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.„oh... okozat.., trianoni
Lehet-e a történelem kerekét visszafelé forgatni...?

Ezerkilencszázhúsz óta
minden június emlékezteti a 
magyarokat az első 
világháború tragikus
befejezésére. Trianonra.

íme, most már a 
harmadik, negyedik
generáció nő fel és még
mindig világszerte hallatszik 
a magyarok panasza:
„Igazságot 
Magyarországnak”!

Miért érzi a
magyarság nagy része azt, 
hogy Magyarország igazságtalanul lett megfosztva 
„Nagy-Magyarország” területeitől? Talán azért, mert 
úgy érzik sokan, hogy a világháború nem a mi 
kezdeményezésünkből indult el? Mi az oka ennek? - - 
mert Trianon csak okozat volt a világháború végén!

Ha valaki figyelmesen átolvassa a hivatalos 
történelmi adatokat 1848-as forradalom és
szabadságharctól az I. Világháború kezdetéig világos
képet kap a magyar "szabadságról" - ami nem létezett 
még a 67-es kiegyezés után sem! (Lásd; a Magyar 
Minisztertanács által elfogadott titkos szabályzat; 
Buda, 1967; (Kiegyezés; Nemzet és emlékezet 
sorozat, 97 oldal) Magyarország függősége - és ez 
által elveszített önhatalmi szabadsága megszűnt és a 
királyi jog alapján Ausztria vette át a nagyhatalmi 
döntéseket.
Kérdőre lehet tenni, hogy Ausztria úgy bánt-e 
Magyarországgal, mint a "Monarchia ékével”, ahogy 
az közhír volt a kiegyezés után? - avagy a közös

teherviselés csak addig volt jó, amíg Bécsnek 
hasznára volt? Hányszor 
hallottuk Ausztriát követelni a 
Monarchia visszaállítását, vagy 
a magyarok megsegitését?

Tudjuk nagyon jól, 
hogy azok a magyarok, akik a 
mostani Magyarországon kívül 
élnek, sokkal nagyobb vágyuk 
és álmuk az, hogy ismét egy 
Nagy-Magyarországi 
egységhez tartozhassanak. 
Ezen úton látják a hosszú 
kisebbségben eltöltött
szenvedéseik megszűnését.

De lehet-e a történelem kerekét 
visszafelé forgatni? Olyan még nem volt, hogy régi 
idők vissza tértek; idők, emberek és a 
világkörülmények gyorsuló iramában nehéz 
elképzelni egy „mindenkiáltaT’ elfogadott revíziót.

Ma, amikor már eltelt több mint félévszázad 
a második világháború után és nagy áldozatok árán 
Magyarország bebizonyította szabadságszeretetét, és 
békés alkotó teljesítőképességét. Egyúttal elnyerte 
helyét az európai országok unió tagjai között. Ezek az 
országok elismerik Magyarországot és népét, mint 
egyenlő társ országot. Ez az elismerés természetesen 
világviszonylatban is mutatkozik, és ennek fontossága 
abban mutatkozik meg, hogy Magyarország elismerve 
a világpolitikai és gazdasági élet tagja lett.

A Trianon által elvesztett területeken élő 
millió magyar, aki vallja magyarságát, talán jobban, 
mint aki otthon él, mutatja nekünk, hogy a Trianon 
igazságtalan volt. Ezért nem felejtünk Trianon!

Szeverényi László



2. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

TRIANON KALENDÁRIUM

Amiről
mindannviunknak 
tudni kell!

TRIANON 
KALENDÁRIUM 
nyomán...

A trinoni szerződés 85. évfordulója van ebben az 
évben. Újra szólnunk kell az évfordulóval kapcsolatos 
gyalázatról, példátlan igazságtalanságról. A Trianon 
palotában létrehozott, mesterséges, "csinált-államok" 
összeomlása véresen megkezdődött és folytatódott az 
elmúlt években. Ez a tény fontos üzenetet a magyar 
külpolitika irányítóinak és a világpolitika 
nagymestereinek is! A revízió, mely egykor nem volt 
több, mint rejtelmes távoli álom, ma a 
világpolitikának - a "békemű" létrehozóinak akarata 
ellenére is - mint látjuk, egyik alapproblémája lesz.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a trianoni, illetve 
a Párizs környéki békéket csak a döntéshozók és más 
jelentős nemzetközi testületek változtathatják meg. 
Viszont az utódállamok megszállottan azt követelik, 
hogy a károsult önként és örökre mondjon le 
természetes jogáról. Gyakorlatilag hazánknak - de ezt 
csak a parlament tette és nem a nem zet! - 
deklarálnia kellett a határmódosításról való lemondás 
békés jogát is.

