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Elgondolkoztató, hogy mi az, ami rendkívüli a 
március hónapban, hogy mi magyarok bárhol élünk is 
a világon, megemlékezünk március 15-ről. 
Többé-kevésbé kialakult egy szokásos ünneplés, vagy 
megemlékezési szokás, 
emlékművek koszorúzása, 
ami akkor válik 
rendkívülivé, ha mindenki 
megérti tartalmat és így 
tud értelmet adni a 
márciusi gondolatoknak.

Itt Melboumeben, 
a Kisújság -  csak havonta 
jelenik meg -  nem tud 
helyt adni annak a 
számtalan érzelemben és 
gondolatban gazdag
mondanivalónak, amit 
minden évben újra és újra 
le kellene írni, el kellene 
mondani.

A márciusi hónap 
minden magyarban egy 
különös érzést vált ki. Ez a 
mi nemzeti ünnepünk!

De hát, mi hát március 15 hagyatéka, üzetete? 
Mi az lényegében, amit meríteni tudunk a 
gondolatokból és mi az ezekből fakadó teendője 
annak az emigrációban élő magyarságnak, amely 
féltve őrzi egyre fogyatkozó magyarságtudatát?

A feleletet teljesen leegyszerűsítve 
elmondhatjuk, hogy mindannyian igyekszünk

mindazt megtenni, amit a sors, az állandóan változó 
élet mindennapi életünkben megkövetel tőlünk -  az 
emigrációban -  megtartani magyarságunkat!

Mindenki a maga módján 
teheti ezt, és
mindenkinek a
lelkiismerete diktálja, 
hogy eleget tett-e ennek a 
kötelességnek.

Lehetséges, hogy 
csak egy könyv, egy 
megkopott vers-emlék, 
vagy nyelvi idézet, egy 
feledőbe menő rokoni - 
baráti kapcsolat, vagy a 
magyar hősökre, a 
márciusi i íjakra való 
emlékezés segít hozzá 
valakit a magyar értékek 
felméréséhez és azok 
továbbviteléhez.
Ezt kellene tenni minden 
emigrációban élő magyar 
embernek. Emlékeinket, 

történelmünket és márciusi gondolatainkat megőrizve 
tovább kell adnunk a jövő generációnak.

Azok számára, akik a Kisújság hasábjain 
ezeket a sorokat olvassák az az üzenet, hogy továbbra 
is becsületes magyarként állják meg a helyüket, akár 
hová sodorja őket az élet, és bármit mér rájuk a sors.

Szeverényi László
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Elkészült a PANORÁMA könyve 
valamint CD-ie az Ausztrália és 

Ui-Zéland magyar világáról!
Az első könyvismertetés Melbourne-ben volt, 
2005. február 12-én a Melboume-i Magyar 
Központban. A második ismertetés a Bocskai 
teremben volt Fitroyban a szokásos vasárnapi 
ebéd után, 13-án. A könyv szerkesztője, Dr. Tanka 
László és felesége három hetes útja alkalmából 
meglátogatja a két kontinens városait.
A kiadás méltatása: Az idei esztendő kezdetén egy 
olyan könyvújdonság és ennek CD változata került a 
hazai és a külhoni olvasók elé, amely a 
Magyarországtól legtávolabb élő, ám az óhazához 
erősen kötődő, és jelentős értékeket megőrző és 
létrehozó magyarság mai életét mutatja be. Eddig 
még nem dolgozták fel ilyen átfogó és képekkel 
gazdagon illusztrált, olvasmányos formában az 
Ausztráliában és Uj-Zélandban élő mintegy 
nyolcvanezer magyar közösség mai életét, történetét. 
Több mint 400 képes életrajz, közösségportrék, a 
társadalmi élet eseményei, kivándorlási történetek, az 
emigrációs irodalom alkotásai, számos érdekesség és 
egy hasznos címtár is szerepel az ízléses kivitelű, 
mintegy négyszáz oldalas könyvben.

Másfél évszázada érkeztek az első magyarok 
Ausztrália partjaihoz, s néhány évtizeddel később Új- 
Zélandban is letelepedett az első hazánkfia. Azután 
újabb és újabb menekülők, kalandvágyók és 
üldözöttek indultak útra, majd az 1956-os forradalom 
tragikus vérbe-fojtása és következményei sodortak 
tízezres nagyságrendű csoportokat a messzi országba.

Manapság mintegy nyolcvanezerre tehető a 
magyar származásúak létszáma a két országban, ahol 
munkájukkal, teljesítményeikkel jelentősen 
hozzájárultak a kontinensek fejlődéséhez. Legjobbjaik 
megtalálhatók a tudományos, a művészeti, az üzleti 
életben, a sport, az irodalom és a közélet minden 
területén. Létrehoztak magyar klubokat, 
templomokat, iskolákat, közösségi házakat, foci és 
vízipóló csapatokat, zenekarokat, televíziót, rádiót, 
újságot, kulturális és közéleti egyesületeket. Kik ők? 
Hogyan élnek? Ki mire vitte? Milyen értékeket 
hoztak létre? Milyen a kapcsolatuk az óhazával?

