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1956, 1989 és 2004 a három évszám jelentős 
eseményei hazánknak! Az bizonyos, hogy már 
1956-ban megszületett a gondolat az európai unióról, 
- de ez csak másodrendű dolog volt, a szabadság és 
függetlenség megszerzése volt a főcél. Most mind ez 
valósággá vált, és Magyarország tagállama egy 
szabad közös Európának!

Hová is jutottunk?
Egy biztos; a világon nincs sok

megelégedett magyar ember!
Megosztódottságunk átkai mellett, szeretném 

az olvasók figyelmét felhívni a világ problémáira, 
ahova mi is hozzá tartozunk, és alkalmazkodnunk 
kell, ha non akarjuk nemzetünk, magyar mivoltunk és 
nyelvünk pusztulását!

Tudósaink, akik között nagyon sok magyar 
ember szerepel -  hat (6) jelentős területet sorolnak 
fel, ami majd befolyásolja a Földünk létezését, és 
ezzel a földön való életünket az új millenniumban.
Ez a hat tárgykör a következő:

1. A fizikai változások a Föld felszínén és a körülötte 
levő levegőrétegen;
2. Az emberi népesedés kérdése;
3. Az élettani újdonságok és változatosságok 

befolyása;
4. Az emberek kulturális elemeinek változása,
5. A tudomány fejlődése,
6. Kutatások, a szárazföldön, tengeren és az űrben. 
Előreláthatólag, ez a hat terület foga vezéreim 
„globális” életünket, és attól függően fog 
társadalmunk alkalmazkodni, - vagy semmibe venni 
ezeket a változásokat -  vagy még rosszabb esetben 
szembe szállni velük, s befolyással lehetnek majd 
magyar jövőnkre is.

Mi tehát a járható út?...
Próbáljon meg minden magyar - akár otthon, akár 
hol is él a világon -  a realitás légköréből élni! Előre 
nézve, megfontoltan a  múltból tanulva, összetartva, 
építeni a jövőt.
Legyünk megértők; - minden embernek lehet igaza, 
attól függ, milyen szemszögből nézi a dolgokat! 
Tanulj, hogy taníthass, - vagy legalább is ne maradj 
le a tudomány vívmányaitól. Minél többet látsz, 
hallasz -  tapasztalsz, s azt a helyes keretek közé téve, 
vehetsz magadnak irányt és célt.
Ne felejtsd el, nem vagyunk egyedül a földön, - és 
ha békében, egyetértésben akarunk élni, 
alkalmazkodnunk kell embertársainkhoz!
Egy valami biztos, ha nyelvünket meg tudjuk tartani, 
és ápolásával megszerettetjük azt gyermekeinkkel, ez 
fog bennünket megtartani magyarnak!

Rajtad, rajtam és minden magyartól függ, 
hogy milyen eredményt érve el adjuk át 
hagyományainkat, tapasztalatainkat és 
nyelvünket a következő generációnak!

Szeverényi László.
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalonjai Éva.

Egy szomorú hirt kell közöljek kedves olvasóimmal; 
Az egyik népszerű Svéd újság közölte: Dr. Szalonatai 
Éva ez évben június 9-én ünnepelte születésnapját. 
Foglalkozását illetően: újságíró, író, kutató, agrár 
szakember, pszichológus és pedagógus. Egy súlyos 
baleset folytán, ami lábtöréssel komplikálódott - 
Szalontai Éva végül is elhagyta a kórházat.
Most minden rokon és malmöi jóbarát gyors javulást
és egészséges felgyógyulást kíván.....Sydsvenska.se
Sajnos még a múlt hónapi jelentés szerint Dr. 
Szalontai Éva állapota keveset javult és a budapesti 
lakásához van kötve.
Ettől eltekintve, újságírói és az Emutenyésztők 
Egyesületének munkálatait hősiesen végzi. Barátai, 
munkatársai felkeresik, és szaktudásával ott segít, 
ahol tud.
Az Ausztráliai Kisújság olvasói nevében kívánunk 
Dr. Szalontai Évának mielőbbi felgyógyulást és jó 
egészséget

A legutóbbi értesülések szerint a magyar 
Emutenyésztők Egyesülete és a gödöllői Szent István 
Egyetem emukutatói a Csíkszeredái Sapientia 
Egyetemről Bíró László és Gego István hallgatók a 
magyar emutartást és tenyésztést tanulmányozták az 
Egyetemi Tanüzemben, a Pilisi Emufarmon.
A Sapientia Egyetemről az Egyetem Dékánja, a 
Tanulmányi Osztály, Lányi Szabolcs professzor, Póra 
Szabolcs egyengették a hallgatók tanulmányi útját, 
emu iránti érdeklődését.
Magyarországon a magyar Emutenyésztők 
Egyesületétől, a SZffi-től kapott kutatási program, és 
szakirodalom alapján jegyzeteltek, hogy sikeres 
szakdolgozatot írjanak, remélve, hogy Romániában is 
elterjedhet alternatív állattenyésztési ágként az 
emutartás.

Megjelent végre a m agyar emukrém és emuolaj!
Az eddigi tapasztalatok szerint Európában az egyik 
legjobb minőségű árú.
Forgalmazza: a magyar M onet Kft.
E-mail: monet2000@axelero.hu

Ha olcsón, kellemesen kíván nyaralni igazi székely- 
földi környezetben hívja Reisz Erzsébetet: 
TRANS-TUR; Utazási irodája; str. Principala, nr. 
211, 4174-Praid,HR-RO.
E-mail: tr^stur@fxTo vagy transmr@.digicomm.ro 
Tel/Fax: 00 40 266 240272, 00 40 265 570484.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FL USA)
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A Meteorológia Világszervezet közölte, hogy az 
El Nino jelenségként ismert, az óceán 
felmelegedésével járó csapássorozata után új jelenség 
kialakulása várható.

