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EM LÉKEZÉS A Z  ELH UNYTAKRA!
November hónapban megemlékezünk az 

elhunytakról. November 1. a Mindenszentek 
napja, 2-ika pedig, a Halottak napja. Ebben az 
évben, különösen itt Melboume-ben megállunk 
egy pillanatra, mert ebben az évben több 
kiemelkedő személyiség hagyta el "Melboume-i 
magyar családunkat", akik a magyar közösségi 
élet nagy támogatói voltak.

Múlnak az évek, és egyre kevesebben 
leszünk, akik még otthon, Magyarországon 
születtünk. Még kevesebben azok, akik már 
fellőtt korban hagyták el az óhazát. Ismerték az 
otthont, az otthoni tájakat, és részei voltak a 
magyar életnek. Talán éppen ezért érzünk velük, 
a családtagokkal, és megosztjuk velük a saját 
szertetteinkre, barátainkra és ismerőseinkre való 
visszaemlékezést. Visszaemlékezünk. Van, aki 
teheti a temetőbe látogat el, vagy a lehetőségek 
szerint fényképek segítségével, gondolatban 
látogatja meg szerettei nyugvóhelyeit. 
Fényképeken idézheti elő, még az életben együtt 
eltöltött szép éveket, eseményeket. Mi, az itt 
töltött Melboume-i magyar emigrációról 
köteteket tudnánk írni, képekben összerakni, 
megörökíteni.

Évről évre előkerül, és elolvasom 
Édesanyám reámhagyott "kincsei" közül ezt a 
kis verset, amit már leközöletem előbbi 
számokban, de mondnivalója igaz, és minden
novemberre aktuális: se írója...... se dátum nem
volt rajta...

Lefelé tartunk!
Lefelé tartunk, - mondják rólunk az emberek,
Ha fakul a szemünk fénye és hangunk megremeg, 
Sajnálható mosolyt is meg-megfigyelhetünk 
Amikor kihagy néha az emlékezetünk.
De bánlódjam miatta? -  Az óra lepereg,
S vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják. Lépteink lassúak, 
Óvatosak, nem várnak derűs, fényes utak.
Halkabb a szó csengése, nehezen halljuk már,
És veszít melegéből a kedves napsugár.
De bánkódjam miatta? -  Ha dermeszt a hideg?
Vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják, de biztatón ragyog,
Felénk Isten mosolya: Ne félj, pajzsod vagyok!
Fáradt gyermeket hordoz az égi kéz.
Szólít, szava színarany, és édes mint a méz.
Mit bánkódjam, ha szivem Isten állítja meg,
S vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tarunk, - mondják. -  Nem! Fölfelé megyek! 
Hallom már a távolból a győztes éneket,
S látom: fehér ruhában királyi trón körül 
Nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül.
Utam nem lefelé tart, csak a Cél közeleg!
Vár reám az ország, ahol senki sem lesz öreg!

November elején, a családi összejövetelek 
alkalmából, gondoljunk egy-pár percre a nagy 
magyar család megbecsült elhunyt embereire.

Szeverényi László
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

A Klinikai Lelkigondozók Ökonomikus 
Egyesülete a magyar Országos Baleseti 

és Sürgősségi Intézetben (OBSI)
Sípcsonttöréssel operálva, mint beteget keresett 

fel egy magas, megnyerő modorú idős úr, egy volt 
vállalti jogtanácsos, az OBSI-ban működő csapat 
egyik tagja.
Kabátján kitűző: Kezet nyújtunk!

Mezősi Ferenc beteglátogató-lelki gondozó
Országos Balestei és Sürgősségi Intézet 

Tőle hallottam először erről a szervezetről. 
Amerikában kb. 70 éve működő szakmai szervezet. 
Az ottani tevékenység elismertséggel, diplomával jár. 
Magyarországon civil szervezetként, mint a Magyar 
Klinikai Lelki-gondozók Ökonomikus Egyesülete 
került bejegyzésre egy évtizede. Vezetője Debreceni 
Károly református lelkész. A jó nevű, magyar 
Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben pedig kb. 
4 éve dr. Egri László érsebész orvos. Egy 12 tagú 
csoport (lelkész, jogász, szerzetesnő, szociális 
gondozó, pszichiáter) vezetője.

Dr. Egri László kemény kézfogású, átható 
tekintetű fiatal orvos. Nem akartam magamról - öt (5) 
hónapja elszenvedett balestemről - beszélni, csak az 
egyesületi csoport munkájáról kérdezni. Mégis 
szuggesztív személyiségével szinte kikényszeríttette, 
hogy beszéljek kínjaimról, megnyíltam előtte. De 
beszéltünk a mai magyar egészségügy sokrétű 
gondjairól, a szakmailag kiemelkedő, felkészült, de 
túlterhelt magyar orvosokról, az asszisztenciáról, a 
státusz és anyagi problémákról. Mind ebben a maga 
sajátos eszközeivel igyekszik segíteni dr. Egri László 
és karitatív csapata.

A magatehetetlen, magányos betegek ugyancsak 
várják megjelenésüket, a vasárnapi ökumenikus 
istentiszteleteket, ahová akár betegággyal együtt is 
beviszik a beteget.

u.i. Szerencse, hogy itt Ausztráliában ilyen 
szolgálatok már nagyon régen és eredményesen 
működnek. A helyi Városok képviselői hirdetik a 
lehetőségeket, akár a felhasználóknak, és a 
hozzácsatlakozóknak egyaránt. (Lásd. Május 2004. 
Kisújság a Nunawading-í Idős magyarok Klubjában 
elhangzott felhívás a Segítő Szolgálat magyar vonalú 
kiszélesítése ügyében.)

