnek 
meg, baráti alapon, - az összejöveteleknek nincs 
kötött jellege - a hirdetett és már elkezdett 
tanfolyamokon kívül -, és éppen ezért minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

A Hungaroskills.net hírei:
A HungaroSkillnet tanítás tovább folytatódik a 

Központban. Minden vasárnap d.e. 10 órától déli 12 
óráig, - ezen kívül minden második kedden, amikor a 
Knox Idős Magyarok találkoznak, d.e. 10 órától déli 
12 óráig van tanítás. (Augusztus 10-én, és 24-én.)

A tanfolyamokra lehet jelentkezni, - a 
(03) 9879 8203 (Kisújság) Szeverényi László 

telefonszámán.
A Komputer Klub Association hírei!
A Klub minden hónap első és harmadik hétfő 

este találkozik a megszokott esti 7:30-tól 9:30-ig. - 
Július 19-én fejezte be a "Photoshop" tanfolyamot 
az öt jelentkező. A tanfolyam nagyon jól sikerült, a 
résztvevők már saját képeiket retusálták, fényképhez 
hasonló nyomtatás előtt. A megjelentek köszönetük 
mellett egy üveg "orvossággal" köszönték meg 
Madai Sándor előadó fáradságát és segítségét, aki a 
további támogatást ígérte minden tagnak, aki 
elvégezte a tanfolyamot. (Ilyen hideg időkben jól esik 
az orvosság, segít megtartani az egészséget!)Mint 
KLUB-tag, ezután a hétfői napon is megjelenve 
egyéni problémákkal is fog tudni foglalkozni.

Többen kérték a WORD tanfolyamok folytatását, 
kérem, figyeljék a hirdetéseket a Kisújságban a

The Brave Nation
A Melboume-ben élő Ambrósy Anna könyve; 

Short Political and Social History of 
Twentieth Century Hungary.

Továbbiakban, a könyv sok olyan hiteles tényt 
tartalmaz, amit a magyar iskolákban nem tanítottak.

A könyv megrendelhető: A Brave Nation; 
P.O.Box. 4134 E ast Burwood Vic. 3151. 

Megrendelési ár: $40 plus $9 postaköltség (GST- 
vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

Toldi (folytatás)
(Arany János)

TIZEN K ETTED IK  ÉNEK

Mikor Toldi Miklós megfogá a csehet 
És az ijedtében legott térdre esett,
Igen megörvendett a felséges király,
Könnybe lábadt szeme a nagy öröm miá,

S így szólt az urakhoz, kik mellette voltak; 
"Úgy hiszem, ez a cseh nem fog vívni holnap; 
Most akadt emberre, aki megtanítja:
Máskor hogy' gyalázza a magyart s hogy' szidja.
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"De ki az a bajnok? nem ösmered Toldi?
Ki ismeri? Én nem tudom elgondolni;
Nincs egy jóravaló vitéz országomban,
Akit ne ismeijek s nevét meg ne mondjam:

De ily erőt, mint amely van e vitézben,
Én nem tapasztaltam soha emberkézben;
Félek, nem magyar lesz; pedig nem lenne szép, 
Ha más víná ki a magyar becsületét.

"Egyébiránt, legyen magyar awagy német, 
Nagy csapástól menti meg a magyar népet;
El is viszi tőlem jutalmát gazdagon,
Toldi gyilkos öccse részét neki adom."

Toldi György e szóra csak úgy hűle-fule, 
Szétnézett, hallja-e más is őkivűle? 
összesúgtak-búgtak az úri emberek:
Hogy gyilkos öccse van, annak őrültének.

Mikor pedig Miklós a csehet kiszabta,
S kisebbik darabját kardján felmutatta,
Tüstént parancsolá király ő felsége,
Tizenkét aranyos vitéz menjen érte.

El is mentek azok szép zászlós sajkával,
A vitték a királyhoz Toldit nagy pompával.
A király szólt:" Bajnok! Nyisd fel sisakodat, 
Mondd neved s mutassad vitézi arcodat."

Térdre esett most a király lábainál 
S így kezdte Miklós: "Oh felséges király!
Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó, 
Hogyan lettem azzá? Tudj' a mindenható.

Magam sem tudom hogy', esém gyilkosságba, 
S elzaklatott bátyám a széles világba:
Én meg idejöttem feladni tettemet,
S várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet."

Ily bátran beszéle Miklós a királynak,
Felnyomá rostélyát acél sisakjának:
Halvány is, piros is volt az ábrázatja,
Mert bánat és öröm osztozának rajta.

Tetszett a királynak szép fiatal képe,
Azért nyájasan ily kérdést tőn elébe:
"Nemdenem a Toldi Lőrinc fia volnál?"
Miklós a fejével ráütött e szónál.

Akkor az urakhoz fordult a felséges 
Király s ekkép tartott hatalmas beszédet:
"Urak! Hű vitézim! Ide hallgassatok,
Mert nem tréfaság az, amit most hallotok:

Toldi György testvére ez a vitéz gyermek,
S György azon van, hogyan ásson ennek vermet,

Hogyan zárhatná ki öccsét örökéből,
Hogy’ tagadhatná ki a nemzetségéből.