Ezt La Ninának nevezték el, és az óceán 
lehűlését hozza magával. A következő két hónap 
kritikus lesz ebből a szempontból, a szakemberek 
árgus szemekkel figyelik a hőmérséklet alakulását a 
csendes-óceán térségében. Az El Nino (kisfiú) utóda, 
La Nina spanyolul kislányt jelent Az El Nino 
hatására az Egyenlítő mentői normális esetben 
keletről nyugatra fújó szelek ereje lanyhul, miáltal a 
Csendes-óceán keleti medencéjében emelkedik a 
felszíni vizek hőfoka. A légnyomás megváltozásával 
együtt ez módosíthatja a felső légköri légáramlást, 
amely felelős az időjárás alakulásáért, megváltoztatva 
a csapadék mennyiségét szerte a világon.

Az El Nino 1997/98-as tetőzése során több ezer 
ember halt meg viharok, hőhullámok, tűzvészek, 
áradások, rendkívüli fagy és szárazság következtében.

A légköri jelenség globálisan harminckétmilliárd 
dollárnyi kárt okozott személyi tulajdonban!

Шлпа 2lrt 0tubió ЙГ ©alícrij
Alapítva: 1970-ben.

M agyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségéit 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A tbe Australien Institute Гот The Conservation
o f

Cultural Material lnc.-tagja. 
BDURJGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW . 

Telefon: (02) 365-3532

mailto:monet2000@axelero.hu
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A Hungaroskills.net hírei;
A HungaroSkillneí 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. (Október 5-én, és 19-én.)

A tanfolyamokra lehet jelentkezni, - a 
(03) 9879 8203 (Kisájság) 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. A 
Klub Október 4-én tartja Évi közgyűlését, 
amelyre minden tagot szeretette] várunk!

A Klub a Photoshop tanfolyam sikeres 
befejezése után is segíti az érdeklődőket. Tanárunk, 
Madai Sándor, aki hivatalosan is fényképezéssel 
foglalkozik, megjelent többször is, hogy a komoly 
anyag ismétlését és tanítását mindenkinek biztosítani 
tudja. A múlt hónapban Sándor szív-problémával 
kórházban volt. Kívánunk neki mielőbbi 
felépülést. A tanfolyam alatt készült fényképet, itt 
közlünk!

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

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 Melboume-ben élő Ambrósy Anna könyve; 

Short Political and Socíai History of 
Twentieth Century Hungary.

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

A könw megrendelhető: A Brave Nation; 
P.O.Box. 4134 East Burwood Vic. 3151. 

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

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

mm a
CSODASZARVASRÓL

Arany János balladája.
Folytatás a szeptemberi Kisújságból.

Minden zugot megüldöznek.
Minden bokrot átaldöfnek;
Gyík ha rezzen, fájd ha rebben:
De a gímvad nincs ezekben.

Szóla Magyar: hej! Ki tudja 
Merre van a hazánk útja?
Kerek az ég minden felé - 
Anyám, anyám, meghalsz beié!

Szóla Hunor: itt maradjunk!
Tanyát vegünk; itthon vagyunk; 
Selyem а Ш, édes a víz,
Fa-odúból csöpög a méz.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Kék folyam ad fényes halat, 
Vörhenyő vad ízes falat, 
Feszes az íj, sebes a nyíl, 
Harckalandon zsákmány a díj.

Száll a madár, szál az ének 
Két fiáról szép Enéhnek; 
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Hogy elúntak otthon ülni,
Halat csalni, őzet űzni:
Új kalandra, szebb csatára 
Ereszkednek a pusztára.

Puszta főidőn, sík fenyéren 
Zene hallik sötét éjen,
Zene, síp, dob, mély vadonban, 
Mintha égből, mint álomban.

Tündér lyányok ottan laknak, 
Táncot ropnak, úgy mulatnak. 
Szőve ködbül sátoruk van:
Úgy mulatnak sátorukban.

Férfi egy sincs közelébe';
De a földi lyányok szépe: 
Lyányi Belámák, Dúlnak, 
Tündérséget ott tanúinak.

Dúl királyé, legszebb kettő; 
Agg Beláré tizenkettő; 
Összesen mind: száz meg kettő; 
A tündérré válni kezdő.

Kemény próba: férfit ölni, 
Kilenc újat megbüvölni, 
Szerelemre csalogatni, 
Szerelemtől szűz maradni.

így tanulnak tündérséget, 
Szívszakasztó mesterséget; 
Minden éjjel számot adnak,
S minden éjjel úgy vigadnak.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek;

Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Hang után ők, szembe széllel, 
Fény után ők, födve éjjel, 
Mennek óvást, mennek árnyon; 
Ki lepét fog, lopva jáijon.

Monda Magyar: ez a síp-hang, 
Bátya, bennem végig csikland; 
Monda Hunor: vérem' hatja 
Szüzek ámya-fordulatja.

Haj vitézek! haj elébe!
Kiki egyet az ölébe!
Vigyük haza asszonyunkat; 
Fújja felszél a nyomunkat.

Sarkantyúba lovat vesznek, 
Kantárszárat megeresztnek;
A leányság bent, a körbe' - 
Mind a körbe', sok az ölbe'.

Nagy sikoltás erre támad,
Futna széjjel a leányhad;
Elől tűzbe, hátul vízbe, 
Mindenkép jut férfi kézbe.

Tündér lyányok ott eltűntek, 
Számyok lévén elrepültek;
De a többi hova legyen?
Földbe bújjon? elsülyedjen?...