Jó hallani, hogy otthon, Magyarországon is vannak 
akik törődnek a betegekkel, és a súlyosan sérült, 
támogatásra szoruló emberekkel!
Kívánunk segítő munkájukhoz sok türelmet és sikert!

Meghalt Kabos László
Nyárvégi színes, színvonalas ünnepség volt a 

Fészek Művész Klub évadnyitója a múlt évben. 
Ekkor még együtt ünnepeltük a Fészek Étterem 
kerthelyiségében nívós olasz est volt, olasz 
operaáriákkal kísérve az ízletes olasz ételeket, olasz 
borokat.

A Művész Klub Színházterme viszont ugyancsak 
zsúfolásig megtelet közönséggel, mert itt Kabos 
László, az igazi nagy "komikus" 80 éves 
születésnapját ünnepeltük. Egy évre rá meghalt. 
Kabos László 1923-ban született, Sárvárait. 1938- 
1944 között a budapesti Kertészképző Intézet 
tanulója. 1948-ban került a Vidám Színpadhoz, 
melynek az óta is tagja volt.
Ismertebb színpadi szerepei: Molnár Ferenc: -Doctor 
Úr, című komédiájában, Puzsér, a betörő; Kállai 
István vígjátékában, majd a Papá-ban a Papa.
Jászai Mari díjas (1966), érdemes művész (1983). 
Jellegze5tes "pesti" humorista volt. Felvevő-gép elé 
1949-ben állt először. Nevezetesebb filmszerepei: A 
veréb is madár (1968), Janika (1949), Állami Áruház 
(1952), Dollárpapa (1956), Nem várok holnapig 
(1967), Hét tonna dollár (1974) és Nyitott ablak 
(1988). Kabos László halálával nagy veszteséget 
szenvedett a budapesti "komikus" világ. Ezen csak 
sími lehet!

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: ... vagy-----------A-i..... . .
Tel/Fax: 00 40 266 240272, 00 40 265 570484.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

£égy büszke magyar!
Most, hogy akarva - akaratlanul beléptünk az 

EU-ba, legalább annyit kéne tudnunk, hogy mit 
viszünk mi ebbe az ötágú-csillagos Unióba!?

Tudjuk-e, hogy 895-ös Ш. Honfoglalás idején, 
mintegy 500,000 magyar érkezik a Kárpát
medencébe, és ha összehasonlítjuk ezt a számot a mai 
népességi adatokkal (16 millió), akkor láthatjuk, hogy 
mi 1,100 év alatt a harmincszorosára növekedtünk a 
magyarság létszámát illetően? A mai Franciaország 
területén például а IX. században 7 millió ember élt, 
és ma mindössze 58 millió embert lehet találni Frank 
honban. Ez alig 8,5 szeres növekedés.

Tudjuk-e, hogy a Honfoglalás idején Európában 
csak a görögöknek és a rómaiaknak volt 
írásbeliségük, és amikor mi megérkeztünk a Kárpát- 
medence területére, már kiforrott, kész, mintegy 
1,700 éves írásbeliséget hoztunk magunkkal. Tudjuk- 
e, hogy az Ó-magyar Mária-siralom szövegét mi még 
a mai napig értjük, hiszen szókincsét, mind a mai 
napig használjuk? Shakespeare drámáit, a "müveit" 
angol már csak szótár segítségével képes elolvasni, 
mivel annyit változott nyelvük az elmúlt 440 év 
során. A miénk megtartotta nyelvtanát, és szókincsét. 
Nem volt hajlandó belesimulni, beleolvadni a nagy 
nyelvi forgatagba!

Tudjuk-e, hogy a Magyar Zenetudományi Intézet 
regisztrálta a 200,000 magyar népdalt, amelyből 
100,000 már megjelent nyomtatásban is. Tudjuk-e, 
hogy azért nem járnak tógában ma Európában az 
emberek, mert mi behoztuk magunkkal a nadrágot, a 
zakót (kazak), a hosszú kabátot (kaftán). Amíg 
Európa saruban, csizmában, bocskorban járt, addig 
mi behoztuk a háromnegyedes sarkos cipőt. Sőt, még 
az alsó fehérnemű is általunk kerül a világnak erre a 
részére. Gondoljuk csak meg, ma Skóciában, ha 
valaki igazán korhűen akar a skót népviseletbe 
felöltözni, akkor nem vesz alsónadrágot a kockás 
szoknya alá.

Tudjuk-e, hogy a Honfoglalás idején, mi 
csodálatos növény és állatvilággal rendelkeztünk, 
amit magunkkal hoztunk a belső-ázsiai térségből?

Tudjuk-e, hogy az elmúlt időszakban sikerült, a 
parlament által, hivatalosan is nemzeti kinccsé tenni 
őshonos állatfajtáink nagy részét? A kilenc kutya 
fajtát, a három parlagi tyúk fajtát, a szilaj marhát, a

három mangalica fajtát, a tincses kecskét, és a 
galambjainkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem 
lehet őket keresztezni, az országból kivinni. Tehát 
meg kell tartani a tiszta vérvonalat. A szürke marhát 
sajnos az osztrákok már levédték előttünk. Szégyen, 
hogy a mi politikusaink ezt szó nélkül hagyták.

Tudjuk-e, hogy a hollandok 400 éve termesztik a 
tulipánt, mi 3,000 éve? Mégis őket hívják a tulipán 
hazájának. Az egyetlen európai tulipán fájtának, a 
"Tulipa Hungaricá"-nak géncentruma, a Kárpát
medencében van.

Tudjuk-e, hogy a világ második alkotmánya a 
miénk? Az első az izlandi 720-ból, a második pedig 
Szent István király intelmei Imre herceghez.