A könyvet megjelentető Médiamix Kiadó 
évekkel korábban már hasonló formában közreadta, 
dr. Tanka László sorozatszerkesztő irányításával a 
magyar Amerika, az Amerikai magyarok 
arcképcsarnoka, a Menekülés - Kivándorlók kalandos

szökései könyveket, valamint számos memoárkötetet 
a nyugati magyar emigráció mai életéből. A tucatnyi 
közreműködő szerző jóvoltából, több éven át készült 
a most megjelenő Ausztrália és Uj-Zéland magyar 
világa című könyv is, amely azért íródott, hogy 
bemutassa, milyen maradandó értékeket hoztak létre a 
magyarok ezeken a kontinenseken.

Több mint 400 életrajz, karrier mesél erről, 
bemutatják a legfontosabb közösségeket, fölvillantják 
a társadalmi élet jellegzetes pillanatait, tizenhét 
történetet olvashatunk arról, hogyan zajlott le a 
kivándorlásuk, menekülésük az óhazából, 
belepillanthatunk megjelent könyveikbe, 
íróasztalfiókjaikba: hogyan szólaltatták meg az 
emigrációs életérzés verseikben, irományaikban! És 
végül egy hasznos címlistát tekinthetünk át az AJ 4-es 
nagyságú, 400 oldalas, színes borítójú, keménykötésű 
könyvben, valamint ennek CD-változatában, amelyek 
kaphatók Magyarországon a könyvesboltokban, 
Ausztráliában és Új-Zélandban, a magyar 
közösségekben, az Amerikai Egyesült Államokban és 
Kanadában a magyar nyelvű könyvesboltokban, 
valamint a Panoráma magazin valamennyi külföldi 
képviseleténél - a címek a magazin impresszumában 
találhatók, - illetve megrendelhető az Intemet-es 
címen is.
A könyv ára: 5900 Ft /60 AUD/, a CD 3500 Ft / 40 
AUD/ szállítási költséggel együtt.
A többi könyvismertetés Ausztráliában: Február 
19, Szombat Brisbane Gold Coast. Február 20, 
Vasárnap Brisbane, Magyar Klub Február 22, Kedd 
Brisbane, Nyugdíjas Klub Február 26, szombat 
Sydney Magyar Ház Február 27, vasárnap 1. 
Református templom, 2. Szent Korona Társaság. 
Február 28, hétfő Szent Erzsébet Otthon, - voltak.

A Budapesti könyvismertetés után itt Melboume-ben 
a Magyar Központban volt szerencséje a könyvet 
átlapozgatni a megjelent vendégeknek, és dr.Tanka 
László az ismertetés után hosszú sorban dedikálta 
könyvét az abban szereplőknek. Tiszteletpéldányt 
nyújtott át Faith Ferencnek a Magyar Központ részére 
és hozzáfűzte, hogy ez a hely méltó az ismertetés 
megkezdésére, hiszen a Központ itt Melboume-ben a 
legnagyobb és leghíresebb magyar létesítmény 
Magyarországon kívül.
A házigazda Szeverényi László volt, az Ausztráliai 
Kisújság szerkesztője, aki egyben a könyv anyagába 
is segítségére volt dr.Tanka Lászlónak. A szívélyes 
fogadtatást és pompás megvendégelést a Központ
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Komputer Club tagjai eszközölték, Finta (Deák) Judit 
vezetésével. Köszönet neki és segítőinek.
A könyvismertetésen megjelentek a Melboume-i 
közösségi élet tagjai, Világos István és felesége, 
többen a Központ vezetői közül, Solymossy Kálmán 
(a könyv anyagának másik összeállítója) és felesége 
Elizabeth.
Dr. Tanka László köszönetét fejezte ki a Melboume-i 
segítségért, és hangsúlyozta, hogy e nélkül a segítség 
nélkül nem jött volna létre ez a könyv, ami először ad 
átfogó képet az Ausztráliában élő magyarok életéről, 
múltjáról és tevékenységéről. Köszönetét fejezte ki, 
amikor egy ajándék tollat nyújtott át Szeverényi 
Lászlónak, kérve a további támogatást és együtt 
működést.

A Melboume-i könyvismertetéseken készült képek
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MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
Asztma és a terhesség

Az asztmás betegek számának növekedésével 
párhuzamosan a terhes anyák körében is 
folyamatosan nő az asztma előfordulásának 
gyakorisága - állítja egy frissen megjelent amerikai 
felmérés. Az adatok szerint az állapotos nők 3,7 - 
8,4%-a asztmás. Ezzel az asztma a leggyakoribb 
orvosi komplikációt jelentő betegség terhesség alatt.
A terhesség során kiemelt fontosságú az anyai 
egészség. Azzal, hogy körükben egyre gyakoribb a 
közepes illetve súlyos asztmás megbetegedés, 
fokozottan emelkedett a magzatok egészségi 
veszélyeztetettsége is.
Egy neves amerikai szakmai lapban publikált 
tanulmány (Curr Opin Púim Med. 2005 Jan;l 1(1):56- 
60) összefoglaló képet nyújt több átfogó vizsgálat 
eredményeiről, amelyek a terhességi asztmát, annak 
kezelését és a magzatra való kihatását kutatták. A 
tanulmány megállapítása, hogy a terhességi asztma 
kezelése egyedülálló megközelítést igényel tekintettel 
az anya és a magzat közös érdekeire. Amellett, hogy a 
várandós anya asztmáját megfelelő kezelésben kell 
részesíteni, figyelni kell arra, nehogy a kezelésnél 
használt szerek veszélyeztessék a magzat egészségét.
A tanulmány másik megállapítása, hogy a közepesen 
illetve kifejezetten súlyos asztmában szenvedő terhes 
nők fokozottan veszélyeztetettek szülés környéki 
komplikációk felléptére. Éppen ezért az asztmás 
várandós nő kezelésének célja kettős: optimizálni 
mind az anya, mind a magzat egészségi állapotát.
Más orvosi tanulmányok is megerősítik, hogy az 
anyai asztma emeli a terhességi komplikációk 
gyakoriságát: korai szülés, szülés környéki
elhalálozás, preeklampszia (életet veszélyeztető 
terhességi keringési és anyagcsere szövődmény), 
alacsony születési súly. A szövődmények súlyossága 
arányban áll az asztma súlyosságával és kezelési 
eredményességével. A súlyosabb asztma gyakoribb és 
súlyosabb szövődményeket eredményez, míg a jól 
kézben tartott asztma kevesebb komplikációt okoz.
A legelső nemzetközileg elfogadott terhességi 
asztmakezelési irányelvet 1993-ban adták ki, amelyet 
az azóta eltelt idő során többször módosítottak. Idén a 
kezelési protokollt a tudomány újabb eredményei 
alapján ismét felülvizsgálták.