"Tudom minden csínyát, mert végére jártam; 
Azért most szemébe mondom neki bátran: 
Árván maradt öccsét parasztnak nevelte,
Mert nagy erőt sejtett benne s irigyelte,

Mert attól félt, hogy a Miklós erős karja 
Az ő hírét-nevét homályba takarja;
Mert - de'jszen tudja azt az ő gonosz lelke, 
Öccsét rangja szerint miért nem nevelte.

"Azt is tudom, hogy ő ingerlé a minap,
S úgy talált megütni egy bosszantó inast; 
Kivallák szolgái, mi módon tartatott 
A testvéröccsére embervadászatot.

Nem úgy van, Toldi György? De úgy van! a király 
Minek volna, ha nem tudná, ki mit csinál? 
Egy ilyen testvérre annyi rosszat kenni,
Ki csupán magától ennyire bírt menni!"

Nagy tetszés követte a király beszédét,
Zsenge korához ily ritka bölcsességét:
Toldi György pedig lesüté fejét mélyen, 
Csakhogy a föld alá nem bútt szégyenében.

A király most szemét Miklósra vetette. 
Vállát kegyelmesen meg-megveregette;
És monda nyájasan: "Ifjú vitéz, állj fel: 
Eladott a bátyád, de többször nem ád el.

"Én neked a földön ím kegyelmet adok;
Kérd Istent, remélem Isten is adni fog;
Bírjad békességben birtokod, ha rád száll, 
Nem volt az, mióta megvan, jobb gazdánál.

És hogy haragosod ne legyen a szomszéd, 
íme bátyád önként neked adja részét: 
Vértagadó testvér! Nemde úgy van? érted? 
Hogy ősi birtokod öcsédnek ígérted?"

György meredt szemeket vetett a királyra,
Hej dehogy mert nem-et mondani szavára! 
Mert villogott szeme, és iszonyú pogány 
Harag sötétellett a király homlokán.

"Jól van", mond a király, "igen a felelet?
Jól van! Erről még ma írsz öröklevelet;
Most pedig, miután így kipróbáltalak, 
Mondom: udvaromnál többé ne lássalak."

Megszólalt most Miklós: "Felséges királyom! 
Bátyám birtokára egy cseppet se vágyom;
A magamé sem kell, legyen tied, bátya,
Teljék vele fösvény szived kívánsága;
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Csak azon könyörgök mostan felségednek: 
Vegyen be sergébe, csupán közembernek;
Jó az Isten, jót ad: megszerzi kardom,
Amire szükségem leszen, avval tartom,"

Felelt a nagy király: "Ne légy olyan gyermek; 
Hogyan vennélek én hitvány közembernek? 
Királyi fejemhez választalak téged 
S mán kezdve tizenkét lóra jár hópénzed."

De míg ezt elmondta, azalatt leoldott 
Derekáról egy nagy cifra rezes kardot:
Gyémánt a cifrája, arany volt a reze,
Toldinak nyújtotta s monda: "kösd fel, nesze!"

Semmit se mondhatna s adhatna királya,
Ami Toldinak ily örömet csinálna,
Pénzért, gazdagságért hej dehogy cserélne: 
Dárius kincsének még oda sem nézne.

Azért akarta is szépen megköszönni,
De aszó nem akart a nyelvére jönni,
A király azonban nem neheztelt érte,
Mert az együgyű szív nyelvén nagyon érte.

És hogy örömében ne maradjon hiány,
Hogy beteljék mindaz, amit szíve kiván,
Épen mintha álma kezdődnék most elől,
Anyát látja jőni a korlátok felől.

Elfelejtett mindent és futott elébe,
Kímélve szoritá páncélos ölébe,
Nem szólott egyik sem, nem sírt, nem nevetett, 
Csak az öreg Bence rítt a hátok megett.

Végre a nagy öröm, mely szivöket nyomta,
Mint a terhes folleg, mérgét kiontotta, 
Szemökből a zápor bőségesen hullott,
Akkor könnyűit szívvel Toldiné így szólott: 

"Lelkemtől lelkezett gyönyörű magzatom, 
Csakhogy szép orcádat még egyszer láthatom; 
Be szép vagy! be nagyon illel leventének!
Isten sem teremtett tégedet egyébnek."

Miklós pedig monda: "Nem megjövendöltem, 
Hogy előbb vagy utóbb bajnok lesz belőlem?
De nem köszönöm azt magam erejének: 
Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének.

Mármost Toldi Györggyel lakhelyet cserélünk, 
Ő Nagyfaluba megy, mi pedig itt élünk:
Valaha tán ő is hozzám édesedik;
Ha nem, irigykedjék, míg el nem temetik."

így szerette anyját a daliás gyermek,
Szívét nem bántá még nyila szerelemnek;

Nem is lön asszonnyal tartós barátsága, 
Azután sem lépett soha házasságra.

Rettenetes vitéz támadott belőle, 
Kalász-módra hullt az ellenség előtte, 
Védte az erőtlent, a királyt, országot, 
Csuda-dolgairól írtak krónikákat.

Senki sem állhatott ellent haragjának,
De ingét is odaadta barátjának,
S ha nem ellenkedett senki az országgal, 
Örömest tanyázott a víg cimborákkal.