Tudjuk-e, hogy a reneszánszt, mint művészeti 
stílust Ausztria és Németország tőlünk vette át?

- és még érdekes lenne tovább kutatni, hogy mi 
mindent hozott a magyar nép az Európai 
közösségekbe!? Szerk.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!

Alapítva: 1970-ben.
Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 

állandó folytatólagos kiállítása.
Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 

OLAJFESTMÉNYEKET 
és azok kopott, regi képkereteit 

eredeti szépségére 
ÚJJÁVARÁZSOLJA 

mérsékelt áron
Vértes Anna festőművész

Restaurátor
A the Australian Institute fór The Conservation

of
Cultural Material Inc.-tagja.

В IRRIG A ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
__________Telefon: (02) 365-3532___________
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A HungaroskilIs.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. (November 2-án, 16-án és 30-án. 
Ez lesz az utolsó tanítási nap Keddeken!) Az utolsó 
tanítási vasárnap, November 28-án lesz.

A jövő-évi tanfolyamokra lehet jelentkezni, -
(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. A 
Klub Október 4-én tartotta Évi közgyűlését, kis 
változással a vezetőség egy évre ismét elvállalta a 
Klub vezetését!

A Klub új Photoshop tanfolyamot indított, és a 
tanfolyam ez évi befejezése érdekében, - ami 5x2 
órás, minden hétfő este találkozik, kivéve a Cup-day 
előtti hétfőn! Ami November 1-je lesz! így a 
tanfolyamot November 29-én be tudjuk fejezni! A 
"Számítógépesek” Klub és Hungarosldllnet 
tanulók év-végi "Break-up"-ja December 6-án 
este 7:30 órakor lesz, amire a Klub-tagokon kívül, 
minden volt tanulót szeretettel meghívunk és várunk!

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 East Burwood Vic. 3151. 

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

Van még Önnek hite 
egészsége 

helyreállításában?

Forduljon bizalommal 
Budapesten végzett fl 

K pszichotronikus-
V  *’ szellemgyósvászhoz! |

hívja SZliQlNE, Kató-t 
a (03) 9889-1027 telefonszámon.

Július 1-tól változnak a ház vétellel 
kapcsolatos segítségek!!!

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 m a
Accredited Mortgage Consultant

0429 106 596
gus@allhomeloans.com.au

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

10 Yertchuk A ve, Ashwood, Vic. 3147. 
Phone; (03) 9888 1100

HOGYAN HASZNÁLJUK ÁLMAINKAT?
Dr. Borza István.

Mindenki álmodik, éjszakánként 5-7 
alkalommal. Álmainkra azonban rendszerint nem 
emlékszünk, vagy csupán hiányosan. De az 
emlékezésben sincsen túl nagy köszönet, hiszen 
álmaink általában zavarosak és túlzottan is 
szimbolikusak ahhoz, hogy megbízhatóan 
értelmezhetők legyenek, netán bármire is hasznosítani 
lehessen őket ébrenlétünk során. És ámbár az 
álombéli létezésnek némi tudatosságát el lehet 
ismerni, mégis azt kell mondani, hogy az álom 
lényegében történik velünk, s álomtetteinknek nem 
vagyunk igazán a tudatában.

Ámde feltétlenül s mindig így kell-e ennek 
lennie? Nappal a gondolkodó, tudatos részünk a

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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domináns, éjjel pedig a tudattalanunk - építhető vajon 
aranyhíd e két öntudatállapot között?
MAGASABB TUDATOSSÁGRA ÉBREDNI

Miről van itt szó tulajdonképpen? Miféle 
lehetőség kínálkozik arra, hogy hasznos, nemes 
célokra használhassuk álmainkat? Vihető-e értelem az 
álomba?

Az álomban egy magasabb, az ébrenlétkor 
megszokottat közelítő tudatosságra lehet emelkedni, 
miközben az álomállapot azért továbbra is 
fennmarad. Az álom folytatódik tovább, de amint 
rádöbbenünk, hogy ez csupán egy álom, egy alapvető, 
lényegi és kedvező változás következik be. Az álom 
értelmesebb, rendezettebb lesz és akaratlagosan 
alakítható is, az észlelés pedig világosabb. Az ilyen 
tudatos álomban rendelkezünk a döntés 
szabadságával; az álmodó képes repülni, átmenni a 
falakon, beszélgetni az álom szereplőivel 
emberekkel, álatokkal, sőt a dolgokkal és álom
szituációkkal is! - vagyis sok mindent megtehet, amit 
ébrenléte idején nem.
ÁLOMTERÁPIA:
SZEMBESÜLNI ÖNMAGUNKKAL

Az álomtörténések megértése, a kérdéseinkre 
kapott válaszok mélyebb önismerethez juttatnak. 
Hiszen nyilvánvaló, hogy álmodás közben sokkalta 
közelebb vagyunk lényünk mélyebb, rejtett 
rétegeihez, belső tartalékainkhoz, információinkhoz, 
mint ébrenlét idején. így aztán a kontrollált álomban 
magasabb belátásokhoz juthatunk el, olyan 
tanácsokat, ötleteket kaphatunk, s oly módon 
szembesülhetünk személyiségünk, élethelyzetünk 
aktuális, szimbolikus szereplőivel, hogy ezen 
álomlétezés hatékonyan szolgálhatja éber 
valóságunkat is. Vagyis az álmodás alkotó eszköze 
lehet a gyógyító, önkiteljesítő, jellemtisztító 
törekvéseinknek