A szög kibújt a zsákból. A békediktátumoktól 
nyomorított ország saját jóváhagyással önmaga 
betonozza be az igazságtalanságot örök időkre. Az 
elkészült alapszerződések - ezt mindenki láthatta már 
az elején - semmit sem oldottak meg: a magyar 
kisebbséget továbbra is veszélyeztetett helyzetben 
hagyják és ezzel térségüket is bizonytalan állapotúvá - 
destabillá teszik. A végzetes aláírás előtt jó lett volna 
a régebbi időkből Deák Ferenc Felirati javaslatában 
megfogalmazott gondolatait felidézni
döntéshozóinak: "Amit az erő és hatalom elvesz, azt 
az idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de 
amiről a nemzet félve a szenvedéstől, önmaga 
lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz s 
kétséges. ”

Idézhetnénk Delcasse-nak, az egykori francia 
külügyminiszternek szavait: "Egy nemzet nincs 
megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy h aaláírt - 
késsel a torkán - egy végzetes békeszerződést. 
Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha

tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a 
vesztés a bukás, hanem a lemondás."

Megfelelő fórumokon és szervezetekben 
szorgalmaznunk kell a tranoni és a Párizs környéki 
békék legalább részbeni jóvátételét, amely tekintetbe 
venné az etnikai rendezés elvét és hivatalosan is, 
támogatná a magyar kisebbség jogos autonóm 
törekvéseit.
A történelmi tér és idő rostájának próbáját a 
nagyhatalmak édelgettjei és kedvezményezettjei nem 
állták ki. A magyar jó esetben másodrangú honpolgár 
lehet ősi szülőföldjén, de ha a "nagypolitika" úgy 
kívánta, akkor kitelepítették, száműzték - deportálták! 
- vagyonából kiforgatták, kifosztották, üldözték, 
bebörtönözték, 6 lett mindenért a felelős, a bűnbak. A 
konszolidált időkben pedig már megkezdődhetett a 
magyarság kultúrintézményeinek szétdúlása, 
iskolahálózatának tudatos elsorvasztása és az 
anyanyelv használatának visszaszorítása.

A tranoni és párizsi békeszerződésről ma nagyon 
sokan cinikus megegyezéssel hallgatnak. Ideje lenne, 
ha a nagyhatalmak szembesülnének a kor néhány 
politikusának nyilatkozatával, akik korántsem 
érdekből, haszonlesésből, hanem meggyőződésből 
hangoztatták véleményüket.

Lord Rothermore; angol sajtókirály, aki a Daily 
Mail c. lapjában 1927, VI. 21-én "Magyarországnak 
helye van a nap alatt" c. cikkében először irányította 
rá a világ figyelmét Trianon igazságtalanságaira: "A 
sérelmes határok józan kiigazításával a világ békéje 
nemhogy veszedelembe nem kerülne, hanem inkább 
szilárdabbá válnék."

George Roux 1931-ben "Békeszerződések,
felülvizsgálatok" c. munkájában a következőket írta: 
Erkölcsileg és fizikailag lehetetlen, hogy bizonyos 
államok egy tévedésből örökösen hasznot húzzanak, 
és hogy Európa kialakulása a tűrhetetlen 
igazságtalanságok alapján jöjjön létre."

Francesco Nitti, olasz miniszterelnök: "Ez az 
ország, mely megmentette a civilizációt és a 
kereszténységet, olyan kegyetlen bánásmódban 
részesült, amire nincs más magyarázat, mint azoknak 
a rablóvágya, akik körülveszik....Magyarország 
megcsonkítása oly nagy becstelenség volt, hogy senki 
se akarja vállalni érte a felelőséget"

Sir Philip Gibbs, angol történész: " 
Magyarországot nemzetiségi elvére és gazdasági 
életére való tekintet nélkül szétosztották."

Lloyd George, a szerződés egyik megalkotója: 
"1927. Október 7-én a londoni Guild Hall-ban 
elhangzott beszédében így nyilatkozott s e gondolatait
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később emlékiratában is megörökítette: " Az egész 
dokumentáció, melyet szövetségeseink a 
béketárgyalások alatt rendelkezésünkre bocsátottak, 
csaló és hazug volt! Mi is hamis alapokon 
határoztunk.'’

Henri Pozzi, francia diplomata és közíró: ” 
Valamennyi legyőzött közül egyet se sújtottak olyan 
keményen, mint Magyarországot. Az igazság nevében 
a szó szoros értelmében ezt az országot felnégyelték. 
Kivégzésre ítélték."

Trianon revíziójának légköre kialakulóban van. 1992- 
ben Mitterand francia elnök a "Népcsoportok vagy 
Európa" című kollekvium alkalmából - többek között 
ezt mondta: "... .A legyőzőitek békéje e század összes 
békeszerződései, főleg az 1914-től 1918-ig tartó 
háborút követő szerződések, kezdve a Versailles-i 
szerződéssel, de ugyanúgy az 1945-ös szerződés is, és 
amelyek ezt követték, mind igazságtalan 
békeszerződések voltak. A győztesek dicsőségét, 
hatalomvágyát vagy azonnali érdekeit szolgálták, 
mindig figyelmen kívül hagyták a történelmi, 
földrajzi, szellemi vagy etnikai realitásokat. Az 
elkövetkező háború mindig le volt írva az azt 
megelőző békeszerződésekben.".....