Nem hagyott sok marhát, földet és kincseket, 
Nem az örökségen civódó gyermeket:
De, kivel nem ér föl egész világ ökre,
Dicső híre-neve fennmaradt örökre.

Vége.

(A Toldi-t Arany János 
eredeti leírása szerint közöltük, 
ami nem egyezik a mai helyesírási szabályokkal!)
A Toldi trilógia második és harmadik részét, a "Toldi 
szerelmét" és a "Toldi estéjét" aki csak teheti, 
olvassa el mielőbb, - túl hosszú lenne leközölni a 
Kisújságban!

Túl nagy a házad, lakásod?
Nehéz már a karbantartás - keresed a 

könnyebb életet - családodhoz közelebb?
A város minden részén épülnek gyönyörű unitek! 

Nyugdíjasok, talán a "déli" télből 
Queesland-ba vágytok?

Mi tudunk segíteni mindenben és mindenhol!
FORDULJATOK HOZZÁNK 

BIZALOMMAL!
Hivatalunkban vagy a saját lakásotokban ingyen 

és bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiteket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans.com.au

ALLOüome Loans
ABN 18 105 914 663

Member of the Mortgage Industiy Assn. of Aust. 
www.allhomeloans.com.au 

10 Yertchuk Ave, Ashwood, Vic. 3147. I 
___________ Phone: (03) 9888 1100

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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V I R Á 6 H 0 R 0 S Z K Ó P
(Molnár Ottó nyomán)

Már az ősrégi kultúrák bölcselői, 
természetfílozófusai is belső összefüggéseket, 
kapcsolatokat véltek felfedezni a különböző virágok 
és azokhoz kapcsolódóan az ember jelleme, sorsa, 
életvitele között. Táblázatunkból könnyen 
kiolvasható, hogy kihez milyen virág illik, 
íme a táblázat:
Az 1., 10., 19., vagy 28-án születetteknek a 
napraforgó;
a 2., 11., 20., vagy 29-én születetteknek a babarózsa; 
a 3., 12., 21., vagy 30-án születetteknek a szagos 
bükköny;
a 4., 13., 22., vagy 3 1-én születetteknek a búzavirág; 
az 5., 14., vagy 23-án születetteknek a liliom; 
a 6., 15., vagy 24-én születetteknek a pipacs; 
a 7., 16., vagy 25-én születetteknek az orchidea; 
a 8., 17., vagy 26-án születetteknek a margaréta; 
a 9., 18., vagy 27-én születetteknek a piros rózsa 
a virága!
A következőkben az említett virágok, és ezek szerint 
a hozzájuk fűződő és különböző napokon születésű 
emberek jellemét, érzelmi világát, sorsát és 
szerencséjét!
Szerencsenapok, szerencseszámok: A Napraforgó
ember szerencsenapja a vasárnap és a hétfő. 
Szerencseszámai: 1, 11, 16, 19, 22, 25, 31.

s z a g o s  b ü k k ö n y
Szerelmi élet: A szerelemben nem szereti az 
egyhangúságot, partnereinek mindig lángolniuk kell, 
hogy megmaradjon mellettük. Sokat flörtöl, de 
kalandjai nem hosszú életűek, érzelmi élete 
meglehetősen labilis. A szerelmi háromszögek 
gyakori főszereplője. Hűségében senki sem lehet 
biztos! Az érzelmi életben legfőképpen szagos 
bükköny-, pipacs- és piros rózsa-társsal fér össze. 
Sorskérdések: Szenvedélyes szerencsejátékos - és a 
játékból legtöbbször vesztesként kerül ki. 
Felületessége, hűtlenkedései, fölényeskedései, 
rendetlen - sokszor rendezetlen - életmódja, 
megbízhatatlansága sok bonyadalom oka lehet. Van 
azonban tehetsége és vele született intelligenciája, 
hogy önös érdekeitől vezérelve - e hiányosságokat 
kiküszöbölje, vagy legalábbis hatásukat mérsékelje. 
Ilyen módon teljes és boldog lehet az élete. 
Szerencsenapok, szerencseszámok: A szombat, a 
vasárnap és a hétfő lehet a legszerencsésebb napja. 
Kabalaszámként a 6, 9, 15, 18, 24, 27 tartozik hozzá.

BÚZAVIRÁG
Jellem: Megbízható, egyenes és hűséges partner. 
Tudatosan rendezi az életét (és másokét is). Nem 
kedveli a kísérletezést, többnyire a gyakorlatias, 
bevált, logikus megoldások, cselekedetek híve. 
Zárkózottságra hajlamos, sokszor olyannyira, hogy 
környezete értetlenül szemléli őt. Mivel az ilyen 
emberek a világ mindennapi dolgait általában 
helyesen, jól ítélik meg, könnyen elkapatják magukat, 
túlbecsülik értékeiket és álláspontjukhoz legtöbbször 
mereven, ragaszkodnak.
Szerelmi élet: A házasságban, a partnerkapcsolatban, 
a szerelemben sokszor nincsenek könnyű helyzetben, 
mert valódi érzéseiket nehezen tudják kimutatni. Ám, 
ha a nagy Öt, az igazi partnert megtalálják, annak 
teljesen kiadják magukat, ahhoz abszolút hűségesek 
tudnak lenni, minden rosszban kitartanak mellette. 
Leginkább búzavirág-, margaréta-, és pipacs- 
partnerrel érthetik meg magukat.
Sorskérdések: Életprogramjukhoz tartozik, hogy 
merevségüket, csökönyösségüket, zárkózottságukat 
feladják, mert igazán akkor boldogulhatnak. Fontos 
feladatuk az is, hogy ne akaijanak mindig és 
mindenkinél okosabbak lenni, és lássák be, másoktól 
is lehet tanulni.
Szerencsenapok, szerencseszámok: A szombat, a 
vasárnap és a hétfő a szerencsenapjuk. 
Szerencseszámaik: 1, 7, 16, 19, 20, 25, 29.