Ha az irányított álmodás közben szembesül s 
kibékül az álmodó egy fenyegető álomalakkal, amely 
egy tudattalan feszültségét képviselte, akkor e 
változás jelentkezni fog éber mindennapjaiban is, 
jótékony hatással. Például: egy hölgy álmában 
szembe találta magát egy dühös oroszlánnal. 
Megkérdezte tőle, hogy kit jelképez, mit akar 
kifejezni. Erre az ijesztő rémalak megszelídülve kissé, 
egy hozzátartozója alakját vette fel, akivel akkoriban 
nagyon rossz volt a viszonya. Ezen álombéli 
szembesülés, tisztázás után érdekes és jellemző 
módon megjavult a kapcsolata ismerősével. Valahogy 
így működik tehát az álomterápia. A tudattalanban 
rejtőzött feszültség megismerése, tudatosítása

sorsjavító hatású lehet. Éppenséggel ugyanúgy, 
ahogyan hipnózis során is gyógyul a páciens, ha a 
panaszát okozó mélyen elfeledett feszültséggel, 
sorseseménnyel ismét szembesül, átéli, tudatosítja.
A TUDATOT TÁGÍTANI

Az önmegismerésen, öngyógyításon túlmenően a 
tudatos álom eredménye lesz az is, hogy 
harmonikusabban együttműködik a tudat és a 
tudattalan, illetve a bal és a jobb agyfélteke. 
Egyéniségünk addig elfojtott, kiszorított részeit, fel 
nem oldott feszültségeinket, el nem intézett ügyeinket 
őszintén megismeijük, tudatosítjuk, ily módon 
bevalljuk-integráljuk, s ezek végül is nem egymás 
ellenében, hanem egyre inkább együtt fognak 
működni, hatni az éber, reális életben is. Könnyű 
tehát belátni, hogy az alkotó álom egy királyi út, 
harmonizáló összeköttetés tudat s tudattalan között. 
Jó eszköz, fejlődési esély mindannyiunk számára A 
módszer rendelkezésére áll mindenkinek.

De hát mi is a teendő? Mit tegyen, aki használni 
szeretné álmait, alkotó módon?

Folytatás a decemberi Kísújságban...

M A GNA  СЛЕТА
T E A  V H  AGFNCV

[ LicJtoJ224í
l  » l - ' / j  Ha az utazási célja Magyarország

Európa vagy bármelyik 
JL . Része a Világnak

Bizalommal forduljon hozzánk •
Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 
Intézi: Scbwarcz Clara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 GlrnhuntW RoadCauHidd.Vic.3K2 

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; АУЩ03) 9705 6478. 

Mobile: 0418 1 08 730

UTAZÁS EGYIPTOMBA
2005. Február és Március idején 12 napos utazást 
tervez a Canadában élő Burján Erzsébet utazási 
társasága.
További felvilágosítást a decemberi újságban, addig 
is e-mail-on érintkezésbe léphet a kezdeményezővel 
az elizbunan@ vahoo. ca Intemet-es levelezőn.
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2004
NOVEMBER

Jeles napok; 
November l. 

Mindszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

megtisztítása, 
feldíszítése és 

gyertyák gyújtása a 
halottak emlékére. 

November 2. 
Halottak napja. 

Városban és falun 
egyaránt a halottakra 

való emlékezés 
ünnepe. November 
30. András nap. A 

legjelentősebb 
házasságjósló, 
varázsló nap.

A MAI ORVOSHIANY ATKA....
- Miért szalad el az operáció elől? - kérdezi az ápoló 
nővér a beteget.
- Mert az asszisztensnő a műtét előtt azt mondta: 
Mitől fél? Ez csak egy közönséges vakbélmütét.
- Na és?

A POSTÁS...
A férj váratlanul kivesz egy nap szabadságot. Reggel 
csöngetnek, és a félj indul ajtót nyitni. Azonban nem 
találj a saját köpenyét, ezért hirtelen a felesége 
pongyoláját kapja magára. Amikor kinyitja az ajtót, 
belép a postás, aki gyöngéden átöleli - levél a 
kezében. Aztán hirtelen rámered, ledobja a levelet, és 
rémülten elrohan. A félj elmeséli az egészet a 
feleségének, majd hozzáteszi:

Tudod, mit gondolok?
Ugyan mit? - kérdezi félve a feleség.

- Azt hiszem, hogy a postás feleségének 
ugyanolyan pongyolája van, mint neked.

A LEGJOBB NYARALÓHELY.....
Egy házaspár egész álló nap megfelelő nyaralóhelyet 
keresnek. Az alkonyati órákban kocsijuk egy 
gyönyörű tájon halad át.
- Milyennek találod? - kérdi óvatosan a félj.

Csodálatos! Az ember szinte elnémul a 
gyönyörűségtől - válaszol a feleség.
Akkor itt azonnal megállunk! - dönti el 
felvillanyozva a félj.

A POKOL
Az új-hitűek hisznek a reinkarnációban, abban, hogy 
halál után az ember egy más testben újraéled, és új 
élete él a földön. A férj meghal, és halála után az 
asszony elhatározza, hogy meggyőződik róla, van-e 
ebben valami igazság. Elmegy hát egy spiritiszta 
szeánszra, és megidézteti a férje 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 várja, hogy udvaroljak neki.....
- Asszony? Milyen asszony?.... Karcsikám hol vagy
te a pokolban vagy a mennyországban?.....
- Én? - dehogy is - itt vagyok a földön, közel
hozzátok, - a falu csordájának a bikája lettem........