Az író ezekkel a szavakkal fejezi be cikkét: - Sorsunk 
alakulásában nemcsak a történelmi körülmények a 
meghatározóak. Jövőnket saját cselekedeteink is 
döntően befolyásolják. Közösen újra kell kezdenünk 
hitben és tettekben a szabadság utáni vágyban, az 
igazság keresésében s elszántan a küzdelmet.

Uly László. (1998)

85 év után most már érdemes lenne szembe nézni 
azokkal a tényekkel, - amint látható, a nyugati 
nagyhatalmak képviselői is látnak, és tudnak ma már, 
- hogy mi vitte Magyarországot abba a szerencsétlen 
helyzetbe, amiért Trianont kapta büntetésül! Ráadásul 
a nemzetiségekkel való állandó ellentétet mi szülte, és 
hogyan fajult a mai helyzet tarthatatlan állapotához? 
A jövő egy közös Európai államegység felé irányul, 
ahol a határokat csak a nép-egységek és etnikai mivolt 
fogja meghatározni. A kisebbségi jogok 
törvényszerűen fognak hatni minden országra, aki 
csatlakozik az Unióhoz.
A tagállamok fennmaradása és a nép-csoportok 
életképessége abban rejlik majd, hogy a jövőben 
békében, megértésben tudnak-e egymás mellett élni, - 
ennek érdekében kellene minden erőt összpontosítani, 
tanítással, értelemmel, megértéssel! Szerk.

magyarN A P L O  fria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
A britek jobban félnek az 

influenzától, mint a terrortól
Az angol kormány figyelmeztette a lakosságot egy 
szerintük rég esedékes világméretű madárinfluenza
járvány kitörésére. A járványban eddig 45 ember 
betegedett meg, ebből harmincketten meg is haltak. 
Az Egészségügyi Világszervezet orvosai szerint egy 
vietnami testvérpár megbetegedésével bizonyosnak 
látszik, hogy a madárinfluenza-vírus egyik mutációja 
emberről emberre is teijedhet.

A WHO figyelmeztetett, hogy egy országos 
járvány akár hétmillió halálos áldozattal is járhat. A 
kormányzat kijelentette, hogy ezt a lehetőséget sokkal 
valószínűbbnek tartják, mint azt, hogy Nagy-Britaniát 
egy, a szeptember, 11-i-hez hasonló támadás éri. A 
The Guardian című napilap egy kormányzati forrást 
idéz, mely szerint "az emberek azt hiszik, hogy egy 
terrortámadás sokkal komolyabb veszély, pedig az 
influenza jelenleg nagyobb fenyegetést jelent. A 
megfigyelők szerint a járvány régóta esedékes. A 
jelentések néhány részlete nagyon szemléletes. Emiatt 
nem tudok aludni éjszakánként."

A madárinfluenza jelenleg Délkelet-Ázsiában 
terjed, ami csak részben ad okot aggodalomra az 
egészségügyi hatóságoknak. Jobban félnek attól, hogy 
ez a vírus talán megfertőz valakit, aki az influenza 
hagyományos változatában szenved. A vírus ugyanis 
könnyedén felveszi a hagyományos influenza 
jellemzőit, és ezáltal sokkal fertőzőbbé válhat. Ez 
pedig, a hatóságok szerint, nagy járványhoz vezethet.

A brit kormányzatcélja megelőzni, hogy a vírus 
elélje Nagy-Britanniát. Ezt a délkelet-ázsiai 
repülőtéren bevezetendő szűrőáüomásokkal szeretnék 
elérni. Az ötlet azonban már a madárinfluenza első 
kitörésekor, két évvel ezelőtt sem tetszett a kínai 
hatóságoknak. Akkor több mint 8500 ember 
fertőződött meg 29 országban. Ha a fertőzött 
utasoknak mégis sikerül átjutniuk a szűrőállomáson, a 
kormány tervei szerint karanténba helyeznék őket. A 
legrosszabb esetre is van forgatókönyv: az egészséges 
emberek tömeges evakuálására is felkészülnek a 
hatóságok. "Erre azonban csak a legvégső esetben 
kerülne sor" - nyilatkozta a brit kormány egyik 
munkatársa.

A Nagy-Britanniábannn élő hatalmas kínai 
populációt különösen sebezhetőnek tartják. A főleg
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Liverpoolban, Manchesterben, Birminghamben, 
Glasgowban és Newcastleben élő kínaiakat azért 
tartják veszélyeztetettebbnek, mint az angolokat, mert 
nekik intenzívebb kapcsolatuk van a térséggel, a 
szakemberek szerint Ázsiából érkező rokonaik, 
barátaik könnyen megfertőzhetik őket. A 
kitelepítésről szóló tervek hasonlítanak azokhoz, 
melyek egy terrortámadás esetére készültek. A 
kormány vasúton képzeli el a lakosok elszállítását a 
városokból, mert szerintük a pánikba esett emberek 
miatt a közutakon hatalmas dugók alakulnának ki.