Abbul immár nincsen semmi: 
Szűzi daccal tündér lenni; 
Vágtat a ló, és a pusztán 
Nagy üres éj hallgat oztán.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek.
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Dúl leányi, a legszebbek,
Hunor, Magyar nője lettek;
S a leventék, éppen százan, 
Megosztoznak mind a százon.
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Büszke lyányok ott idővel 
Megbékéltek asszony-fővel;
Haza többé nem készültek: 
Engesztelni fiat szültek.

Tó szigetje édes honná,
Sátoruk lön szép otthonná,
Ágyok áldott nyúgalommá:
Nincs egyéb, mint őket vonná.

Fiat szültek hősi nemre,
Szép leányt is szerelemre;
Dali törzsnek ifjú ágot,
Maguk helyett szűz virágot.

Hős fiákból ketten-ketten,
Két vezéré kétszer-ketten,
Feje lön mind egy-egy nemnek: 
Száznyolc ágra ezek mennek.

Hunor ága hun fajt nemzett, 
Magyaré a magyar nemzet; 
Szaporaság lön temérdek:
A szigetben nem is fértek.

Sittya földet elözönlék,
Dúl királynak dús örökjét; - 
És azóta, hősök párja!
Híretek száll szájrul szájra.

ARANY JÁNOS.

Július 1-től változnak a ház vétellel 
kapcsolatos segítségekül

Az Ausztrál kormány $7000-t ad az 
első házát vevőknek! 

a Victóriai állam az első házát 
vevőknek $5000 segítséget ad!

A  Victóriai állam eltöröli a 
"Stamp Duty-t" a "mortgage-kon"!

Mi biztos tudunk segíteni első otthonra vágyóknak!
FORDULJON HOZZÁNK 

BIZALOMMAL!
Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 

bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv a n ia

ABN 18 105 914 663

M ember o f the Mortgage Industry Assn. o f Aust. 
www.allhomeloans.com.au 

10 Yertchuk Ave, Ashwood, V ic. 3147. 
Phone; (03) 9888 1100_________

VIRÁ6H0R0SZKÓP
(Molnár Ottó nyomán; folytatás a szeptemberi újságból) 

Már az ősrégi kultúrák bölcselői,
természetfilozófusai 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 31-én születetteknek a búzavirág;

http://www.allhomeloans.com.au
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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 /?/>os 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!

ORCHIDEA
Jellem: Finom érzésűek, barátságosak, segítőkészek 
és fejlett a szépérzésük s a környezetükben élő 
emberekkel a kapcsolatteremtő képességük. Együtt 
érzőén fordulnak a segítségre szorulók felé - a vitát, 
veszekedést és igazságtalanságot csak nehezen viselik 
el. Szeretik a kalandokat, az utazásokat, és nagy 
érdeklődést tanúsítanak idege népek szokásai, 
kultúrája iránt. Igénylik a tiszta lakást, az ápolt, 
kulturált környezetet, kedvelik a divatos ruhákat, 
kelméket és a társasági életet 
Szerelmi élet: A z igazi, mély, mindent magával 
ragadó szerelem alanyi és ebben a tekintetben aligha 
hajlandók kompromisszumra. Ha egy Orchidea-hölgy 
például álmainak férfiúját megtalálta és az viszont 
szereti őt, akkor hozzá hűséges marad, s kedvéért 
mindenre képes! Olyan kultúrált, művészet iránt is 
rajongó partnerre vágynak, akire - műveltsége miatt is 
- büszkén felnézhetnek. Legjobban a napraforgó - 
vagy szagosbükköny-társsal élhetnek szerelmi 
harmóniában.
Sorskérdések: Ne legyen az Orchidea-ember túlzottan 
türelmeden, állandóan izgatott, stresszelt és 
ugyanakkor zárkózott. Esetleges búskomorságát, 
mélabúját tudatossan változtassa át életigenlő 
vidámsággá - tehetsége révén ez önfegyelemmel nem 
elérhetetlen. Ha nem ezt teszi, akkor - korosodván - 
testileg és lelkileg is károsodhat.
Szerencsenapok, szerencseszámok: vasárnap és hétfő. 
Kabalaszámai 12, 20, 21, 29, 30, 40.

MARGARÉTA
Jellem: Lelkiismeretes, bátor, szerény, mértékletes - 
és néha türelmetlen. Ha egyszer egy ötlet, gondolat 
mellett lecövekelnek, akkor azt az utolsó leheletükig 
képesek nagy odaadással, lelkesedéssel védeni. Az 
anyagiakkal nem sokat törődnek. Gyakorlatiasan, 
gyorsan és alaposan végzik el a tennivalóikat a 
munkahelyen és a házuk táján is. Kevés, de régi jó

barátaik vannak. A Margaréta-emberek sokszor - 
minden tekintetben - igen engedékenyek!
Szerelmi élet: A  szerelmi életben sok kalandozás, 
csalódás után többnyire érettebb korukban találják 
meg az igazi szerelmet. S ha ez megvalósult, akkor 
mindent elkövetnek, hogy megtartsák őt, s mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy karrieijében 
érvényesüljön a társuk. Gyengédségre vágynak, ami 
nem mindenképpen a szexet jelenti! Leginkább 
búzavirág-, babrózsa-, pipacs és napraforgó-partnerrel 
lehetnek boldogok.
Sorstanácsok: Az életben előforduló sok nehézség 
alázatossá, könyörületessé teheti. Szolgálni 
mindenkor szabad - igaz ügyet -, de alázatossá 
mindenáron nem kell lennie!
Szerencsenapok, szerencseszámok: szombat.
Kabalaszámok: 4, 8, 22,24,26,31.