POLITIKAI VICC
-Te tudod, miért építik az Országház üléstermeit kör- 
alakura?
- Talán azért, hogy a minisztereket ne lehessen 
sarokba szorítani!
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 48. Évfordulójának tiszteletére 
fiatal előadók, táncosok, énekesek, zenészek műsora a velük egyidős PESTI
SRÁCOK méltatásara. Összeállította és rendezte: Bagin Lívia
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A QUEENSLAND! HÍREK:
A Gold-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:

dolog ez, de hiszen: benne van a vérében! 
Máskülönben, szívesen eljön az Idős magyarok közé, 
szórakoztat bennünket: ördöngős labdakezelése 
mindenkit elámít, tört magyar beszéddel, de mégis 
érezteti, hogy közénk tartozik. (Hány unoka van itt 
Ausztráliában, aki nyomába léphet?) Még egyszer 
elmondom, hogy nagyon büszkék vagyunk rá!

Hol volt, hol nem volt... az Óperenciás tengeren is túl, 
a Victóriai határokon is túl....valahol Brisbane alatt 
volt egy Arany-Part-i Idős Magyaok Klubja, amely 
tartotta és tartja a mai napig is összejöveteleit a tagság 
és vendégek örömére. Alig várja mindenki a keddi 
napot, hogy ismét egymás társaságában lehessenek. 
De sajnos most már az idő múltával nem leszünk 
fiatalabbak, és a "fájás" is kerülgeti a tagokat, - hiába 
élünk ebben az örök-nyárban. Számon tartjuk 
egymást, a hiányzókat felkeresve tudakozódunk 
hogylétük felől.
Nem panaszkodásnak, de elmondom, hogy én utánam 
is érdeklődtek, ami nagyon jól esett. Már vagy tíz 
(10) éve kerülget a köszvény (magyarul GOUT) és 
néha lever a lábamról. Rosszul esik a dolog, mert 
helyt szeretnék állni, az elvállalt munkám hív - az 
idős magyarok klubja "elvárja" a segítségemet. Segít 
rajtam a sok jókívánság, de mos a legnagyobb 
segítség volt, hogy focista unokám eljött 
meglátogatni. Nem kis dolog! Ő az Ausztrál női 
csapatban szerepelt 16 évestől 21 éves koráig.

A képen az Elnök Leigh-vel, "az unokával"

Még ma is a Victoria-i női csapatban játszik, és az 
idén Októberben kezdődő szezon alatt remélem itt 
Brisbane-ben is, fogjuk látni, képviselni a Victoria 
színeket. Büszkék vagyunk rá, - és miért nem? Nagy

A hétköznapi örömök és bánatok között a Klub 
hétről-hétre megy tovább, segíti egy kiemelkedő 
gárda, akiket nem lehet kihagyni soha a 
megemlékezésből. Ezek jönnek és vonzzák a 
vendégeket is; - legfőképpen Melboume-ből.

Nagy Sanyi, Papp Károly, Várnai Lajos 
Kovács Marika és József, Varga Irén és Oláh Erzsébet.

Ha valaki a Gold-Coast-ra megy értesítést adjon egy 
levélben a következő címen, 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.

B ro n z b a  ö n tö tt "R ock & Roll" király. 
Dr.Kolozsy Sándor szobrászművész alkotásának 

felavatása
A már hagyományos "Wintersun" fesztivál a 

Twin Town-ban mindig tartogat meglepetést a 
részvevőknek. Ez alkalommal a legismertebb 
Ausztrál "Rock & Roll" csillag "The Wild One" - 
Johnny O'Keefe-nek emlékére készített három méter 
magas szobor felavatása volt az események
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központjában. Élénken él még az emlékezetemben 
pár évtized távlatából is, hogy tizedéves koromban, 
barátnőimmel végig sikoltottuk a Melboume-i 
előadását, gyűjtöttük lemezeit, fényképeit Boldog 
vagyok, hogy most itt lehetek. A szinte megszólalásig 
hű szobor alkotója - gondolom sok magyar 
honfitársam által is ismert kolozsvári születésű - Dr. 
Kolozsy Sándor, Sydnev-i szobrász és közéleti 
személyiség - az Erdélyi Világ Szövetség, Társ- 
Sydney-i Csoport Elnöke. A szobiul Twin Tomis 
Service Club épületével szemben lévő "Resort - 
sétány” mellett egy gyönyörű fekete márvány alapra 
helyezték. A helyi polgármester, Cr. Wanten Polgase 
megnyitó szavai után a mester, Dr.Kolozsy Sándor 
üdvözölte az összegyűltekei, és megköszönte, hogy 6 
kapta a megbízást a szobor elkészítésére. Jomry 
O’Keefe egyik leghíresebb dalának - a "You Make 
Me Want to Shoui" felhangzása közben lassan 
csúszott le a lepel. És, végül a lelkes tömeg tapsának 
ütemében, a déli nap teljes fényében, mintha életre 
kelt volna a legendás "Johnny",

A képen Br.Kolozsy Sándor, Rumincik Zsuzsa és 
Horscroft Ilona társaságában.

Az ünnepség végezetével sikerült szót váltani, 
Kolozsy úrral, akinek feltettem egy pár kérdést: - 
Készül-e másolat a szoborról? - Terveimben 
szerepel, hogy készítek magán gyűjtők számára kb. 
15 darab, 60 centiméter magas másolatokat, fehér 
márvány alapon, számozott diplomával.
Ha nem titok, milyen alkotáson dolgozik még? - 
Természetesen nem titok. A Balektown-i Tanács 
megbízásából már készülőben van egy Ausztrál 
"aboriginal" törzs-főnök "Nurragingy", ugyancsak 
három méteres szobra. Ez tulajdonképpen egv 
"reconciliation" emlékmű lesz, és úgyszintén alappal 
együtt lesz öt méter magas.

Lesz-e kiállítása a közel jövőben? - Igen, nagyon 
bízok benne. A Sydney-i Operaház igazgatójával már 
tárgyaltam egy egyéni kiállítás tervéről. Nagy 
örömmel fogadták az ajánlatom, mivel a korábbi 
kiállításom 1984-bennagy sikert aratott. Talán egy 
évnek is el kell telnie, hogy megvalósuljon.