(folytatás a Júliusi Kisújságban)
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2004
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.

A MAI IGÉNYEK....
A jófésült (aki nem tud Intemet-en jegyet rendelni) be 
megy a főpályaudvarra és a jegypénztárnál így kezdi 
kérelmét:
- Miskolcra egy express másodosztályt, ablak mellé,
menetirányban, természetesen nemdohányzóban, és 
nem a kerekek fölött, közel a kijárathoz.....
- Mire a hivatalnok közbeszólt:
- A vészfékek vállmagasságban vannak. Megfelel,
vagy rakassuk közelebb az üléséhez???.....

ANYÓS MARASZTALÁSA...
Váratlanul megérkezik a vidéken élő anyós a fiatal 
párhoz, nem sokkal a házasságuk után.
- Isten hozta, drága Mama! Meddig tetszik nálunk 
maradni? - kérdi az ifjú félj.
- Addig ameddig szívesen láttok! - volt a válasz.
- Ó, hát akkor már egy kávét sem tetszik meginni?

MÉG EGY ANYÓS VICC....
Egy emberke beállít a krematóriumba (igen összetört 
állapotban) és megkérdi az ügyeletest:
- Hajlandók lennének elégetni az anyósomat?
- Persze, de magának kell ide szállítani a holttestet.
- Milyen holttestet? - ha már úgyis halott, minek az 
égetés?

TÁRSADALMI FEJLŐDÉS....
- Mi a foglalkozása?
- Gazdálkodó vagyok.
- És az édesapja mi volt?
- Földműves.
- És a nagyapa?
- Paraszt.

PISTIKE (az okos)...
Pistike egyre szörcsög az orrával az autóbuszon. Egy 
idős néni nem bírja tovább és rászól:
- Kisfiam, nincs egy zsebkendőd?
- Van, de nem adom oda!

OLCSÓ MEGLEPETÉS......
Az egyik asszony feltűnően sokáig keresgél az 
ajándékboltban. Mindenre rákérdez, mindent 
megtapogat, mindennek sokallja az árát. Az eladó 
megelégeli a válogatós vevőt, és így szól hozzá: 
Asszonyom, árulja el már végre, hogy mit akar!
Tudja, a férjemnek születésnapja lesz, és szeretném 
meglepni valamivel, ami nem kerül sokba.
Van egy ötletem, asszonyom. Mikor jön a 
születésnap, tessék otthon az előszoba ajtaja mögé 
bújni, és amikor a kedves félje hazajön, ugorjon elé 
és kiáltson rá, hogy:"
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Az ANNA - BÁLON, ELHANGZOTT 
Kovássy Marianne cscst. BESZÉDE

Kedves Cserkésztestvéreim, Cserkészbarátaim! 
Örömmel köszöntelek Benneteket, és ígérem, hogy 
idén kevesebbet fogok beszélni, mint tavaly, mert 
csak 25 évről kell, beszámoljak!

Először is üdvözlöm a volt csapat
parancsnokokat; név szerint OlGAY Yvettet, aki 
nászútja alatt végezte el Amerikában a tiszti tábort, 
SCHUSZTER Györgyit, aki szintén Amerikában lett 
tiszt, GRUBER Tibort, TÓTH Évát és a jelenlegi 
parancsnokunkat CZUDAR Zsuzsát.

Köszönettel tartozom Pubi-bá-nak is, aki a 
kezdeti nehéz időkben mellettünk állt és büszkén 
viselte a "Hollós" nyakkendőt. Bár a csapat 1979-ben 
Bodnár Gábor -bá utasítására alakult, nem mindenki 
támogatta az ötletet. Sokan féltek, hogy a felnőtt 
csapat elvonja majd a vezetőket, Gábor bá 
elképzelése is kicsit naiv volt. Azt szerette volna, 
hogy szinte egyetemi színvonalon menjen a kiképzés 
a magyar irodalom és történelem terén. Persze ez 
ellen élénken tiltakoztak a tagok. így színes, 
mozgalmas gyakorlati programokkal indultunk és 
csak óvatosan adagoltuk a műveltséget. Az évek 
folyamán észrevétlenül sikerült bikatani az irodalmat, 
történelmet, a különböző ünnepélyeken való 
szereplésünkkel, Anyák-napi báljaink és ebédeink 
alkalmával. De igazi célunk a barátságok elmélyítése 
és egymás munkájának megbecsülése eredményes 
volt. Bizonyíték erre a tartós családi kapcsolatok és 
cserkész házasságok. Ma a Korvinás szülők saját 
gyermekeiket hozzák a cserkészetbe. így nem csak a 
fiatal cserkészeinket sikerül megtartani, hanem ki is 
bővítettük a nagy cserkész családot.