Pongrátz Gergely

2005. május 18-án elhunyt Pongrátz Gergely, a 
Corvin Köz ’56-os főparancsnoka. A család 
által felkért Kegyeleti Bizottság közleménye 
szerint Május 28-án, szombaton az elhunyt lelki 
üdvéért búcsúztató szentmisét mutatnak be a 
Szent István Bazilikában. Ezt követően 
gyászmenet kíséri át a koporsót a Corvin Közbe, 
ahol a déli harangszó után bajtársi 
búcsúbeszédek hangzanak el és ugyanitt 
tiszteleghet az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőse előtt a világ magyarsága. 
Pongrátz Gergely földi maradványait május 29- 
én, vasárnap délután 15.00 órakor Kiskunmajsán 
az 56-os Kápolnában helyezik végső 
nyugalomra. A család virágok és koszorúk helyett 
tisztelettel kéri a kiskunmajsai '56-os Múzeum és 
Kápolna, az ott nyaraltatott diákok támogatását. 
Közlemény; Murányi László, a Pongrátz Gergely 
Kegyeleti Bizottság szóvivője.

Áldás poraira , nyugodjék békében!

Elkészült a PANORÁMA könyve 
valamint CD-ie az Ausztrália ésГ

Ui-Zéland magyar világáról!
A könyvet a Kisújság szerkesztői irodájában meg 
lehet nézni és egyúttal meg is lehet rendelni, - 
A könyv ára: 5900 Ft /60 AUD/, a CD 3500 Ft / 40 
AUD/ szállítási költséggel együtt.
Dr. Tanka László és felesége szerencsésen haza 
érkezett a hosszú ismertető útról és ismét köszönetét 
fejezte ki a Melboume-i vendéglátásért és 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.
Akik kimaradtak a könyvből és úgy érzik, hogy a 
következő kiadásban szeretnének szerepelni, (ha lesz 
ilyen) kérem, jelentkezzenek a szerkesztőség 
(Kisújság) telefonszámán. Segítséget adunk angolról - 
magyarra fordítás valamint a beküldött élettörténete 
leírásában. Szerk,

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@al ihomeloans.com, au

A L L Ö H o m e  L o a n s
ABN 18 105 914 663

M em ber of The M ortgage  Induatry A ssoc ia tion  Of ftu s tra lia  ^MiAA
Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust. 

vmw.allliomeloans.com.au 
10 Yertchuk Ave, Ashwood, Vic. 3147. 

___________ Phone; (03) 9888 1100 I
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Visszapillantás....
Nemzeti Újság -1988. Január 15. Vol.5 No. 1.

FELHÍVÁS
A Victoriában élő magyarsághoz
(Avagy így kezdődött az Árpád Otthon?)
Az elmúlt évben Melboumeben és környékén 

végzett magyar összeírás eddig kidolgozott 
eredményei többek között azt a tényt is bizonyítják, 
hogy az itt élő magyarság bizonyos része rohamosan 
öregszik. Az eredmények világosan mutatják, hogy 
honfitársaink jelentős százaléka már elhagyta a 75 
évet, sőt sokan már a 80-on is túl vannak. Egy még 
nagyobb számú csoport tartozik a 65 - 75 éves 
kategóriába.

Az öregség, mint olyan, nem betegség, hanem 
természetes és megállíthatatlan folyamata az emberi 
életnek. Egy bizonyos kor elérte után mindenki 
megöregszik. Ez a tény elkerülhetetlenül maga után 
vonja mind a testi, mind a szellemi elgyengülést és a 
hanyatló teljesítményeket, továbbá különböző, az 
öregedéssel együtt járó betegségeket is.

Ez a folyamat egyformán érinti a szegényeket és 
a gazdagokat.

Az elmúlt évek folyamán megjelent 
tanulmányok tanúsítják azt a tényt, hogy az ausztráliai 
bevándorlók túlnyomó többsége - bármilyen jól 
sajátította is el új hazája nyelvét és szokásait - egy 
bizonyos kor elérte után visszatér anyanyelvéhez és a 
szülőföldjéhez fűződő emlékeihez.

Ezek a tényezők igazolják és megerősítik egy 
magyar nyelvű öregotthon és ápoló otthon 
létesítésének szükségességét Victoriában.

Az ausztrál állam éveken keresztül nagyon 
komoly összegeket adományozott erre a célra a 
különböző nemzetiségi csoportoknak, a következő 
feltételek mellett:

1. Egy speciális szervezetet kell megalakítani 
az egyes nemzetiségeken belül, melynek 
célja a szükséges anyagi alap gyűjtése és a 
munkaerők beszervezése.

2. Az említett szervezetnek az állami 
szervekkel szorosan együtt kell működnie 
egy komoly államsegély megszerzésében az 
öregotthon felállítására.

3. Az illető nemzetiség idős korcsoportjai 
problémáit lehetőleg a saját anyanyelvükön 
kell megoldani.

Egy ilyen magyar szervezet létrehozása 
Victoriában életbevágóan fontos.