PIROS RÓZSA
Jellem: Áldozatkész, bátor, együtt-érző, és ha 
szükséges, kitartóan küzd a szereleméért s mindenért, 
amiben úgy érzi, hogy igaza van. Szeretetteljes 
egyéniség és szociális kérdésekben is az első 
sorokban találhatjuk a pirosrózsa-embert. Érdek 
nélkül harcba száll az emberi jogokért, a 
munkanélküliség ellen, a szegények megsegítéséért. 
Szerelmi élet: Fiatal éveikben szenvedélyes szeretők, 
és egyik kalandból a másikba vetik magukat. A szex 
számukra sokat, meghatározó életérzést jelent. Emiatt 
a hűség nem alapvető erényük. Könnyen, sőt 
könnyelműen esnek szerelembe. Mivel rendkívül 
mozgékonyak és érdeklődésük igencsak szerteágazó, 
elsősorban olyan munkakörben érvényesülnek, ahol 
nem kell egy helyben maradniuk... és emiatt is rendre 
könnyen találnak kedvükre való szeretőt! Leginkább a 
pipacs- és szagos bükköny tudja maradásra bírni őket! 
Sorskérdések: Nem mindenki hiszi el, hogy milyen 
áldozatot hoznak az állandó helyváltozásukkal. 
Próbálják elviselni az a kis- vagy nagyobb fájdalmat, 
aminél nagyobbat másoknak okoztak. Az élvezetek 
gátlástalansága egyszer csak visszaüt - érdemes előbb, 
mint később rájönni erre, és úgy rendezni az életet! 
Szerencsenapok, szerencseszámok: kedd, csütörtök és 
péntek. Kabalaszámok: 9,15,18, 24,27,30.

VÉGE.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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VALOOK
- Ügyvéd Úr, el akarok válni a feleségemtől.
- Szabadna tudnom, hogy miért?
- Mert tányérokkal és konzerves üvegekkel dobál!
- És mióta dobálja magát a felesége?
- Tíz éve, amióta megházasodtunk.
- És miért csak most akar válni?
- Mert kezdek lassulni, és csak most talált el!

MOST EGY RENDŐR VICC
A rendőr felesége elutazik. A két gyerek az apjukkal 
otthon marad. Az asszony elmagyarázza, hogy mi a 
teendője minden este.
A picit meg kell fürdetni minden este, ne felejtsd el? 
A rendőr elkészíti a fürdővizet, megfogja a kisgyerek 
fülét és elkezdi lóbálni ide-oda a vízben. Persze a 
kicsi elkezd borzalmasan sími. A nagyobbik gyerek 
csak nézi, majd megszólal:
A mami nem így csinálja!
Hát hogyan? - kérdezi a rendőr.
Beleteszi a vízbe az öcsit, és a kezével mossa.
Majd hülye leszek belenyúlni abba forró vízbe!

2004
OKTÓBER

Jeles napok;
Október 4.Assísi 

Szent Ferenc napja. 
Október 20. Szent 

Vendel napja. 
Október 23. Nemzeti 

Ünnep. Az októberi 
forradalom 48 éves 

évfordulója. Október 
2ó. Dömötör napja. 
Október 28. Simon- 

Júdás napja. Ahogy a 
regula mondja, 

Hegyalján ilyenkor 
kezdték a szüretet: 

Rég leírta Noé Tokaj 
hegyormára, hegyaljai 

kapás, várj Simon- 
Jádára.

APO K O L

Az új-hitűek hisznek a reinkarnációban, abban, hogy 
halál után az ember egy más testben újraéled, és új 
élete él a földön. A félj meghal, és halála után az 
asszony elhatározza, hogy meggyőződik róla, van-e 
ebben valami igazság. Elmegy hát egy spiritiszta 
szeánszra, és megidézted a félje szellemét. A szellem 
meg is jelenik egy bizonyos idő után.....
- Hogy vagy Karcsikám?... kérdezi tőle az asszony.
- Remekül, volt a válasz.....
- És mit csinálsz egész nap?.....
- Remekül érzem magam, eszem, iszom és több száz
asszony váija, hogy udvaroljak nekik.....
- Asszony?Milyen asszony?.... Karcsikám hol vagy
te a pokolban vagy a mennyországban?.....
- Én? - dehogy is - itt vagyok a földön, - a falu
csordájának a bikája lettem........

FOGADALOM
Kovács és Szabó óriási veszedelemtől menekül meg 
szerencsésen! Fogadalmat tesznek, hogy menekülésük 
emlékére egy esztendeig nem gyújtanak rá, nem 
isznak egy korty alkoholt sem, és nem nyúlnak nőhöz.

Alig telik el egy hónap, este, otthon a hitvesi 
ágyban Kovácsné oldalba böki a férjét:

Te, a Szabó már szivarozik....
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Nem fe le jtünk  o k tó b er....
Könyvismertetés;
Szalay Róbert: Ami a történelemkönyvekből
kimaradt....... A forradalom igaz története.
(Szeged, 2003, New England Kft, 140 oldal. Ára 
fíízve: 2800 Ft.)
Részlet Dr. Fazekas Árpád könyvismertetéséből;

Ez már а III. kiadása a könyvnek, amelyet 2004. 
Májusában kaptam meg. Már ismertem a szerényebb 
I. kiadást is. Kétségtelen, hogy néhány kifogás 
felmerült ezen első füzet egyes részeivel 
kapcsolatban, azonban mindezt elhomályosította és 
túlnőtte az az összehangolt és gátlástalan támadás. 
melyet a Szerző személye ellen indítottak. Tény, hogy 
az igazság felmutatása néha olyan, mint a keserű 
pirula: le kell nyelni, mert különben nincs gyógyulás. 
Azt pedig elvitatni, hogy ma egy történelemtanár, aki 
ráadásul forradalmár és hadtörténész is: kifejtse azt, 
ami " a történelemkönyvekből kimaradt'', egyszerűen 
nem lehet.