Célunk továbbra is a cserkész-eszme teijesztése,
- hívunk és várunk érdeklődőket, hogy minél többen , 
mint aktív cserkészek lépjenek a csapatunkba.

Köszönöm még egyszer a testvér-csapataink 
vezetőinek, hogy ezen a bálon ünnepelhetünk mi is, 
hiszen itt nőttek fel csapatunk tagjai, így nem is 
találhattunk volna jobb alkalmat a 25 éves évforduló 
megünneplésére.
JÓ MUNKÁT! Kovássy Marianne cscst.

Szeresd és becsüld s választói O m ágodst aboi élsz, 
AUSZTHÁLIÁT 

de ne fogadni m«g szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

o<

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

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

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekek és felnőttek tanításában 
MIKOR ÉS HOL?

Boronia: Wantima Health & Squash Club 
258 Scorsby Road, Boronia.

Szombaton d.e. 10.30 - 12.00 noon. 
W antim a: Magyar Központ 
760 Boronia Road, Wantima.

Szerdán este 6.00 órától -7:30-ig,
Privát órákat is kérhet a 

9729 9396 vagy 0409 809608 telefonszámokon.
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A OUEENSLANDI HÍREK:
A Gold-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
Mese helyett, most igaz történetet mondok, ami a mi 
"Örök-nyárban" élő és minden kedden találkozó 
Klubunkban történt;

A szokásos, humoros és műsorral teletűzdelt 
találkozókat már megszokott ténynek veszik a tagok. 
A finomnál finomabb ebédek is magukról beszélnek, 
minden elfogy mindig - tele hassal jobban megy a 
kártya a beszélgetés, egészséges "pletyka".

A júliusi összejöveteleken két nagy téma került 
megbeszélésre, és úgy vélem sok más emigránst 
érdekel, elmondom a lényegét: onnan indult ki a 
beszédtéma, hogy milyen jó elhatározás volt el jönni 
az "örök nyárba", hiszen sokan azt vallják, hogy nem 
tudják a megszokott "Melboume-t" ott hagyni, 
akár milyen hideg is. Megvallom sokunknak 
nem volt könnyű eljönni a családtól, a régi jó 
barátoktól, a megszokott környezettől, - de 
megtettük azért, hogy hátralevő éveinket szebbé 
és elviselhetőbbé tegyük. Az 56-os menekültek 
tudják, hogy az is fájt, hogy hazánkat ott kellett 
hagynunk, - szülőket, testvéreket, barátokat egy 
szebb és élhetőbb életkörülményekért. Amikor 
ide értünk nem volt gazdag senki, az ország is 
kezdetleges életformában élt, mi pedig 
keményen kezdtünk dolgozni a kilátásba 
helyezett jobb életért. Sokan két munkát is 
vállaltak, hogy adóságaikat minél előbb ki 
tudják fizetni, gyermekeiknek jobb jövőt 
biztosítani. Nem volt könnyű egy idegen 
környezetben, de aki kitartóan dolgozott és családját 
összetartva előre tudott jutni, most érzi a fáradsága 
előnyeit.
A gyerekek, akik már itt születtek, legtöbbje iskolai 
végzettségei után, jó állásban könnyebben keresik 
kenyerüket, mint mi, amikor ide értünk. Ezért 
nekünk, mint szülőknek nem kell aggódnunk 
boldogulásuk végett. Marad nekünk is egy kis időnk,
- itt az örök nyárban - életünk vége felé, hogy 
nyugodtabb, és megelégedett életet élhessünk. Itt is 
megtaláltuk a barátokat, szervezett "magyar életet" 
élünk az Ausztrál világban.

A másik téma a közösségi munkáról szólt, 
amihez mindenkinek volt értékes hozzászólása és

meglátása. Az első megállapítás az volt, hogy kell a 
közösségi munkát folytatni, hogy olyan intézmények, 
mint például az Idős Magyar Klubok 
fennmaradhassanak, és tovább működjenek. Volt szó 
arról, hogy kik azok, akik vállalják a közösségi 
munka terheit! Miért csinálják? Unalomból, kultúránk 
ápolásából, rangra-vágyásból, személyi érdekből - 
vagy talán egyszerűen magyar szeretetből - voltak a 
különböző meglátások. Van, aki úgy érzi, hogy egy 
elmaradhatatlan része életének. Ezek közé tartozik a 
Nagy házaspár, akik sok-ok éven keresztül dolgoztak, 
az idős magyar klubok érdekében.

"Sanyinak az érdemei közé tartozik a Sport 
életben végzett közösségi munkája, amikor a 
Wantima-i Hunok még léteztek és szép eredményeket 
értek el! - de erről majd egy hosszabb beszámoló 
alkalmával, beszélünk!"
Most a csak azokat mutatjuk be, akik az "örök- 

nyárban" dolgoznak, "kitüntettek" és várják a "délről 
jövő" didergő vendégeket.

A "kitüntettek...."