Ennek megbeszélésére 1988 február 6-án d.u. 4 
órai kezdettel a windsori Migrant Resources 
Centre helyiségében (24 Victoria Street, Prahran - 
közel a Chapel Street és a High Street sarkához) 
nyilvános gyűlést tartunk, melyre szeretettel 
meghívjuk minden magyar honfitársunkat, aki 
bármilyen formában szeretne bekapcsolódni ebbe 
a magyar szempontból rendkívül fontos 
munkába.

Kérem azokat a honfitársaimat, akik az összeírás 
folyamán már felajánlották segítségüket, pártfogolják 
szíves megjelenésükkel ezt a nagyon fontos 
kezdeményezést.

Aki szeretne közreműködni, de bármely oknál 
fogva nem képes az alakuló gyűlésen részt venni, 
szíveskedjék csatlakozását bejelenteni az 96-35-35 
telefonszámon (este 7 és 9 között).

Ambrósy Anna 
az ausztráliai idős magyarok 

érdekeinek hivatalos képviselője.
A kedves olvasók láthatják, hogy kinek köszönheti a 
Victoria magyarság az Árpád Otthon 
kezdeményezését. Ha ismét megtörténne egy újabb 
"összeírás" a magyarokról itt Victoriában, az 
eredmény még jobban kimutatná a százalékban még 
nagyobb mértékben megtalálható öregedő magyar 
bevándorlókat. Az Otthon kiszélesítés és fenntartása 
minden magyar kötelessége!
Köszönet és hála jár a kezdeményezőnek és 
mindenkinek, aki valamilyen módon elősegíti 
működését és fennmaradását! Szerk.

CSERKÉSZ HIRDETÉS
ELSŐBÁLOZÓK a 2005-ös ANNA BÁLRA
Szeretettel várunk és meghívjuk mindazokat a fiatal 

lányokat, akik első-bálozók szeretnének lenni, 
valamint fiukat, akik mint kísérőként szeretnének 

részt venni az idei, 2005-ben rendezendő 
Cserkészbálon.

A Cserkész Bál (Anna Bál) 2005 Július 23-án lesz a 
Melboume-i Magyar Központban.

A jelentkezni lehet Szilágyi Piriké telefonszámain: 
(03) 9457 1975 vagy 0438 454 704 vagy;

Tóth Zsuzsa telefonszámán: (03) 9459 7757 
(TN Az előkészületek már májusban kezdődnek!

A Fenntartó Testület.



6. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

2006-os TÁRSAS UTAZÁS
Ahogy már említettem, a "Szerkesztő Asztaláról" 
című rovatomban, 2006 Októberében társas utazást 
tervezünk, az Ausztráliai Kisújság szervezésével. 
További részleteket közlünk a következő 
Kisújságokban, ahogy a végleges terv kialakul, 
jelentkezni lehet, vagy értesüléseket kaphatnak a 
Kisújság telefonszámán: (03) 9879 8203.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A K1SÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!

| ................................................... ..............................*
I Vadászház kiadó, otthon.... §i' 7 |
| Komárom - Koppánymonostor fenyvesében egy $
jj vadászház jellegű összkomfortos üdülő kiadó napi |
| AU $7.00 -ért. j
|  A Monostori Erődhöz közel épült lak, közel van |
\ Komáromhoz, helyi buszjárattal megközelíthető a jj
| gyógyfürdő, és lehetőség van orvosi ellátásra. |
|  Étkezési lehetőség van a közeli Fenyvesi f
jj Vadkan Csárdában! jj
|  Helyi nevezetességek a közelben, - megtekinthető az |
| 1848-as csatamező az Erdő Csárdánál, - és a Szlovák f
| oldalon levő vár, a Monostori Erőd. \
|  További érdeklődés Parádi Miklósné telefonszámán: |
í  Ausztráliából: 0011 36 1 226 1360 f
| (Figyelem! - számítsuk bele a nyolc óra idő jj
|  differenciát, amikor hívjuk a telefonszámot!) I

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!

Az első "Photo-Shop" tanfolyam folytatódik 
Május első és harmadik hétfőjén.

A "Hang és a Komputer" címmel bemutatót 
rendez a Klub, Június 26-án, ahol a megjelentek a 
hangfelvételek, CD készítés hanglemezről és 
mindennemű "hanggal" összefüggő információkról 
kaphatnak felvilágosítást. A bemutató d.e. 11.00 
órától d. u. 3 óráig tart, és ezen a napon berendezések 
bemutatása és a kapható "Soft-ware"-ek használata is 
bemutatásra kerülnek. Minden olyan személyt, akit 
érdekel ez a téma, szeretettel várunk!

Megjelent az egyik legjobbnak elismert "Security 
System" a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődés a Klub estéken.