Ház vagy renoválási kölcsönre van 
szüksége?

Szeretné adóságait a házára felvett 
kölcsönnel összekötni? 

Kölcsönzőt keres egy befektetési 
ingatlanra?

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL!

Ha nem tud időt szakítani napközben, vagy a 
munkaidő alkalmatlan a megbeszélésre;
Este vagy hétvégeken is házhoz megyünk! 

Ingyen és bizalmasan tárgyaljuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans.com.au

ALLCfHome Loans
ABN 18 105 914 663

M»mtw Ы Tka Mortfag* IMustry Auoetetfo« Of Amtralla

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

10 Yertchuk Ave, Ashwood, Vic. 3147. 
__________Phone: (03) 9888 1100__________

A Magyar Köztársaság melboumei 
Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével
2005. Január 3.-tól megkezdi működését. 

Fogadás; hétfőn du. 1 és 5 óra között, 
szerdán és csütörtökön 

de. 10 - du. 2 óra között.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 

___________Fax: (03) 9830 0952___________

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HÍRDETÓINKET!

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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A magyar nyugdíjasok legfőbb 
gondja a megélhetés

(Nemzeti Hírháló nyomán)
A Magyarországon élő nyugdíjasok legfőbb 

gondja a megélhetés, miközben a nyugati 
országokban egyedül élő idősek lakásaiban többnyire 
a liftekkel, küszöbökkel, fogódzkodókkal akadnak 
problémák - derült ki abból a nemrég közreadott 
tanulmányból, amely a magányosan élő idős emberek 
lakáskörülményeit vizsgálta öt európai országban.

A nyugati országokban többnyire a lakás 
minősége a probléma az időseknél, Magyarországon a 
nyugdíjasok azzal küszködnek, hogyan fizessék ki a 
gázszámlát, a gyógyszereket és az ételt - derült ki az 
"Enable Age" elnevezésű felmérésből. Nagy- 
Britanniában, Németországban és Svédországban a 
magasabb várható élettartam miatt a 80-89 éves 
időseket vizsgálták, míg Magyarországon és 
Lettországban a 75-85 éves korosztályt. A magyar 
idős emberek egészségi állapota rosszabb, az anyagi 
gondjaik is komolyabbak. Magyarországon többször 
előfordult, hogy a nagyon idősek nem akarták 
beengedni lakásaikba a kérdezőket, mert attól féltek, 
hogy kirabolják őket - olvasható a jelentésben.

Szémán Zsuzsa, a kutatás magyarországi 
részének vezetője szerint a tanulmány igazolta azt a 
feltételezést, hogy kapcsolat van az idősek 
körülményei és az egészségi állapotuk között. Ha egy 
állam többet költené az idősek lakáskörülményeinek 
javítására, az egészségügyi ellátás költségei jelentősen 
csökkennének - mutatott rá a szakember.

Lic.No.32245
Ha az utazási célja Magyarország 

Európa vagy bármelyik 
Része a Világnak 

Bizalom m al forduljon hozzánk •
Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos utakat Olcs6 árakon 
Intézi: Schwarcz Clara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 G lcnhun th? Road Caulfidd.Vic. 3162 

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

M obile: 0418 108 730 ___________

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

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

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

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 elizburian@vahoo, ca Intemet-es levelezőn.

Hatezer éves falut találtak Erdélyben
Kivételes leletekre bukkantak régészek az erdélyi 

Magyarfenes közelében. A szakemberek egy 
körülbelül hatezer éves kőkori lelőhelyet találtak. 
Előkerült egy hatalmas temetkezési hely, valamint 
számos bronzkori épület maradványa.

2300 éves kelta falut tártak fel, házak, kutak, 
erődítés nyomai is kivehetők. A Jászberényt elkerülő 
főút tervezett nyomvonalán a szolnoki Damjanics 
múzeum régészei bukkantak a leletekre. A város 
környékén már korábban is sikerült kelta sírokat 
felfedezni, de mindeddig kelta faluk tárgyi emlékeire 
nem bukkantak a régészek. A felfedezés értékét 
növeli, hogy az időszámítás előtti II - II. századból 
való település maradványaira viszonylag jó 
állapotban találtak rá. A házak, vermek, kutak 
maradványai mellett a lakóhely védelmét szolgáló 
erődítés nyomai is kivehetők.