Nagy várakozással vettem tehát kézbe a könyv 
III., javított kiadását. A címadó téma: "1956 A 
forradalom igaz története" már 50 oldalt ölel fel, s a 
következő fejezetekre tagozódik: I. Válság és 
útkeresés, 2. Forradalom és szabadságharc, 3. A 
szabadság napjai, 4. Megszállás és ellenállás, 5. 
Megtorlás és restauráció.

A legnagyobb változás, hogy а III. kiadás 
teijedelme lényegesen, 97 oldallal bővült. Ezt 
elsősorban a 11 - 67. Oldalakon található:
Arcképcsarnok c. fejezet beiktatása idézte elő. Ebben 
47 forradalmár fényképét láthatjuk és hosszabb- 
rövidebb életrajzát, visszaemlékezését olvashatjuk. A 
bemutatott személyiségek fele emigráns, azaz 24 
olyan szabadságharcos, aki kénytelen volt hazáját 
elhagyni. Nincs itt arra mód, hogy akárcsak 
felsoroljuk valamennyit. Tény azonban, hogy 
emigránsoknak pótolhatatlan és meghatározó 
szerepük volt 1956 szellemének külföldi ápolásában, 
amikor még Magyarországra a kádári megtorlás síri 
csendje borult. Azóta már feledésbe merült a Kádár
rendszer megbélyegző, lenéző, gúnyos "disszidens" 
megjelölése is. Ebben a kötetben újból egymásra 
találtak a hazai és a világban szétszóródott ’56-os 
forradalmárok! Egységben az erő.
А III. javított és bővített kiadás tehát előnyére 
változott meg. А III. kiadás már nem magánügy, már 
nem csak Szalay Róberté (bár Ő szerkesztette és 
részben írta is) a kötetet hanem a Forradalomé és az 
'56-os forradalmároké is. s remélhetőleg a

tankönyveket forgató tanulóifjúság pedig tanul belőle. 
Különben megszakad a hagyomány!
A könyvismertetés az IGAZUNK '56 c. (Bp.) havilap 
mostani főszerkesztőjének, Bartis Ferencnek (20 évet 
ült román börtönökben!) ”'56-os baitársaimnak" c. 
verse hitvalló soraival záródott:

"Fejet föl! Mellet ki! Kéz a kézben!
Tilos kihalnod, hős nemzedékem!"

A alapot tervezte: ifj.Szalay Róbert

vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 
gyerekek és felnőttek tanításában 

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

Szombaton d.e. 10.30 - 12.00 noon. 
W antima: 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 GoId-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
Mindenki tudja, hogy az "örök nyárban" vidámabb és 
könnyebb az élet. Talán ezért van az, hogy itt az 
Arany Partok táján több az arany-szívű ember, mint 
máshol a hűvösebb "déli" helyeken. Itt az időjárás 
gyógyító hatással van az emberekre, jó kedvű, 
barátságos egymást segítő gárda, - ismertető jelei a 
magyar nyugdíjas Klub tagjainak.
Augusztusi mesék; Az aranyszívű és ezüsthajú 
Verőn ka néni 84-ik születésnapját ünnepeltük. János 
nevű fiával és Veronka nevű menyével több, mint 44 
évig éltek StAlbans környékén, Melboume-ben. 
Hozott egy képet is, amit fiatal korukban készítettek, - 
azon rajta van a "világ legszebb és legjobb embere"

Veronka néni szeretné, ha minden olvasója a 
Kisújságnak tanúja legyen ennek, és megörökítve, 
oda teheti a többi Kisűjság közé, amiket gyűjt amióta 
a Kisújság megindult. Nem ez az első alkalom, hogy 
Veronka néni tortával lepi meg a nyugdíjas csoportot 
ez már a negyedik alkalom, amit nagyon szépen 
köszönünk neki.
A másik nagy hír Augusztusból az volt, hogy a Klub 
Elnökét megkérte a Város és a Multicuítural 
Commision Council, hogy rendezze meg az 
"International Senior Citizens" napját a Gold Coast- 
on, aminek eleget is tett. A jól sikerült, előadásokkal 
teli műsoros nap tovább növelte Klubunk és a 
magyarság hírnevét itt Queensland területén. A 
előadás alkalmából fellépett Bíró Viki is, a 
Melboume-ben is jól ismert énekes és táncos, (a 70-es 
évek idején TV-ben és több más helyen is szerepelt)

Az elmaradhatatlan "örök ifjú” Klub gárda is kitett 
magáért, Oláh Erzsiké, Nemes Judit és Balázs Éva 
valamint a mi "Liberácsink", Papp Károly is emelte 
a műsor nívóját. Köszönet nekik. Még magyar ruha 
divatbemutató is volt; íme itt a bizonyíték.