A Hungaroskills.net tanítás is tovább folyik, 
májusban, 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, a Knox-i 
összejövetelek alkalmával, vagy hívják 
telefonszámán: (03) 9879 8203. A vasárnapi-tanítás 
megszűnt, csak minden második kedd reggel lesz 
Hungaroskills.net tanítás.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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JÓSZÍVŰSÉG AVAGY ÜZLET...
Az Osztrák-Magyar Monarchia idején jön haza egy 
sváb a Névhivatalból.
- Na, mi lett az új nevünk? - kérdi kíváncsian a 
felesége.
- Tarházi.
- Nem tudtál valami jobbat kitalálni?
- Kitalálni! Ha tudnád, milyen rablók ülnek ott a 
Névhivatalban!
- Csak azért külön száz koronát kellett fizetnem, hogy 
a kezdőbetűt Sz-ről T-re változtassák!

2 0 0 5  
JÚNIUS

Jeles napok; 
Június 8; Szent 
Medárd püspök 

ünnepe. 
Június24. 

Keresztelő Szent 
János születés napja. 

Június 27; Szent 
László király. 

Június 29; 
Péter - Pál napja. 

A magyar nyelv- 
területen általában úgy 
tartották, hogy ezen a 

napon megszakad a 
búza töve, s 

kezdődhet az aratás.
A TANULÁS TITKA...
- Szívem, kitaláltam valamit, - ha megtanulnád, 
hogyan kell főzni, megspórolnánk a szakácsnőt, 
fordul az új félj a feleségéhez!
- Nekem is van egy jó ötletem - válaszol az 
asszonyka: - ha megtanulnál rendesen szeretni, 
elküldhetnénk a kertészt!

MEGTÖRTÉNIK EZ MÁSHOL IS ....
II.Ferdinánd nápolyi királyhoz egy napon így szólt a 
pénzügyminisztere:

Felség, nyolc napja egy fillér sincs az 
államkincstárban.

- Hát akkor hogyan vezette az államügyeket nyolc 
napon át, pénz nélkül?
- A legjobb belátásom szerint.
- Helyes. Folytassa csak. Ha azután úgy nem megy 
tovább, akkor folytassa a legrosszabb belátása szerint.

MEGLEPETÉS......
- Emlékszel édesem arra, amikor tavasszal elmentél a 
Balatonra pecázni és fogtál két fogast? - kérdezi a 
feleség a férjétől a karácsonyi vacsoránál.
- Persze, hogy emlékszem aranyom Miért kérdezed?
- Mert épp ma telefonált az egyik hal, hogy fiad 
született.

JÓT TETTÉL, JÓT VÁRJ...
A katolikus pap és a rabbi szomszédok. A pap az 
egyik nap keresztényi jócselekedet gyanánt lemossa a 
rabbi autóját. Másnap reggel látja, hogy a rabbi az ő 
autójának a kipufogóját fűrészeli.
- Mit csinálsz, ember? - kérdi tőle a pap.
- Te megkeresztelted vízzel a kocsimat, én meg 
viszonzásul, "zsidó-fiút" csinálok a te kocsidból!

A BIZONYÍTÉK...
A bíró így szól a tárgyaláson a vádlotthoz:
- Tehát ön azt állítja, hogy amikor fejbe vágta ezt az 
urat a söröskorsóval, nem volt beszámítható 
állapotban.
- Pontosan így volt, tisztelt bíró úr!
- És mivel tudja ezt bizonyítani?
- Mert a korsó tele volt, tisztelt bíró úr!
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Palatínus Ádám és Katalin Muzsnáról, (Nagy-Magyarország -  délvidéki 
részéről) 1959-ben vándoroltak ki Ausztráliába. Az Olympic gumi-gyárban 
dolgozott az első nyolc évét, utána a Volksvagen gyárban a Valvokon 
dolgozott. Onnan ment nyugdíjba. 1962-ben egy 20 acres erdőt vettek, a 
földet termő földdé varázsolva burgonyát és káposztát termeltek. E mellett 
méhészettel is foglalkoztak, de persze ezt is mint a gazdálkodást, Ádám, mint 
második munkaként
60 éves házasság, ugyancsak annyi év munkálkodás valamint 43 éves 
gazdálkodás eredményeként, örömmel veszik a sok jókívánságot, amit még 
az angol Királynőtől is kiérdemeltek a helyi felső vezetők elismerése által, - 
büszkék a fiukra, 3 unokájukra és az öt déd-unokájukra.
A Kisújság is hosszú életet és sok boldogságot kíván a Palatínus 
házaspárnak, örömére a magyar közösségnek!

MLR MAIESTY THE
1’e k so n a i.lv approved

WHICH WAS SPECIALLY 

EOR THF TRANSMIS 
HER MAJESTV'S СО NCR 

MESSAGES TO AUSTf
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A OUEENSLANDI HÍREK;
A GoId-Coast-i Magyar Nyugdíjas 
Klub Hírei!