Várunk mindenkit a hideg délről, de ha többen, vagy 
csoporttal jönnek a vendégek, lehetőleg jelentsék be a 
vezetőségnek! Ezt vagy levélben a következő címre, 
vagy telefonon: Mr. A. Nagy.
Unit 2703. Crown Tower 
5-19 Palm Avenue 
SURFERS PARADISE QLD. 4217 
Telefonon (07) 5504 6637.

Mint mindig, a Klub vezetősége nevében szeretettel 
hív és vár az összejövetelekre minden kedves 
jóakaratú honfitársat Nagy Sanyi.
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MELBOÜRNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália

AUGUSZTUSI NAPTÁR.__________________
Augusztus 1. Vasárnap j

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Augusztus 7. Szombat
TÁNCDALFESZTIVÁL este 7 órakor 

Augusztus 8. Vasárnap J
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. j

Augusztus 15. Vasárnap
d.e.10 órakor Katolikus szentmise. (SztColman) 

j d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Augusztus 22. Vasárnap I  d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

d.u. 2 órakor Ökumenikus Istentisztelet.
3:30 órakor SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉLY  

Augusztus 29. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
KLUB NAP

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 és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt

EBÉDDEL
egybekötött

KLUBNAPJÁRA.
Augusztus 29.-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.
Italok a helyi bárban kaphatók.

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 
MINDENKIT.

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

telefonszámokon.
Figyelem! A szokásos Klub-nap Július végén elmarad!

"Szeressétek az öregeket........"
Érdeklődéssel olvastam a júniusi Kisújság vezér
cikkét. Különleges volt a témája. Nem a Meggyesy 
kormány válságáról irt, nem is a Melboume-i 
időjárásról, hanem az idős magyarokról. Rólunk!

Tudom, sok fiatalabbnak problémát okoz az 
"öregek" korral járó panaszai, szeszélyei és néha a 
meg-nemértés széthúzást okozó gondja Sajnos, senki 
sem szeret öregnek leni. Mégis mindenki oda jut 
egyszer. Talán ezzel lehet megmagyarázni a nyugdíjas 
klubok sikerét. Itt egyforma problémákkal küzdő 
emberek találkoznak; egykorúak. Meg kell érteni, 
hogy ők már láttak fiatalokat táncolni, közös 
ebédeken vettek részt eleget, a mai "divat énekesek" 
legtöbbje csak kibírhatatlan zajt csinál, öreg 
füleinknek. Azért ha nappal tudnak még autót vezetni, 
a nyugdíjból is van kis spórolt pénze, igyekeznek 
részt venni a magyar megmozdulásokon. Korral jár az 
is, hogy egyre jobban csak az anyanyelvűnkhöz 
térünk vissza. Soha senki ezt nem tudja 
megváltoztatni!

Hálásak lehetünk az Ausztrál kormánynak és a 
helyi városi tanácsoknak, hogy a kevés nyugdíjat 
megtoldják olyan intézmények támogatásával, mint a 
nyugdíjas klubok. Az együttlét mellett még egy tányér 
ételt is el lehet fogyasztani kedvezményes áron. Mi 
nagy lelkesedéssel valljuk magyarságunkat, szeretettel 
készülünk magyar nemzeti ünnepek 
megemlékezésére! Büszkén viseli a húsztagú énekkar 
a szép magyar mellényeket, énekli a szebbnél szebb 
magyar nótákat, hazafias énekeket. Nagy tapssal 
jutalmazza meg szerepléseinket, még a más- 
nemzetiségű vendég is.

Egy kis emlékeztetőnek még ide írom: - ezek a 
ma már idős magyar emberek (klub-tagok) hozzá 
járulásával teremtődött meg a patinás Bocskai 
komplexum, építették fel a drága Melboume-i 
Magyar Központunkat, templomunkat.
II János Pápa: "Ha majd az örök szeretet elhívja őket 
közületek, Ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek 
majd öregek". Teleky Ilonka

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN’s CLUB HÍREI. 
Találkoznak a Magvar Koznonthan.
minden második kedden (Augusztus 10-én 
és 24-én) találkoznak Magyar Központ 
nagytermében. 760 Boronia Road 
Wantima. 3152.
Miután a csodálatos és felejthetetlen 
Wamambool-i kirándulásról hazajöttünk, egy kicsit
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csendesebb napok következtek a Klub életében. A 
tagok ezután sem unatkoztak, minden összejövetelen 
van elég elfoglaltság, hogy a tagok jól érezzék 
magukat. Biliárdozni, sakkozni, kártyázni, 
beszélgetni, hogy csak említsek egy párat. A BINGÓ 
sem maradhat el, kinek mihez van kedve.
Július 1-én Geelong-ba mentünk egy napos 
kirándulásra, és az ottani RSL-nél pihentünk meg egy 
kicsit. Volt,aki ott is a szerencséjét kergette, nem sok 
eredménnyel. Ebédelni Victoria legszebb SMORGY's 
éttermében ebédeltünk. Csodálatos helyen van és 
ételek nagyon jók és frissek voltak. Ebéd után a 
Queenscliff -i hajóállomásról átkeltünk Sorrento-ba. 
Innen indultunk vissza Melboumebe a Magyar ház-ba 
ahol várt ránk a "leparkolt" kocsink.
Július, 13-án, kedves vendégünk volt. Alex a 
"Vision Ausztrália" képviseletében tartott nagyon 
fontos előadást a szemeink, látó képességünk 
fontosságáról. Beszédében irányt adott a 
kivizsgálások és a kezelések elérésére itt Melboume- 
ben. Másik fontos vendégünk Bartos Csaba lelkész 
volt, aki helyettesítő minőségben van itt 
Ausztráliában. Előadásában csodálatos dalokkal 
szórakoztatta a megjelenteket.
Július 27-én a Centerlink kiküldöttje tájékoztatta a 
tagságot az idősek jogairól, törvényes 
járandóságaikról. Elmondta, hogy hol lehet segítséget 
kérni, és betegellátás terén. A kötelességek közül az 
egyik legfontosabbat mondta el, azt, hogy aki 
külföldre utazik feltétlenül be kell jelenteni a Center- 
linknél. Ismertető könyvecskéket osztottak szét, angol 
és magyar nyelven, hogy mindenki értesítve legyen, 
még ha nem is értették, vagy nem figyeltek oda.
Július 29-én a Casinóba megy a tagság egy része. Sok 
szerencsét kívánunk nekik.
A Klub Augusztusban tervez egy hosszabb méretű 
kirándulást (kb.10 naposat) valahová, melegebb 
vidékre, ahol még nem járt a Klub tagsága. Előre 
lehet jelentkezni a vezetőségnél, aki részt akar venni 
ezen a kiránduláson!