Köszönöm a beszélgetést és büszkék lehetünk, 
hogy egy magyar honfitársunk, ismét tett valami 
maradandót az Ausztrál közösségnek, emelve a 
magyarok jó  hírnevét.

Rumincik Zsuzs, Goid Coasí.

BURAI GYULA NAGYM ESTER
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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ERDÉLYI EBÉD - Melbourne 2004.
Nyakunkon a tavasz, vagy ahogy erre felé 

mondják: megjött a "silly season", hol esik, hol süt. 
Gondolom otthoni viszonylatban ilyenkor, érkeznek 
meg az első fecskék és a gólyák is, kezdik rendbe 
rakni, ősszel elhagyott fészkeiket. Itt nálunk ilyenkor 
a "footy finals", azaz "tojás-labda foci" és a "Royal 
Melbourne Show"- gazdasági kiállítás és vásár, no 
meg a szívünkhöz oly közel álló, hagyományos 
Erdélyi Ebéd foglalkoztatja az embereket, amely idén 
Október 10-én vasárnap, a Melboume-i Magyar 
Központ Ifjúsági termében volt megtartva.

Mint minden évben, nagy várakozás előzte meg 
rendezvényünket. A nagy nap, gyönyörű napsütéses 
reggellel kezdődött. Erdélynek misztikuma, a 
Szövetség múltban elért eredményei és a híres erdélyi 
- szíves vendéglátás - több mint háromszáz vendéget 
hozott a rendezvényre.

Az érkező vendégeket Bálint Kálmán 
nagyszerűen összeállított, zenével aláfestett erdélyi 
vetített képei várták. Gyönyörű tájak, híres városok, 
ének-karok, muzsikusok, és tánc-csoportok 
bemutatóiban gyönyörködhettünk. A színpadon az 
erdélyi zászló és a Szövetség kopjafája állt.

A hivatalos megnyitó "Isten hozott-ját", Pelle 
Lajos a Szövetség elnöke mondta. Megnyitó 
szavaiban köszönetét mondott a megjelenteknek, akik 
tizennégy különböző szervezetet képviseltek, 
valamint az új Melboume-i, tiszteletbeli magyar 
konzulnak - Világos Istvánnak - hogy részvételükkel 
gazdagították az ebédünket. Továbbá köszönetét 
mondott mindazoknak, akik segítségükkel 
hozzájárultak az ebéd sikeréhez. Mielőtt az ebéd 
elkezdődött volna, Orbán István vezetésével a 
közönség elénekelte az Erdélyi Himnuszt, amit 
Dabassy János evangélikus lelkész asztali áldása 
követett.

A híres nagyváradi töltött-káposztát, ami néhai 
Galló Géza-bátyánk kedvence volt, (hiszen ebben a 
városban született) Szabó Edit "varázsolta" az 
asztalokra. Ő ennek az ételnek "elérhetetlenül" a 
legkiválóbb készítője. A gombás-sertés sültet pedig, a 
népszerű Korona étterem volt tulajdonosa, Erdősi 
Rozika remekelte. A Juhász házaspár vezetésével a 
Gyöngyös-bokréta tánc-csoport tagjai szolgálták fel 
az ízletes ebédet. Az ebéd alatt a Székely-zenekar 
szórakoztatta a megjelenteket, szebbnél-szebb magyar 
nótákkal, és egy kedves vendég Varga Lili is énekelt 
velük egy pár közkedvelt dalt.

A szünetben az Orbán család szerepelt. A kis 
Attila nagy sikert aratott csengő hangján, szép magyar 
kiejtésével elmondott versével.

Az édességnek felszolgált almás-rétes, "fínger- 
lícking" minőségű volt. Az ebéd után, tombolajegyek 
adás-vétele foglalta el a vendégeket. A sok szép 
sorsolandó tárgy közül a főnyeremény Szetey Ági 
olajfestménye volt (immár a harmadik éve - köszönet 
és hála az adományért) amit a szerencsés Varga Árpi 
és Emese nyertek meg.

Az ebéd alkalmából sok ismeretség és barátság 
újult fel, hisz ilyen ebédeken és rendezvényeken jön 
össze az itt élő és idősödő magyarság. Ezek adnak 
alkalmat az elbeszélgetésre, visszaemlékezésre, az 
elmúltakra. Örömünkre sok fiatal arcot láttunk az 
ebéden, aminek szívből őrültünk. Reméljük, jól 
érezték magukat és jövőre is, eljönnek az ebédünkre. 
A megjelentek természetesen segítik az Erdélyi 
Szövetség munkáját, aminek tő célja az erdélyi 
magyarság megmaradásának felkarolása. Segítségünk 
legyen egy kis egy-szobás gyimesi iskola felszerelése, 
vagy a Sapienta Egyetem tankönyve, avagy egy árva
ház növendéke Marosbogáton, mind magyarságunk 
megmaradást jelenti az elszakadt területeken.
A sikeres ebéd elősegítette jelmondatunk valóra 
váltását: segített a résztvevő vendégsereg, hogy 
segíthessünk az erdélyi magyarokon.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 13. oldal

M ELBOURNE-I M AGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Waníima
Victoria, 3152. Ausztrália
2004. NOVEM BERI NAPTÁR.
November 1. Szombat, M indszentek napja

d.e.7:30 órakor Katolikus szentmise. 
November 7. V asárnap 

REGNUM  BÚCSÚ 
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 

November 13. Szombat
Táncos mulatság, este Tórái kezdettel. 