2500 éves leletek Jászberényben.
Szkíta temetőre bukkantak a régészek. A megyében 
egyedülállóan sokat rejtő munkaterületen nem csak 
egy, az időszámításunk előtti VI - V. századi szkíta 
település maradványit találták, de új-kőkori leleteket 
is kifordítottak az ásók, majd néhány méterrel arrébb 
a harcos pásztor-nép, a szkíták temetőjét is meglelték.
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CD ismertető est
A KORONA ÉTTEREMBEN

Február 12-én a KORONA étteremben került 
bemutatásra Risztics Pityu és Máté Ágnes új CD 
lemeze. A CD címe: "ARANYESŐ". A hangulatos 
estére sokan összejöttek, hiszen a népszerű kettős 
Melbourne zene életének vezetői közé tartoznak. A 
hangfelvétel a ProTone Studióben készült, és két 
hónapban telt mire a CD a közönség elé kerülhetett. 
Pityu és Ági teljes erővel dolgoztak azért, hogy 
elnyerjék a közönség dicséretét, tetszését. A számok 
összeválogatása, hangszerelés és még a borító 
készítése is Risztics István munkája. Ági munka után 
és két gyermekes családi elfoglaltsága után áldozta fel 
szabad idejét a CD elkészítéséhez. Minden magyar 
zene-szerető talál ebben a CD-ben valami kedvére 
valót: a számok között vannak magyar nóták, jól 
ismert slágerek és soha el nem felejthető dalok, 
amikre lehet mindenkor táncolni is.
A szívük legjavát tették ebbe a CD-be, és remélik, 
hogy a közönség megérzi ezt, és támogatni fogja 
őket, hallgatni fogják ezt a CD-t újra és újra.
A CD-n megtalálható az "Ablakomon besütött a 
holdvilág", "Fény vagy nekem", "Aranyeső", "Amikor 
a szívem úgy dobog", Jóska, levelet hozott a posta", 
"Homokóra", "Búcsú" és még sok más szám.
Pityu és Ági nem csak Melboume-ben, de a nagy 
Ausztrália minden városában szerepelnek, a közönség 
mindenhol nagy szeretettel fogadja őket. Nem csoda!

A CD-t meg lehet rendelni Risztics István 
telefonszámán: (03) 9758 7715 vagy az E-mail-on 
elérhető: stevematilda@optusnet.com.au

CD ára $20.00

mailto:stevematilda@optusnet.com.au
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FÖLDRAJZ
Tavaly még azt mondtad, hogy én jelentem 
számodra az egész világot.
Igen, de azóta jelentősen bővültek a földrajzi 
ismereteim.

2005 
MÁRCIUS

Jeles napok; 
Március 12, Nagy 

Szent Gergely napja.
Március 15 

Nemzeti Ünnepünk! 
Március 18,19, 20. 

Sándor, József, Benedek 
- zsákban hozzák a 

meleget, - az egész 
magyar nyelvterületen 

elteijedt mondóka. 
Bontsátok a zsákot ki, 
fusson a hideg, jöjjön 

a meleg erdőre, 
mezőre, libalegelőre. 

Március 25; 
Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 
napja.

ELKÉSETT
- Töltse ki a lottómat Ilike, a szűz kéz szerencsét hoz 
azt mondják!
- Elkésett Pistikém, feleli szemlesütve a leány.
Tegnap már tippeltem....

SÚRLÓDÁS
- Nos, hogy ízlik a házas élet?
- Hagyd el, sehogy!
- Miért? Nem értitek meg egymást az asszonnyal?
- Ugyan kérlek... Reggel az első szava: pénzt. Délben, 
este mindig ugyan az: pénzt, pénzt, pénzt....
- Borzasztó. És mit csinál azzal a sok pénzel?
- Honnét tudnám? - még eddig sohasem adtam neki.

KERESES, MIÉRT?
Egy férfi beállít a rendőrségre, és azt mondja az 
ügyeletesnek:
- Kérem eltűnt az anyósom, itt a fényképe, keressék 
meg!
A rendőr ránéz a fényképre, és megkérdezi:

Miért?

TALALGATOSDI
- Na, hogy vagytok?
- Nem unatkozunk. A férjem fest, én meg főzök.

Utána fél napig találgatjuk, mit festett ő és mit 
főztem én!

TALÁLÓS KÉRDÉS
Hogyan öltözködnek az eszkimók? 

Rettentő gyorsan!

ITT EGY MÁSIK
Hogy hívják a kínai "hot-dog" árust? 

Virs Lee.
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ERDÉLYI PIKNIK A MELBOURNE-I 
MAGYAR KÖZPONTBAN