Ezt a "muitikultúráíis" összejövetelt nem csak 
köszönettel, hanem költségekkel is segítette az állam. 
Köszönet a Klub szeretett Elnökének fáradozásáért. A 
jó munkánk elismerését Melboume-i vendégeink - 
Mező házaspár, Marika és Feri is tudják igazolni, 
hiszen ők voltak mindig az elsők között, akik lejöttek 
minden gyűlésünk alkalmával, amíg itt voltak 
"nyaralni"! ígéreték, hogy mindent elmesélnek 
Melboume-ben a Klubunkról, és ezután minden telet 
itt, velünk fognak eltölteni.
Még egyszer a hirdetés: tudjuk, hogy közeledik a 

tavasz, de azért még mindig
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

Mint mindig, a Klub vezetősége nevében szeretettel 
hív és vár az összejövetelekre minden kedves 
jóakarata honfitársat Nagy Sanyi.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy а 4EB 
Queenslandi Ethnic Rádió Magyar műsorának 
szerkesztője és bemondója Szanyiszlóné 
Gárdonyi Lili, nehéz szívvel közölte, hogy 
szeretett férje, Béni hosszú betegség után 
visszaadta lelkét teremtőjének. A Kisújság 
olvasógárdája és a szerkesztőség nevében 
Liliké, fogadja őszinte részvétünket!
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UNKA MÁRTOM
1928 - 2004

Melboume-ben nem kell bemutatni Linka 
Mártont, aki ez év nyaralása alatt Magyarországon 
elhunyt. A hír, amikor elért ide Melboume-be, sokan 
nem akarták elhinni, hogy Linka Márton, aki annyira 
szorosan hozzáfuződött a Melboume-i magyar 
élethez, már nincs többé. Ha valaki szíven viselte a 
magyar emigráció sorsát, az Linka Marci volt. 
Egyszerű, tiszta szívű magyarságával mindenkit 
magával sodort a "nagy-ügy" érdekében! Ott segített, 
ahol tudott, és ahol kellett. Sokoldalúsága 
megmozgatta minden rétegét a magyar 
emigrációnak! Mint színész és közösségi szervező 
volt nevezetes. Hosszú éveken át, szervezte a nemzeti 
ünnepségeket, szerepeiben a magyar irodalom és 
történelem nagyjait elevenítette meg. Amikor pénz 
kellett, akár az otthoniak megsegítésére, vagy a 
Melbourne közösség felépítésére színdarabjaival, 
előadásaival mindig kész volt a tettre. Nála az a 
mondás, hogy "nem a szavak, de a tettek számítanak" 
mindig igaz volt.

Mard volt a Melboume-i Magyar Központ 
felépítésének egyik legnagyobb és legeredményesebb 
mozgató ereje. 1977-ben alakult meg az Ifjúsági és 
Cserkész Otthon Szövetkezet, amelynek vezetője lett.

A saját ezerdolláros hozzájárulásával, és az 
eredményes gyűjtéssel 1979-ben kezdődött az 
építkezés. A sok előadás, és közösségi erőfeszítés 
1981-re felépítette az első épületet, amit követett a 
Magyarház Szövetkezet nagyterme, a Szociális 
Szövetkezet épülete és végül a Regnum Egyház 
templom építése a Jandó és Hende családok által 
adományozott telken. Ezeket az új 
kezdeményezéseket már mások vezették, így lett a 
helyből a Melboume-i Magyar Központ.

Marci "száműzött" lett abból az otthonból, amit 
fáradságos munkájával és segítőivel készített a 
Melboume-i magyarságnak. Hogy miért?... 
"egyesek” nem értettek vele egyet, és úgy, mint sok 
más arra képes vezető egyéniség abba hagyta 
hivatalos működését. A magyarságot viszont sohasem 
hagyta el, még az utolsó márciusi megemlékezésen is 
szavalt a Központ Ifjúsági termében.

Nagy veszteség érte Melbourne magyarságát. 
Egy igaz szívű, tehetséges magyar emberrel kevesebb 
lett itt a földön.

Reméljük, hogy odafenn is építi és készíti a 
helyet nekünk, akik majd követni fogják, - és az lesz 
boldog, akit mosolyogva és szertetettel fog fogadni, 
mint egy régi barátot.

Nyugodj békében te szeretette méltó "vén 
gazember"!

•— -  Szerk.

MEGHÍVÓ
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség
szeretettel meghívja önt, kedves családját és 

barátait
2004 október 10-én vasárnap du. 12:30 - kor 

a Magyar Központ IQ ósági termében 
(760 Boronia Road. Wantima) 

rendezendő
e r d é l y ie b é d r e

Belépődíj három fogásos ebéddel:
egységesen $20.00

Az ebéd bevételét tanulmányi alapra, az aradi 
szabadságszobor újra felállítására, valamint egy 
árvaház és a Sapientia egyetem marosvásárhelyi 

fakultásának támogatására fordítjuk! 
Bővebb felvilágosítás és előzetes bejelentés: 
Pelle Lajos (03) 9846 3670 telefonszámán

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK
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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

E B É D D E L
egybekötött

KLUBNAPJÁRA.
Október 24-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!