November 14. V asárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
Árpád Otthon ebédje 12:30 órakor 

November 21. V asárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

November 28. V asárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
KLUB NAP 

Decem ber 5. V asárnap
Mikulás Piknik (egész napos)

December 19. V asárnap
Gyertyafényes est (este 8 órakor)

Szeretettel hhrja és várfa vendégeit a Regnum Szövetkezet 
Vezetősége 2004 november 7.-n, vasárnap 

a

Szent ISTVÁN  templom  
b ú c s ú r a

Ъ.е. n órakor
ökumenikus isten-tisztelet

A m e l y n e k  f ö c e l e b r Á n s A :

Hilton DcAkín püspök.
- Ü í Í pet*c*»ye

- 4á*í GUtemíhyek -
ÍAh$ff  -h'LlllxüjltLLVílVll L lillÉ V  LAVÚÜJ Úé (Ж

A M A G Y Á R  K Ö Z P O N T  
| TÁRSADALM I KLUB SZÖVETKEZET
I

760 Boronia Road Wantima, Vic.
Hungárián Social Club 

IGAZGATÓI
I Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 

honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL

egybekötött
KLUBNAPJÁRA.

November 28-án 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.в

Italok a helyi bárban kaphatók.
A KLUB V EZETŐ SÉG E SZERETTÉL VÁR 

M INDENKIT.
1 Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 ,Házy Irén 9707 1378 
telefonszámokon.

1 Figyelem! A szokásos Klub-nap Július végén elmarad!

ÁRPÁD OTTHON)
A TIZEDIK ÉVFORDULÓ

Az ÁRPÁD Idős Magyarokat Gondozó Otthon 
A tizedik évfordulóját ünnepli és ezáltal 

jótékonysági célt szolgáló 
E B É D E T  R E N D E Z

2004 November 14-én, Vasárnap, 12:30 órakor 
a Magyar Központ Ifjúsági Termében 

(760 Boronia Road, Wantima)
A több fogásos ebéd ára egységesen $25 

A tiszta bevételt az ÁRPÁD Otthon elfekvő betegei 
részére fordítjuk.

A jó hangulatról PASKA BÉLA gondoskodik és 
kellemes műsorban lesz majd részük;

Fellép a Magyar Központ Tánc-csoportja.
$3000 plusz értékű tombola 

Részvételüket kérjük jelentsék Nov. 11-ig a 
következő személyeknél:

Vető Olga 9754 8579;
Padányi Gyöngyi 9840 2990;

Ildikó (Árpád Otthon, 8-5-ig) 9801 0855;
MA ÖN SEGÍTI AZ ÁRPÁD OTTHONT, HOLNAP 

MEGLEHET, HOGY AZ ÁRPÁD OTTHON 
_________ SEGÍTI MAJD ÖNT.
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban.
minden második kedden (November 2-án 
16-án és 30-án) találkoznak Magyar 
Központ nagytermében. 760 Boronia 
Road Wantima. 3152.

Nagyon elfoglaltak vagyunk az új vezetőség 
megszervezésével. Noha nagy változás nem lesz, de a 
végleges eredményt a decemberi Kisújságban 
feltétlenül közöljük majd.

Elfoglaltságunkat növeli még az év utolsó 
kirándulásának megszervezése is. Gondoltuk, hogy 
nézzünk szét Ausztrália belső részein is, ne csak a 
tengerpartokhoz közel vidéket látogassuk, mint 
általában szokás szerint. Ezért elhatároztuk, hogy 
November 22-én Mildura, Broken Hills és vidéke 
lesz az útirány. Öt napos túra lesz, ahol teljes 
ellátással kényeztetnek majd bennünket. Vendégeket 
is szívesen látunk, a Klub tagsága mellett. 
Felvilágosítást kaphat, és jelentkezni lehet Teleki 
László (03) 9543 1210 telefonszámán. A Kaszinó 
meglátogatását December 20-ra tervezzük. Tudjuk, 
hogy akkora már a többi Klubok is, már az év-végi 
búcsú-ebédjüket is megtartották, - Karácsony is közel 
lesz - de hátha ez ad majd egy kis szerencsét és 
meglepetést, talán még egy kis "karácsonyi 
ajándékot" is leráz hatunk a karácsony-fáról. Ezt is 
természetesen Teleki Laci szervezi.

Jó érzéssel töltött el, hogy az Októberi 
szabadságharcosokra a megemlékezésünk méltó és 
szívhez szóló volt. Hálás tapssal jutalmazta a klub 
tagsága a szép szavalatokat, amiket Csuk Juci és 
Kratz János, adtak elő. A húsz (20) tagú énekkar, 
egyforma magyaros ruhában, adtak elő az 
eseményekhez méltó dalokat, emelte a megemlékezés 
színvonalát. Dicséretet érdemelnek!
Itt említem meg, és köszönetemet fejezem ki Kovács 
Gyuri pénztárosnak és Nagyidai Borika titkárnak 
eredményes munkájukért, nekik köszönhető a 
magyaros mellények beszerzése.
Öröm tagnak - és vezetőnek - lenni a Knox Idős 
Magyarok KIu bjában! Teleki Ilonka elnök.

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 borkészítő felszereléstől is meg kell, váljak! 
Érdeklődni lehet a 10319848 3585 telefonszámon!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK" HÍREI 
A Nunawadingi Örök Ifjak November 10-én és 24- 
én tarják összejöveteleiket, d.e. 9:30-tól d.u. 2-ig. 
Ne feledje el kedvelt beszédtémáit, és ió étvágyát 
magával hozni A többit már itt megtalálhatja!