2005. FEBRUÁR 6-án
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A Gold-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
Február első keddjén elkezdődött a várva várt magyar 
nyugdíjasok - minden héten megszokott - találkozója, 
nagyon szép számmal jelentek meg a tagok és 
vendégek, oly annyira, hogy a vezetőségnek, de még 
a konyhában dolgozóknak sem jutott ebéd. Ez már 
többször is előfordult, hiszen sokszor váratlanul 
betoppannak vendégek Ausztrália nagy városaiból, 
sőt még külföldről is. Ezt nem panaszkodásként írom, 
inkább örömmel, hogy Klubunk ilyen népszerű és 
közismert nem csak itt Ausztráliában, hanem még az 
О hazában is. Tudjuk, hogy ez a Kisújság érdeme, 
hiszen otthon is közkedvelten olvassák az itteni 
magyarok életéről szóló beszámolókat. Az Arany 
Parti magyar nyugdíjasok "világ-hírnévre" tettek 
szert, és működésünk itt is a helyi állami közegeknél 
is szeretett és elismert. Példa rá, a kitüntetés, amit 
Nagy Magda, a Klub alapító elnöke kapott 
"Certificate of Appreciation" a Queenslandi államtól, 
2004 "Premier Award"-két , a kiemelkedő és segítő 
munkálkodásáért a helyi társadalomért. Persze a már 
nyugdíjas magyarokat soroljuk a megsegítettek közé, 
akikért önfeláldozóan dolgozott már sok éven át. 
Tudom ez már egy kicsit már a múltban van, de nem 
tudunk tovább menni, mielőtt egy pár szót szólnánk 
az 5-ik együtt töltött karácsonyunkról itt a Gold- 
Coast-on. Nagyon szép volt a karácsonyi ebédünk, 
nem is lehetne felsorolni a sok minden jót ami az 
asztalra került, - persze a helyi tanács jóvoltából - a 
tagoknak csak annyiba került, hogy eljöttek. A 
magyar születésű MP, Dianne Reilly többed magával 
megjelet ezen az ebéden és továbbra is segíteni fogja 
a Klubot, - az adott lehetőségekhez mérten. A szép 
kis előadáson többen szerepeltek a már ismert 
"színész - gárdából" - nem lehet eleget dicsérni és 
köszönni nekik fáradságos munkájukat. Oláh Erzsiké, 
Papp Károly, Sebestyén Joly, Torzsa Sándor nevei 
majdnem minden újságban szerepelnek. Egy régen 
ismert énekesnő, Biró Vicki is felépett, aki 
Melboume-ben kezdte pályafutását és sokan ismerték 
TV-ből és előadásokból. Ajándékot is kapott az, aki 
jó volt, és köszönet Bugár Marikának, hogy saját 
zsebéből mindenkire gondolt a Klubban.
Az év kezdetén reménységgel és szeretettel indulunk, 
hogy még szebbé és kedvesebbé tudjuk tenni az itteni, 
de természetesen a magyar nyugdíjasok életét. Az

összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk, de ha 
többen jönnek, kérem, értesítsenek bennünket a (07) 
5504 6637 telefonszámon. Minden kedves magyar 
honfitársunknak kíván jó egészséget és örömteli 
2005-öt, a Klub vezetősége nevében Nagy Sanyi.

Certificate of 
Appreciation
The Minister fór Communities, Disability Services and Seniors 
would tiké to extend his appreciation and sincere thanks to

Magda Nagy
fór your outstanding voluntary service to the 
community in Queensland

2004 Premier’s Awards fór Queensland Seniors
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Sétarepülés a világűrbe
Fészletek a "Magyao Szárnyak" XXXII.ÉVF. 
2CC4. 32. Szátn-ból.( New York Times ered.) 

írta: Szmolnik Lajos.
1986-ban Búrt Rután repülőgép-tervező, akit az 
aviatika látnokának neveznek, elkészítette a 
"Voyager" (Hajóutas) nevű repülőgépet, mely 
leszállás nélkül körberepülte Földünket.
Búrt Rután a közelmúltban újabb két típussal lepte 
meg a világot. Elkészítette az "Űrhajó l ”-et (Space- 
ShipOne) és vele egy időben egy sugárhajtású szállító 
anyarepülőgépet, amelyet "Fehér Lovag"-ra (White 
Knight) keresztelt. Ez a két speciális géptípus azt a 
célt szolgálja, hogy a közeljövőben utasokat szállítson 
sétarepülésre a világűrbe. Az "Űrhajó-l"-et a "Fehér 
Lovag" hasa alá erősítették és felvitték 15 000 méter 
magasságra. Ebben a magasságban a rakétagép 
pilótája elindítva a motorját, az anyagéptől leoldva az 
űrhajó parabola pályán folytatta útját 3500 
kilométeres sebességgel. (Ez majdnem háromszorosa 
a hang-sebességnek.)
Mike Melville volt az első berepülő-pilóta, és az első 
repülés sikeresen végződve sértetlenül ért vissza a 
Földre. Belépve a Föld atmoszférájába 25 kilométer 
magasságból vitorlázó sikló-repülése 17 percig 
tartott.
Röviden az űrhajóról: kinézetre kövér törzsű, karcsú 
vékony szárnyakkal. Háromszemélyes és három tonna 
súlyú. Üzemanyaga folyékony gumi és nitrogén-oxid 
keveréke (laughing-gas: nevetőgáz)
Búrt Rután géptervező a jövőbe tekint, és minden 
remény megvan rá, hogy a további kísérleteket 
elvégezve, biztonságos repüléssel 8-10 éven belül 
sokak számára elérhető legyen a világűrbe való 
sétarepülés az űr-túrizmus keretén belül.

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Emu Receptkönyv
Ahogy azt a Februári Kisújságban írtam, dr.Szalontai 
Éva elkészítette az Emu Receptes könyvet. A könyv a 
Budapesti Főváros XIII. kerületi Polgármesteri 
Hivatal támogatásával a Bp. Pannónia utcai IMAGE 
Grafikai Stúdióban készült. Amint már tudjuk, az 
Emu hús az egyik legegészségesebb húsok, közé 
tartozik. Akik vigyáznak az egészségükre nagy 
érdeklődéssel fogadták a receptes könyvet, amibe

előételek, levesek és főételek mellett még édességek 
és ami fontos a hozzáillő borokról is ismertetést ad.