Szeresd és becsüld a választón Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
CITIZENT CLUB HÍREL 
Találkoznak a M agyar Kfiznonthan.
minden második kedden (Október 5-én 
és 19-én) találkoznak Magyar Központ 
nagytermében. 760 Boronia Road 
Wantima. 3152.
A m últ hónap ígérete valóra vált, és a Klub - egy 
buszra felférő társasága - 10 napra elhagyta a hideg 
Melboumet, és Sydney - Macqarie környékére - ment 
túrázni. Augusztus 11-én kora reggel indult a busz, 
hogy a reggeli forgalmat megelőzze, és így már 
Albury-ban reggelizhettünk. A következő megálló 
Goulbum volt, itt ebédeltünk. A hely érdekességei 
közé tartozik egy nagy kőből épített bárány, - amit 
egy magyar, Mokány Attila, tervezett és épített 1985- 
ben. A belseje üzletnek van berendezve, ahol 
emléktárgyakat árulnak. Az út most már egyre 
kevesebb megállókkal a "Pacific Holtel"-hez vezetett, 
ami Sydney külvárosában, Parramattá-ban van. A 
kényelmes szobákat elfoglalva kipihenhettük az út 
fáradalmait. A vacsorát a helyi RSL Klubban 
fogyasztottuk el, és utána, akinek kedve volt, még a 
POKI masinákkal barátkozhatott. Két napot töltöttünk 
itt és mind a két nap ajándékkal leptek meg 
bennünket a Hotel vezetői. Az egyiket a busz 
vezetőjének adtuk a másikat kisorsoltuk az "utasok" 
között. Az ott töltött két nap alkalmával 
meglátogattuk Katoombá-t a Blue Mountains egyik 
kis városát, és egy helyi szénbányát. Az idő nem volt 
nagyon kedvező, de a kilátás a hegytetőről nagyon 
szép volt. Itt láttuk meg a természet alkotta szép 
három sziklát. (Ezekhez a sziklákhoz legenda 
fűződik: jelképezi a helyi idős ember leányait, akik a 
tilalom ellenére is elszöktek otthonról, és az öreg, 
hogy megvédje őket a gonosz szellemtől, inkább kővé 
változtatta leányait!) A szénbányához meredek 
kötélpályákon mentünk le és jöttünk fel, egy párszáz 
méteres séta után. Sydney volt a következő állomás, 
ahol csak kevés időnk volt város-nézésre. Az Opera
házat sikerült "körülnézni", mert sajnos nem tudtunk 
bemenni. Az utunk Macquarie Vale felé vezetett, 
ahová délután érkeztünk, szép tágas "apartmentek" 
vártak ránk. Másnap reggel, szombaton városnézés és 
bevásárolás volt a fő foglalkozása mindenkinek. Itt 
már magunknak kellett gondoskodni a kosztról, ki-ki 
megragadva az alkalmat a magyaros ételek 
beszerzésével. A kedves kis városka mindenkinek 
nagyon tetszett. A csokoládé-farm volt a következő 
napi szenzásció. A közelben lévő Timbertown-ban 
egy kis régidőket előidéző pöfögő vonattal vittek 
körbe bennünket, - érdekes volt, láttuk az eredetiben
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visszaállított 1880-as évek életformáit. Berendezett 
lakásokat, kovács-műhelyt, szerszámokat, börtönt stb. 
A következő nap egy igazi "vidéki" korcsmát 
látogattunk meg. 1896-ban épült, népszerű turista
hely. Itt sokszor szerepelt a népszerű Síim Dusty, az 
Ausztrál "country-singer". A kis település egyszerű 
kis temploma, parkja és katonai hősök emléktáblája 
maradt meg emlékezetünkben.
A következő megálló Port Ventura volt. Ott 
hajókirándulásra mentünk a Hasting folyón. A táj 
lenyűgöző képe mindenkit magával ragadt - jó  rá 
visszagondolni. - Kis pihenő után úton voltunk 
Camberra felé. Ott este érkezve a "Shouthem Cross" 
Hotelben szálltunk meg, majd reggel városnézés után 
indultunk hazafelé Melboume-be. Az úton hazafelé 
kedves élményünk volt. A Teleky házaspár 
jóvoltából, Erdély csodálatos tájaival ismerkedtünk 
meg, (a VIDEO a Klub könyvtárából is 
kölcsönözhető) hamar eltelt az idő és már Melbourne 
utcáin szaladt a busz.
Nagyon szép, élményekben gazdag kirándulás volt ez. 
Köszönjük a szervezőnek, Teleky Lászlónak - na meg 
az "időjárás-felelősnek" - hogy kellemes időnk volt az 
egész úton. Reméljük, hogy még sok ilyen kellemes 
kiránduláson vehetünk részt.
Végezetöl minden kedves Klub-tagunknak 
kívánunk minden jót, főleg jó egészséget; és az 
összejövetelekre ezután is mindenkit szeretettel 
vár a

vezetőség nevében Fenyvesi Dona.

Kis hirdetés!
Költözés után visszamaradt jó minőségű konyha
felszerelés, valamint videó vetítő, kazetták keresnek 
újgazdát. Angol nyelvű történelmi és emberfajokról 
írt értékes könyvek is eladók. Még a szőlő-prést és az 
egész borkészítö felszereléstől is meg kell, váljak! 
érdeklődni lehet a 103) 9848 3585 telefonszámon!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK" HÍREI 
A Nunawadingi Örök Ifjak Október 13-án és 27- 
én tarják összejöveteleiket, d.e. 9:30-tól d.u. 2-ig. 
Ne feledjük, hogy a Klub évi közgyűlése Október 
13-án lesz, amire minden tagot szertettel várunk!

Ha szereti a tere-ferét, ha új barátokat akar 
szerezni, talán vágyik egy finom magyaros ebédet 
enni, finom magyaros süteményeket fogyasztani 
kávéval, teával - ezek mellett, ha akar valami újat 
látni, hallani - ismertető előadások formájában -