Nehéz szívvel kellett tudomásul venni, hogy 
lippai Rauch Károly, vagy ahogy mindenki ismerte: 
Pubi-bá, a Melboume-i magyar cserkészcsapat 
megalakítója, volt magyar katonatiszt, mindenkinek 
jó barátja, megkapta a "behívóját" a magyarok 
Istenétől, mert talán ott, ahová megy nagyobb 
szükség lesz rá. Ki tudja, talán Csaba királyfi 
seregébe sorakozik fel a Hadak-útján. Isten veled 
Pubi-bá, emlékeid őrizzük itt Melboume-ben.

Október 13-án Klubunk a 15-ik évi közgyűlésén 
a következő vezetőségi tagok nyerték el a tagság 
bizalmát a következő évi munkálatokra: Kocsis 
Margit elnök, Szántó Erika alelnök, Simma Edit 
titkár. Két régen és erősen dolgozó vezetőségi tag, 
Nagy József és Lengyel Nándor lemondásával átadták 
helyüket fiatalabb tagoknak. A sok és fárasztó munka 
alatt elfáradva, hajuk is "lisztes" lévén egy kis 
nyugalomra vágyódnak! Természetesen, a lemondott 
vezetők gyakorlatára és tapasztalataira szükség van , 
ígéretet tettek, hogy segíteni fogják az újonnan 
megválasztottakat, tőlük telhetőén. Ez a feltétele egy 
jól működő Klubnak. Köszönet a régi vezetőknek 
áldozatos munkájukért, és az új vezetőségnek jó 
munkáf sok sikert és jó egészséget kívánunk, 
felelősség-teljes munkájukhoz!

Október 27-én Klubunk kegyelettel emlékezett 
meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. 
A magyar Himnusz eléneklése után elnökünk, Kocsis 
Margit emlékezett meg az 56-os eseményekről. 
Beszédében megerősítette, hogy a küzdelem nem volt 
hiábavaló. A sok élet, vér, börtön-áldozatok és 
hazátlanságba szorult emigráció eredménye, 
hazánkban már észlelhető még lassú, de állandó 
fejlődés látható a jobb és szabadabb élet felé. Vass 
Albert egyik költeményének előadásával Elnökünk 
éreztette velünk, hogy a zsarnokság ellen, a 
szabadságért küzdő hazafiak büntetése a hontalanság 
járhatatlan, néha tövisekkel borított végtelenségbe 
vezető vándorláshoz vezetett. De a költő biztat, hogy 
ki kell tartanunk, mert lesz még szőlő, lesz még lágy 
kenyér!

Tagtársunk, Gulyás Gyöngyi adott megelevenítő 
képet a szabadság-harcosok hősi napjairól az akkori 
fiatal, forradalmi költők versei nyomán. Éreztük a 
fiatal hősökkel, harcaikban, ...sokakat hallottunk 
utolsó kétségbeejtő segélykiáltásaikat a nyugat felé... 
majd a megtorlástól félők meneküléséről.... és ma ...
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a feladott álmokról... otthonról...? Hisz már későr 
ejár.... Köszönjük Gulyás Gyöngyinek, hogy 
visszavitte emlék
ezetünket arra a nevezetes Októberre, amit soha nem 
felejtünk!

Klubunk nagy szeretettel, jó ebéddel vár minden 
tagot és vendéget a "régi" Vezetőség nevében

Nagy József.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2004-év, összejövetelei a hónap első 
szombatján (November 6-án) lesz megtartva 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. 
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 
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. 

FIGYELEM!
Bokor Katalin népszerű természetgyógyász 
könyvei, magyar és angol nyelven kaphatók a 
BOCSKAI teremben minden vasárnap az 
Istentiszteletek után!

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.

FIGYELEM! A Klub 15-ik évfordulójára 
rendezett dísz-ebédjére szeretettel meghívja önt, 
és barátait December 12-én Vasárnap lí-tő l 5 
óráig; A Noble Park Community Centre-be.
A Ross Reserve-ben van. (Mehvay Refr. 80 E/12)

A jó hangulatot a SZÉKELY zenekar szolgáltatja, 
Kocsis Erzsiké fellépésével, 

ízletes ebéd, üdítő italok, jutányos áron.
Aszal foglalás "szükséges” a 9706 2151 tel-számon.

Ebéd ára: tagoknak $ 8.00; vendégeknek $10.00 
Az összejövetelekre és az évforduló dísz-ebédre 
mindenkit szeretettel vár a vezetőség nevében:

Hipik Szilveszter.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREL
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. 
Novemberi ismertető:
November 14-én Vasárnap, Zenés délután...; 
Ebéddel egybekötött összejövetel, ahol a Risztics 
Pityu és Ági szórakoztatja majd a vendégeket! 
Tagoknak $10.00, vendégeknek $ 12.00. Mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség. Jó hangulat, hűsítő italok, 
kávé, sütemények és gazdag tombola. Gvere el te is! 
November 19-én öt napos útra megy a Klub (persze 
csak az, aki jelentkezett) már betelt a lista, - jó utat 
kívánunk és jó időt is, mert az kell a sikerhez! 
Figyelem! December 2 és 3 napokra tervezett 
Deniliquin-i útra még lehet jelentkezni - van egy pár 
hely!
Minden összejövetelre, mint mindig mindenkit 
szeretettel várunk! 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 szerezette! 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.
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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 - MHTV 
Adás minden vasárnap 15.30-kor 19.00 órakor 
a Channel 31 TV állomáson.
Honlap: www.rrthtv.nei;: Email: Mfb@mfay.net. és 
Fórum: www.mhtv.net.net/fbrum.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
lntemet-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. 
Geelone! 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 Kisúj ságot 
Félévre: S25.-egész évre $ 50,- Dollár

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.rrthtv.nei
mailto:Mfb@mfay.net
http://www.mhtv.net.net/fbrum
http://www.3ZZZ.com.au