Jó látni, hogy a hideg tél ellenére is sokan 
látogatják a Klub-napokat; az összejövetelekre 
ezután is mindenkit szeretettel vár a

Vezetőség nevében Fenyvesi Попа.

NUNAWADINGI ..Ö RÖK  IF JA K ” H ÍR E I 
A Nunawadingi Örök Ifjak Augusztus 4-én és 18- 
án tarják összejöveteleiket, amire szeretettel, 
ebéddel, kávéval és süteménnyel várja tagjait és 
minden jóakaratú vendégeit!

Júliusi beszámoló: Július 7-én , mi az örök ifjak nagy 
izgalommal vártuk a Melboume-i Magyar Központ 
Ifjúsági Tánccsoportját, és ígéretükhöz híven meg is 
érkeztek annak rendje és módja szerint. A régi Terem 
színpadja nem igen látott ezelőtt fiatal magyar táncos 
lábakat. Recsegett, ropogott a színpad, de a 
táncosokat ez nem zavarta egy cseppet sem. 
Táncaikkal felvidították a teremben megjelenteket. És 
ami érthető is, a lábak mozogtak az asztalok alatt, 
hiszen a szív még fiatal, csak a test, ami az 
öregségünket bizonyítja. Nagyon tetszett 
mindenkinek a magyaros ruhában, magyaros 
lendülettel előadott táncjelenet. Bizalmunk megnőtt, 
hiszen az öreg szívekben még ég a láng, a bizalom 
lángja a jövő nemzedéket látva.
A táncokat hatalmas, ismételni követelő taps követte. 
A dicséretek halmaza lepte el a fiatal előadókat. 
Sugárzott is arcuk, büszkén érezték, hogy a kedveztek 
a közönségnek.

A Központi táncosok

Vigyázzunk rájuk, és támogassuk őket, mert ők az 
aranynál is többet érnek! Ők a jövőnk! Áldott legyen 
az. aki ilyen hatalmas munkát szentel a tanításukra és 
vezetésűkre. Köszönet nekik mindannyiunk nevében!

Úgy látszik, hogy a jó Isten velünk volt Július 21-én 
ismét, mert nagy élményben volt részünk. Talán 
sokan emlékeznek még az elmúlt évnek, ezen 
szakaszában Bartos Károly helyettesítette Kis Atyát, 
aki Magyarországon töltötte a nyarát. Most, Károly 
Atya testvére, Csaba jött helyettesíteni, aki egyben 
Erdély üzenetét is elhozta magával. Az üzenet: ne 
csüggedj, mert a magyarok Istene, és a magyarok 
Nagyasszonya őrködik felettünk, bárhol is vagyunk 
szétszórva ebben a nagyvilágban! Biztatóan beszélt az 
Erdélyben élő magyarok életéről, nem feledve az ezer 
éves múltunkat. Szavai nagyon egyszerűek, de
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nagyon sokat mondók voltak. Hiszi, hogy aki 
Magyarországról akárhová kerül a nagyvilágba, visz 
magával egy kis magyar gyökeret. Ez a gyökér 
minden otthonból egy kis Magyarországot varázsol. 
Csaba Atya, most nem tudott énekelni nekünk, a 
Melboume-i influenza őt sem kerülte el. Még beszélni 
is nehéz volt neki. Reméljük, hogy a három napos 
autóbusz-út alkalmából, amire Csaba Atya is velünk 
jön, javulóban lesz a megfázása. Az úti cél Canberra 
és környéke lesz!
Nagyon kedves vendégünk lesz Augusztus 4-i 
összejövetelünkön. Whitehorse Város Polgármestere 
lesz vendégünk a Klubban, de egy kis változattal. Ő 
lesz a mi házigazdánk, mi leszünk az ő vendégei. 
Örömmel váijuk ezt az alkalmat, hiszen már nagyon 
rég óta pártfogója ő a magyar Klubunknak.
Az Augusztusi összejövetelekre is nagy szeretettel, 
ételekkel és újdonságokkal vár minden tagot és 
vendéget a Vezetőség. Nagy József.