MUSTÁROS EMUSZELET
Hozzávalók: 4 személyre

Személyenként 1 szelet emufiié, 100 g
mustár, őrölt bors
2 csík mangalica szalonna
néhány szem kisebb paradicsom
1 db erős-paprika, rozmaring, vagy tárkony.

Elkészítése: Kenjük be a hússzeleteket mustárral. A 
húst a grillező lapon pirítsuk 6-8 percig, ízlés szerint. 
Szórjuk rá a borsot. Tálaljuk szalonna csíkokkal, 
paradicsommal és a grillező lapon korábban 
megpirított paprikával. Fűszerezzük rozmaringgal 
vagy tárkonnyal.
Az íz-hatás fokozása céljából a grillezés előtt 
pácoljuk be az emuhúst.

Pácolás: 3 dl. pácléhez: 1,5 dl fehér ecet, 1,5 dl 
száraz fehérbor, 1 nagy fej hagyma, 6 gerezd
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fokhagyma, 2 babérlevél, 6 szem fekete bors, só, 2db 
eukaliptusz-levél.
Hámozzuk meg és szeleteljük fel a hagymát. Törjük 
össze a fekete-borsot és a babérlevelet. A 
hozzávalókat keverjük össze egy tálban. Tegyük a 
húst egy mély edénybe, és öntsük rá a páclevet. 
Mintegy 5 órán át, hagyjuk az egészet a hűtőben állni 
és közben időnként egy fa lapátka segítségével, 
forgassuk meg a húsokat.

AZ "ABÓK" KEDVENCE: 
EMUHÚS SOK GOMBÁ VAL

(a Svéd Katalin receptje)
Hozzávalók: 4 személyre

1 kg. emuhús (alsócomb) előzőleg bepácolva 
20 dkg vegyes zöldség, ldb citrom, 2 fej 

hagyma,
1 pohár tejszín
6 szelet füstölt szalonna (vietnámi disznó 

szalonnája)
1 doboz konzerv gomba

Elkészítés: Egy nagy serpenyőbe beletesszük a 
felkarikázott zöldséget, hagymát. Alája 4 vékony 
szelet füstölt szalonnát, a tetejére a felszeletelt, már 
pácban érlelt emuhúst helyezzük. A húst feltűzdeljük 
a maradék 2 szelet szalonnával. Sózzuk, grillsütőben 
kis lángon átsütjük.
A felfűzött húslevessel külön összekeverjük a tejszínt, 
a citrom levét, s a gombát. Ezt a keveréket ráöntjük a 
húsra, a zöldségre, és lassú, alacsony hőfokon újra 
sütjük. Melegen tálaljuk!
Megjegyzés: Svédországban az éghajlat miatt sok a 
gomba. Olcsó és kedvelt körítés is. Jó étvágyat!

— ♦ —

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!

A Klub első összejövetele 2005. Február 7-én 
volt, ahol a Klub-tagokat nagy számban megjelentek. 
A közös megbeszélések során a Klub jövőjével 
kapcsolatban arra a döntésre jutottunk, hogy a Klub 
tovább folytatja munkálkodását, azon a vonalon, 
ahogy a múltban dolgozott.

Az első tanítási tanfolyam Március 7.-én (Első 
hétfője Márciusnak) kezdődik, és a már jelentkezett 
érdeklődők a "Photo-Shop"-ot fogják tanulni, 5x2 
órás tanfolyammal.

Elhatározás született arról, hogy egy arra 
megbeszélt alkalomkor a Klub egy "Hang és a 
Komputer" címmel nyitott napot rendez, ahol a 
megjelentek a hangfelvételek, CD készítés 
hanglemezről és mindennemű "hanggal" összefüggő 
információkról kaphatnak felvilágosítást. Ezen a 
napon berendezések bemutatása és a kapható "Soft- 
ware"-ek használata is bemutatásra kerülnek. A 
Kisújság hirdetni fogja ezt az összejövetelt, amire 
majd mindenkit szeretettel várunk!

A Klub tagjainak köszönet, hogy a Február 12- 
én megrendezett könyv bemutató alkalmából 
vendégül látta dr.Tanka Lászlót és feleségét, a 
Panoráma kiadó "Ausztrália és Új-Zéland Magyar 
Világa" című könyv felelős szerkesztőjét.

A Hungaroskills.net tanítás is tovább folyik, 
az első kurzus Március 8.-án kezdődik a Knox Idős 
Magyarok összejövetelei alkalmával; Reggel 10 
órától - déli 12-ig. Már több jelentkező van, mint 
amennyi gép áll rendelkezésünkre, ezért tehát kérem 
azokat, akik szeretnének részt venni a tanfolyamon, 
előre jegyezzék be nevüket Szeverényi Lászlónál, 
vagy hívják telefonszámán: (03) 9879 8203. A 
vasárnapi-tanítás megszűnt, csak minden második 
kedd reggel lesz Hungaroskills.net tanítás.

J  8_taekWondo
Gyere, és csatlakozz 

gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
elismert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
felnőtekbnél 

nincs kor határ!

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekekés felnőttek tanításában 
MIKOR ÉS HOL?