akkor melegen ajánljuk, hogy a mi vendégszerető 
Klubunkat látogassa meg!
Szeptemberi összefoglaló: Szeptember 1-én, Apák 
napját ünnepeltük a Klub helyiségben. Elnökünk, 
Kocsis Margit beszédet mondott, és három részes 
versében méltatta a nap fontosságát, ünnepiességét 
annak ellenére, hogy ezt nem ünnepük meg 
Magyarországon. Itt Ausztráüában mi sokkal 
erősebben érezzük az Apák szükségességét, mert az 
Apa mindenkor egy biztonságot ad családjának, az 
otthona a kis "királysága", családja védelmezője. Az 
Apa éppen olyan fontos mint az Anya, akinek szerepe 
az otthoni meleg érzések megteremtése, míg az Apa 
feladata a külső viszontagságok elhárítása és az 
azokkal való szembeszállásra, helytállásra tanítás a 
családi körben.
Szeptember 15-én hirdette meg a klub elnöke az évi 
közgyűlést és kérte, hogy a tagság jelenjen meg ezen 
a fontos napon. Szabatosan elmondta a szavazás és a 
jelölés formaütását, és ismertette azokat a 
tisztségeket, amelyek megüresedve ez alkalommal 
választásra kerülnek. Jelölő lapokat felvehette a 
tagság az arra kijelölt asztalnál.
A hivatalos közlemények után Gulyás Györgyi, klub
tagunk tartott beszámolót erdélyi és budapesti 
élményeiről. Élethű útleírást hallhatottak a 
megjelentek, szinte magunk előtt láttuk a különböző 
helyeket, az elbeszélés adatait. Nem gazdasági képet 
mutatott be hazánkról, hanem tájak, városok, emberek 
és régi történelmi helyek ismeretét tükrözte vissza 
értékes meglátásai. Mindenki nagy figyelemmel 
hallgatta az előadást. Szavaiban egy drága nép élete 
elevenedett meg előttünk, akik nem panaszkodnak, és 
a lehetőségekhez képest igyekeznek úgy formálni 
életüket, hogy a történelmi viharokat átélve, küzdenek 
egy jobb élet megteremtése érdekében. Elmondta, 
hogy úgy érzi, hogy a nép élni akarása egyre 
erősödik, és megnyugodva jött vissza, mert úgy látja, 
hogy a magyar-nép felül fog kerekedni nehézségein. 
Éreztette velünk, hogy nekünk, akik itt élünk 
Ausztráliában, és megteremtettük életünk gyökereit az 
"idegenben", gyermekeinknek támogatását vállaltuk, 
de tanítsuk őket a magyar-nép szeretetére!

Szeptember 18-án temetésre gyűlt össze 
Melbourne magyarsága. Nagy magyar volt az akit 
temettünk. Minden Melboume-ben működő egyesület 
egy kicsit magáénak érezte Linka Márton 
honfitársunkat. Nem egyszerű temetés volt ez. Utolsó 
üzenet volt tőle. És mindenki a vele egyidős 
magyarságért dolgozó és áldozó sorstársaira 
emlékezett ez alkalommal. Marci kívánsága nem a 
búcsúzás és a feledésbe menés volt, hanem a
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megemlékezés és a példamutatás a jövővel 
kapcsolatban a magyarságunk fenntartása érdekében. 
Ő köztünk akart maradni, mert a fogyatkozó 
emigrációban élő magyarok számát nem akarja 
csökkenteni, magyarságunk megmaradására buzdít 
mindenkit. Ez volt utolsó kívánsága. így legyen! 
Áldás poraira, amit a Szent István templom 
alagsorában helyeztek el. Egy kiváló magyarral 
kevesebb van Melboume-ben, hiányozni fog!

Az októberi összejövetelekre is nagy szeretettel, 
vár minden tagot és vendéget a Vezetőség nevében

Nagy József.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG ~ ~  "
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2004-év, összejövetelei a hónap első 
szombatján (Október 2-án) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427 
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 
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 

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

Minden hónap második vasárnapján. d.u. l-től 
ZENÉS CSALÁDI ESTEK; 

NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

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. Októberi 
összejövetelek 4-én és 18-án.

A vezetőségválasztás eredményeként, a következő
tisztségviselőket választott a tagság a következő évre:
Elnök: Hipik Szilveszter
Elnök helyettes: Takács István
Titkár: Takács Ilona
Titkár helyettes: Tóth Kató
Pénztáros: Hipik Irena
Pénztáros helyettes: Erdeg Károly
Választmányi tagok: Tóth Béla és Csesko Erzsébet.
Kívánunk a tisztségvállalóknak felelősségteljes
munkájukhoz sok sikert, kitartást és jó  egészséget a
Klub sikeres továbbviteléhez.
Az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár a 
vezetőség nevében: Hipik Szilveszter.

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.
Az összejövetelekre, mint mindig mindenkit 
szeretettel várunk! a Vezetőség!

BR1MBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess S t 
StAlbans) 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 Grátán Street 
Prahran, 3181. Prahrani Community Center-ben.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

Van m ég Önnek hite 
egészsége 

helyreállításában?

Forduljon bizalommal 
Budapesten végzett 

pszichotronikus- 
szellem gyógyászhoz!

hívja SZf£€iIN£, Kató-t
a (03) 9889-1027 telefonszámon.
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Az Ausztráliai Magyar Magazin TV. 
Adás minden második vasárnap este 11 és 
11:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető:Solymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.

Melbournei Magyar Televízió - МНТУ 
Adás minden vasárnap 15.30-kor 19.00 órakor 
a Channel 31 TV állomáson.
Honlap: wvvvv.mhtv.net: Email: info@jnhtv.net: és 
Fórum: W W W .mhtv net.net/forum.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 37,ZZ az 
Intemet-en is elérhető: wwwJZZZ.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!
FIGYELEM! A Kisújság 
2006 évvégére egy több 
hónapos társas utazást 
szervez Magyarországra, amire 
már most keresünk jelentkezőket.
Az út alkalmából nemcsak a 
hivatalos megemlékezéseken 
szeretnénk részt venni, hanem az időtől függően, 
Erdélyt és a Felvidéket is tervezzük autóbusszal 
meglátogatni. Jelentkezni, és további felvilágosítást a 
Kisújság telefonszámán. (03)9879 8203.

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: $25.-egész évre $ 50,- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:info@jnhtv.net