Szép napsütéses reggelre virradtunk ezen a 
kedden is, amit örömmel vártunk, mert jólesik 
összejönni, látni a kedves arcokat, és ahol édes 
anyanyelvűnkön beszélgetünk, és megértjük egymást. 
Hallgatjuk a szép magyar dalokat Torzsa Sándor 
kitűnő előadását, Várnai Lali szavalatait, operett 
primadonnánk Sebeszta Joli szép énekszámait. Jól 
esik hallani szavaló művészünk Nemes Judit 
verselőadásait és néhány humoros elbeszélését. Jót 
mulatunk Oláh Erzsébet és Varga Irénke vicc 
előadásain, és ez felvidítja az embereket, erre a kis 
időre elfelejtik a napi gondokat és még azt is, hogy " 
hol itt fáj,... hol ott fáj".

Hiányzik Nagy Magdi és Sanyi, de kitűnő 
helyettesük, Somogyi Sándor (Kálmán Karcsi 
lemondott, "egészségügyi okokból", félt a 
panírozástól) aki helyrehozta a hangberendezést, most 
kitűnően, tisztán lehet hallani a mikrofonba 
beszélőeket.

éves vagy? Az is igaz, hogy nem az évek számai 
számítanak, az a fontos ki milyen egészséges.

Az ebéd kitűnő volt, úgy mint ezelőtt is. Bugár 
Marika sütötte a kirántott húst, hogy ki "pam'rozta" az 
a jövő héten fog kiderülni! Pénztáros Eszter 
süteménye ízlett legjobban a megjelenteknek. 
Köszönjük mindkettőjük munkáját, a Klub nevében.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit minden 
kedden d.e. 10 órától - d.u. 1-ig családi 
összejöveteleinkre.
Cím: BROADBEACH SENIOR CENTRE
St.Peters Drive. (A Kaszinó szomszédságában) 
További érdeklődés Somogyi Sándor telefonszámain: 
a helyi 5526 5293 -on, vagy Mobile 041 195 4309.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁJRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

e 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.

A Quennsland-i gárda, a megjavított mikrofonnal

EGY A NEMZET

Kitartóan gyakran mondjuk 
Egy a nemzet bárhol élünk, 
Különböző környezetben,
Mai napig is remélünk. 
Kisrészekre darabolva,
Csoda az, hogy van még létünk, 
Lehetséges más dolgokban, 
Eltérnek a véleményünk.

Példát veszünk más népektől, 
Akik szétszakadva élnek,
Ne adjuk fel ezt a harcot,
Van értelme a reménynek, 
Láncformában fogjunk kezet, 
Akarjunk, és tettre készen, 
Áldozzunk, hogy a nemzetünk, 
Soha-soha el ne vesszen... 2003.

Szabó István verse.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

SZOMSZÉDOLÁS SZÉKELYFÖLDÖN 
Című foto-emlék kiállítás

A fotókiállítás 2005. június 7 és 13 között 
megtekinthető a Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége Székház aulájában.
A kiállítást Dr Szanyi Tibor politikai államtitkár 
(Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) mélató 
beköszöntője nyitotta meg.
A kiállításon az MTI (Földi Péter) és a METRO 
Hírújság (Katona László), valamint a MÚOSZ 
újságíróink (László Gyula, dr. Szalay Attila, dr. 
Szalontay Éva) amatőr felvételei kerültek 
bemutatásra, illetve a szakmai csoportban résztvevő 
dr. Lajos-Éva Zoka (Lundi Egyetem) fotói. 
Emlékezve a Székelyföld, azaz (a Romániai Falusi 
Túrizmus) múlt évi meghívására.

A székelyföldi vendéglátók képviseletében 
(2004 áprilisában) Reisz Erzsébet, az országos 
Romániai Falusi Túrizmus alelnöke, a Transtur 
Utazási Iroda vezérigazgatója fogadta és kísérte a 
csoportot.Magyar részről a Transtur felkérésére 
dr.Szalonaty Éva szervezésében utaztak az újságírók, 
a busznyi társaság. A csodás tájakon, látnivalókon 
kívül a székely vendégszeretetet, a tiszta magyar 
beszéd, a hagyományos értékek, a népművészet 
őrzése, a kiváló székely konyha, az áfonyapálinka, a 
borvizek (az európai borvízforrások jelentős része itt 
található) is vonzóvá teszi a székelységet, Székely
országot, Erdély legnagyobb magyarlakta vidékét. A 
székelységet a környező hegységek, a Hargita, a Csíki 
Gyergyói havasok, az erdélyi medencék szinte 
elzárják. Ez is oka, hogy az itt élők a szokások, a 
nyelv, a népviselet tekintetében megőrizték ősi 
eredetiségüket.

Tapasztalatok alapján (a 2006-ra tervezett 
ausztrál - magyar utazási csoportnak is!) - érdemes 
Székelyföldre utazni, érdemes kipróbálni a "szolid" 
áru turisztika, gasztronómiai, gyógyászati 
lehetőségeiket. (Sőt befektetni is érdemes, - aki 
megteheti!

Az Emutenyésztők Egyesülete kéri az Ausztráliában 
működő civil szervezeteket, hogy tapasztalat-csere 
céljából, szeretne felvenni kapcsolatot az egészséges 
táplálkozással foglalkozó, és azon termékek iránt 
érdeklődő személyekkel. Az Egyesület címe: 1132. 
Budapest. Visegrádi utca 12. Szeretettel várjuk 
soraikat!