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

Szombaton d e. 10.30 - 12.00 noon. 
Wantirna: 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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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália
2005. MÁRCIUSI NAPTÁR _______
Március 6. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet, 
d. u 3-órakor Irodalmi Kör összejövetel 

Március 12. Szombat 
Budapesti Randevó;
Gyöngyös Bokréta rendezésében 7:30 órakor.

Március 13. Vasárnap
d.u.2 órakor Katolikus szentmise.
Koszorúzás utána megemlékezés Március 15-ről

Március 20. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet. 

Március 25. Péntek (Nagy-péntek)
d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet 
d..u. 3 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.u. 7 órakor Katolikus szentmise.

Március 27. Vasárnap
d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet.

A Melbourne! Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
rendezésében

Színvonalas esi, tartalmas kikapcsolódás!

BUDAPESTI RANDEVÓ 

Leblanc Győző és Tóth Éva
közkívánatra

Operett, örökzöld melódiák, táncdal csemegék a terítéken!

2005 Március 12-én
Szombat este 7:30 tói

A Magyar Központ 760 Boronia Rd Wantima 
Az est hangulat felelőse:

Máté Ágnes és Risztics István 
A tánccsoportunk legszebb táncaikkal nyitják az estet!

Magyaros konyha, sütemény és ital bár.

Belépő díj $ 20.00

Kérjük ne mullassza el e györjbrü estet.
Csak egy alkalom Melbourneben!
Célszerű, hogy foglalja le időben ülőhelyét! 

Asztalfoglalás:

Juhász Angéla vagy Etelka Bakos Anikó Sinka Imre 
97958972 9707 4265 9762 2380

Mindenkit szeretettel vár a Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes!

Március 27. Vasárnap
d.e. 11 órakor egyetlen Katolikus szentmise a 
Szent Colman templomban (Balaclava), 
utána a szokásos Húsvéti Búcsú.

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi Klub 

Szövetkezet szokásos hónap végi ebédje 
Márciusban elmarad a Húsvéti Ünnepek 

miatt, ezért Április elején és végén lesz ebéd!

ME6 HÍVÓ!
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

ZENÉS, KLUBNAPJÁRA.
Április 3-án és 26-én d.e. 11 órától
Finom, választékos, sütemények, italok.

Italok a helyi bárban kaphatók.
A belépő és háromfogásos ebéd $23.00.

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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA.
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN S CLUB HÍREI.

Találkozunk a Magyar Központban. 760 Boronia 
Road Wantima. 3152.

Márciusi összejövetelek: 8-án és 19-én. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK" HÍREI 
A 2005 évi megnyitó, első klubnap Február 16-án 
lesz az East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood 
Hwy. East Burwood. 3151. Mehvay Ref. 62 C 7. 
Március 2-án, 16-án és 30-án tartják
összejöveteleiket.
A 2004. December 8-iki Karácsonyi ebédünkről 
aligha lehet többet beszélni, mint ahogy azt a 
Kisújság 2005. januári számában, képekben
tudósította. Jól sikerült ebéd volt ez is, mint a többi, 
amit az ezelőtti években rendeztünk. Sokan voltunk, 
jól mulattunk, sok ajándékot (tombolát) kaptunk! 
Szeretnék minden Idős Magyar Klub nevében 
köszönetét mondani a Kisújság nemes munkásságáért, 
amellyel magyar lelkeinket, öreg érzelmeinket 
"istápolja" már évek óta.
A február 16-iki évnyitó összejövetele az "öreg 
diákok" találkozója volt, - hiszen az idő szalad és sok 
minden történt a karácsonyi szünet alatt. 
Vezetőségünk minden tagja (az újakat is beleértve) 
dolgoznak szorgalmasan a közösség érdekeit 
képviselve. Megható volt a vezetőséget képviselő 
"hármastól" akik a tagsággal együtt a "Szeressük 
egymást gyerekek..." című dalt elénekelte. A szeretet 
jegyében indították el a 2005-ös évet. Mosoly ült a 
tagság és vendégek arcán. Nagyon szép induló nap 
volt. Reméljük, hogy így fog folytatódni.

Nagy József

Figyelem! Március 9-én a Raffi-Parkban Pikniket 
tervez a Klub, (ez a két találkozó közötti Szerdán 
lesz) Mindenki hozza magával a kellékeit. Több más 
nemzetiségű társaság jön össze erre az összejövetelre, 
lesz alkalom, ismerkedésre.
Március 31-én háromfogásos ebédre megy a Klub, 
az Olasz Klubba, $17.00 fejenként, - 12 órai 
kezdettel, (ez egy csütörtöki nap lesz, mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség)
A Klub egy (1) napos kirándulást tervez április elején, 
- még nincs eldöntve, hogy hová!?

Egy kis megkésett hír;________________________
A Nunawadingi Idős Magyarok Klubjának 
Vezetősége jelenti: "Klub tagunk TELEKY LÁSZLÓ 
2004. november 6-án a VITÉZI REND díszebédjén a 
Rend Bronz Érdemkeresztjével lett kitüntetve, melyet 
a Rend Törzskapitánya v. Tassányi József és v. 
Kövesdy Dezső székkap. Nyújtottak át Néki a Rend 
Főkapitánya nevében. Ezen kitüntetést Teleky László 
elsősorban a háborúban majd az Emigrációban a 
Haza és a Nemzet szolgálatában kifejtett 
munkásságáért nyerte el. A Nunawadingi Idős 
magyarok Klubjának Vezetősége"

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

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

Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

MEGHÍVÓ
A Magyar Református Egyház Nth.Fitzroy-i 
gyülekezete szeretettel meghívja Önt, családját 
és ismerőseit Március 19-én Szombaton 7:30-kor 

A SZÜRETI MULATSÁGÁRA  
A Bocskai teremben biztosítja a jó hangulatot az 
UJ HULLÁM zenekar segítségével, finom 
vacsora, tombola a szokás szerint.