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. Augusztusi 
összejövetelek 2-án és 16-án.
Figyelem! Augusztus 16-án délután 1 órakor 
tartja a Klub 2004 évi tisztségválasztó 
közgyűlését, melyre kérem a tagság 
megjelenését, a Klub további eredményes 
működése érdekében.
Az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőségnevében: Erdeg Marika.

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

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG  
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2004-év, összejövetelei a hónap első 
szombatján (Augusztus 7-én) lesz megtartva 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük.

További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427 
telefonszámán.

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.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

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

DUNA-TV - KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától. 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK: 

Minden hónap második vasárnapján, d.u. 1-től 
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.
Július 14-én volt az idei Közgyűlés, ahol a következő 
tagokat választották a vezetőségbe:

Elnök: Bolla Éva,
Al-elnök: Fazekas Mancika,
Titkár: Sedon Gizella,
Titkár helyettes: Móra Mihály 
Pénztáros: Batkai Lajos 
Pénztáros helyettes: Lovász Lajos 
Public Officer: Balogh Viki.
15 Választmányi tag került a vezetőségbe. A 

város kiküldöttei jelenlétében folyt le a választás.
A vezetőségnek további sikert és eredményes 
együttműködést kívánunk az elkövetkező évben!
Az összejövetelekre, mint mindig mindenkit 
szeretettel várunk! a Vezetőség!
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K orona É tterem
AUGUSZTUSI PROGRAM

Augusztus 13-án Pénteken 18 órától
„W iches of Ko r o n a ”

A Korona Étterem Álarcos Bálja 
Az est folyamán vendégeinket kártya jós, bűvész és 

nagyszerű zene szórakoztatja majd.
A legjobb kosztűm külön díjban részesül. 

Belépődíj $10.00

Augusztus 27-én Pénteken 
“Nem Csak  a  Húsz Éveseké  a  V ilAg ”

Jótékonysági Est az Árpád Otthon Megsegítésére. 
Gazdag Tombola, nagyszerű ízek, 

a jó hangulatról Pityu és Ági gondoskodik. 
Belépődíj $10.00

Mindenkit szeretettel várunk.

T: 9800.4544 F: 9800.4533 Е: korona@atmcaterina.com.au

A MAGYAR RÁKÓCZI IFJÚSÁGI KLUB
RENDEZÉSÉBEN KERpL BEIKTATÁSRA

í iir,ii ti AAigtur Attz/xtnl ’itit't tfrnh-hcr
"fid Hormon Hú, tVuriiiriut

táncdalfesztivál
MELBOURNE 2004

A műsor a-MtvcvBi Aos/Jrali. tulonbo/A Icruleien kepuselik

Rákóczi Ifjúsági Klub l áncosai fantasztikus táncokkal és zenitével 
szóra kuztatji vendégeinket.

Л zenes. Vidám, műsoros estén meg sok meglepetés vár a közönségre.
1.lelek a konyhánál. Halok a barban kaphatók Finomabbnál finomabb sütemény és 

torta kapható1

M űsorvezető: Justin Tam ás és 
Bakos Erika

Zenei rendező: Risztics István

Szeretettel várunk mindenkit, jó  kedvét cs  barátait mindenki hozza 
magával! Jelenlélcvel es fogyasztásával a Táncdal fesztivál sikerét 

támogatja!

Felnőtteknek: $25.00 
Ifjúság és Nyugdíjasok: $18.00

.1ецуекег о  kővetkező telefon szómon leltet rém leim;

Raez Gyuri. 9799 3519 
Bitó Jason. 9744 .>548 

Juhasz Angéla 9795X972

Л  nagy érdeklődés m ial kérjük  a jegyeket fel veni m inim um  égy  hétel a 
m űsor elől. Ö n is biztosíthassa belépőjegyét honlapunkon

h ttp ://w w w .ta n cd a lfo eztiv a l.eo n i.a u
Pruudly supponed by

Australian Bakery & Pizza Búo Homes Pfy I Ad Avon Ту re Service
Magna tá rta  Travel G & E Painters Svaks Cakebouse

MHTY í f f iR a d ic  ßellistmo Jewellerv
i &. V .Surgical Instruments

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

92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Kedves olvasóközönség!
2000 Szeptemberében 
volt az utolsó áremelése a 
Kisújságnak. Azóta van GST és 
mindenoldalon áremelkedés, akár 
merre néz az ember. Sajnos az 
utolsó két elszámolási éve az 
újságnak elég komoly veszteséggel zárult. Most már 
én is, mint nyugdíjas nincs más megoldásom, mint én 
is "haladok a korral", és az újság árát muszáj, hogy 
felemeljem Augusztustól $2.50-re, évi előfizetést 
$50.00-ra. Előre is köszönöm kedves támogatásukat!

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó:
SZEVÉRÉNYI 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: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

(Postai szállítással)
N é v :....................................................................

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:korona@atmcaterina.com.au
http://www.tancdalfoeztival.eoni.au
mailto:info@mhtv.net
http://www.mhtv.net.net/forum
http://www.3ZZZ.com.au