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
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A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE,
2005 évi első összejövetel; Február 7-én hétfőn, a 
Noble Park Community Centre-be.
A Ross Reserve-ben van. (Melway Refr. 80 E/12) 
Kiemelkedő esemény lesz a Március 13-án 
rendezendő "Hungárián Multicultural Senior Day" a 
Nobel Park Community Centre-ben. Memorial Drive, 
Nobel Park. Ez az összejövetel 11 órától - 5 óráig fog 
egy felejthetetlen napot nyújtani a megjelenteknek!
A belépődíj $10.00 (ebéddel együtt) ahol jól 
szórakozhat a magyar zene, ételek és előadások 
sorozatán. Még kiállítást is rendez a Klub. Magyar 
mintás kézimunkák és több más magyar érdekesség 
lesz a kiállított tárgyak között. Gazdag tombola, mint 
mindig! Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség. Hely
foglalás 9706 2151 Hipik Szilveszter telefonszámán.

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.
A Klub összejövetelei 2005-ben is minden szerdán 10 
órától - 4 óráig várja szeretettel a tagokat és a 
vendégeket.
Rövid februári beszámoló a Klub életéből
A Casey Idős Magyarok Klubja Február 24-25-26-án 
"Poki"-val egybekötött kiránduláson volt Echuca-ba. 
Nagyon jó, és kellemes társaság jött össze. Viccek 
özönét hallottuk Derfi Józseftől, aki látogatóba van itt 
testvérénél. Lovas Ferenc sem maradt el messze 
mögötte. A busz a nevetésünktől himbálózott, oda és 
visszafelé is. Minden reggel meleg reggeli várt 
berniünket a "Motel"-ekben, és finom vacsorák, 
szórakozás este a Klubokban. Napközben városnézés 
volt a fo elfoglaltság, meglátogattuk a Bendigo 
"Pottery"-t a "Chanter Estate" borpincét, melynek 
érdekes történetét is megismerhettük. Másnap egy 
órát töltöttünk a "Paddle-steamer"-en a Murray 
folyón. Szerencsére az időjárás kitűnő volt. Ragyogó 
napsütés, 30 fokos meleg. Harmadik nap Shapperton 
felé hazafelé vitt az utunk. így volt lehetőségünk 
meglátogatni az "SPC" konzerv-gyárat és 
kedvezményes áron, bevásárolhattunk. Meg kell, 
köszönünk Gáspár Lászlónak a VIDEO-kat amit 
kölcsönzött nekünk az útra. Igaz, csak hazafelé került 
sor a megnézésre, amikor mindenki belefáradt a sok 
nevetésbe. Köszönet jár Bolla Évának, a Klub 
elnökének az út megszervezéséért, a társaságnak, akik 
velünk voltak köszönet a felejthetetlen szép napokért.

Azt hiszem, mindenki örömmel vette volna, ha a 
kirándulás még egy pár nappal meg lett volna toldva. 
Na, de reméljük lesz erre még alkalom! Gizi. 
Március 20-án Vasárnap az Idős Hetek alkalmából 
Ünnepi Ebédet rendez a Klub, Zenés Délutánnal, - 
a szokásos Doveton Public Hall-ban, amire meghív és 
vár minden Klub-tagot és vendéget a Casey 
vezetőség. A jó hangulatról Risztics Pityu és Máté 
Ági fog gondoskodni. Ahol zene van, ott jó hangulat 
is lesz, és ahol jó hangulat lesz, táncra fog perdül a 
nép! A belépődíj tagoknak $10.00, vendégeknek 
$12.00; persze, az ebédet beleszámítva. A szokásos 
tombola most is sok szép és hasznos tárgyakkal lesz 
tele. 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) Az 2005-évi összejövetelek mint mindig, 
minden hétfon 10 órától 4 óráig a megszokott helyen. 
Az összejövetelekre 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.
A Klub új címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2005-év, összejövetelei a hónap első 
szombatján 2 órai kezdettel (Március 5-én) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kéijük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

ELADÓ
Schaefer 112 cm "Upright" kitűnő 

állapotban lévő Zongora eladó 
"Ebony" lakkozott színű, hozzáillő 

zongoraszékkel;
Ára: $2600.00

Érdeklődni lehet a (03) 9803 0531
Minden nap este 6 óra után.
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R ég i fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezés«« 
az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HÍRDETÖINKET!

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 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@,mhtv.net: és 
Fórum: WWW.mhtv.net.net/forum.
MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órákor 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!
Az Ausztráliai Kisújság 
Szerkesztősége köszönetét 
fejezi ki az Országos Széchényi 
Könyvtár vezetőségének az 
értékes könyvekért, amivel 
gyarapította az Ausztráliai 
Kisújság magyar könyvállományát.

a u s z t r á l ia i  k is ú j s á g
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: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG

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