Régi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADA1 SÁNDOR
(Hungarosldllnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

M s s z í p o  zás:
Test és fül gyertyázás;
Tá-dé viasz gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, -
izom fájdalmak gyógyítása.

Hívásara házhoz is megyünk;
Hívja, d.e. 10 és d.u. 6 óra között a 

(03) 9889 1027 telefonszámot.

Gyere, és csatlakozz 
gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
elismert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
fdnőtekbnéi 

nincs kor határ!

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetése a la tt, ak inek  25 éves g y ak o rla ta  v a n  

gyerekek és fe lnő ttek  tan ítá sáb a n  
Boronia: Wantima Health & Squash Club 

258 Scorsby Road, Boronia.
Szombaton d.e. 10.30-12.00 noon. 

Wántirna: Magyar Központ 
760®ordim Road Wantima.

Szerdán esté 6.00 órától -7:30-ig.
Privát órákat Is kérhet a 

9729 9396 vagy 0409 809608 télefonszámokon.
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£?яйп1 JD sloán <ГЪ<Ш*ф1'СМ 
fe n n ta H á s á ta  ren d e ltéé

ebédre szeretettel hívja 
és várja honfitársait 

a Regnum Szövetkezet vezetősége 
2005 junius 5.én déli 12 órakor 
Magyar központ Nagytermébe 

(760 Boronia Road, Wantirna, 3152).

Trianonra Emlékezünk!
Ünnepély# (tarnte! tstéotatetet 11 étakor

Ъ гплко& лИ  ггнИ
Etil* í* t€htk*7A

Ot)«j{|«roe konyha! QaxAng ^Tombolni

Italát a h e ly sz ín e n  m egvásárolhatja.

Kedvezm ényes ár egységesen $ 20.00 
csa lád i jegy $ 50.00 (két felnőtt, gyermekek). 
Megrendelhetők az alábbi telefonszámokon 

Fogarassy M arika 9833 3235, Pál (Koppan) Z su zsa  9873 1508

MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna
Victoria, 3152. Ausztrália
2005. JÚNISI NAPTÁR. _________
Június 5. Vasárnap

d.el 1 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
déli.!2-kor Regnum; Trianonra emlékezünk. - 
Ebéd. (lásd a hirdetést)

Június 12. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Június 19. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e.l 1:00 órakor Református Istentisztelet. 

Június 26. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet.

MEGHÍVÓ!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantirna, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt

DISZNÓTOROS EBÉDRE
Június 26.-án déli 12 órakor

Ebéd előtt kóstolóval és forralt borral fogadjuk 
kedves vendégeinket.

Italok a helyi bárban kaphatók.
A finom házilag készített disznótoros ebédről az 

igazgatóság, a jó hangulatról a DUNA ZENEKAR 
gondoskodnak.

A belépő ebéd, sütemény és kávéval $25.00 
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270, Pákái Imre 9800 1676 
__________________ telefonszámokon.__________

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.

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

Összejövetelünk Június havában 14-én és 28-án 
lesz. Kis örömhír érte Klubunkat az elmúlt hónapban, 
ugyanis a Monash Counciltól elismerő levelet
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kaptunk, mert az idei nyugdíjas hét rendezéséhez 
nekik segítő kezet nyújtottunk. Ugyanúgy, mi is 
megköszönjük a Gyöngyösbokréta Tánccsoportnak, 
hogy hétközbe a nagy elkötelezettségük mellett időt 
szakítottak arra, hogy kérésünkre szórakoztató 
táncukkal Klubunk jó nevét közvetítették, és a 
magyarság hagyományos táncait bemutatták a 
Council rendezvényén.

Anyák napi ebédünket Májús 3-án tartottuk 
meg. Ez alkalommal a tagság legtöbbje eljött, így 
népes, de maghatott volt a hangulat. Énekkarunk 
gyönyörű dalokkal, míg Walter Julika és Kratz János 
szívhez szóló versekkel köszöntötte az Édesanyákat, 
Nagymamákat. Vendégünk is volt a Knox City 
Counciltól.

Július vége felé Klubunk kirándulást tervez 
Uluru és Alice Spring-be, ha valaki szeretne velünk 
tartani, még lehet jelentkezni. Az ára ugyan az, mint 
Klubtagjainknak. Érdeklődni lehet Teleki Lászlónál a 
9543 1210 telefonszámon.

Az összejöveteleinkre mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség nevében, Teleky Ilonka

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI 
A Klub összejövetelei a East Burwood-i Hallban. 
Cím: Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 C l.

A Nunawadingi Örök Ifjak 2005. Júniusban 8-án 
és 22-én tartják gyűléseiket a szokásos helyen. 
Szakácsunk remekel az ebédekkel, leányaink 
kényeztetik a látogatókat kávéval, süteménnyel és 
kedves vendéglátó mosolyukkal. A Vezetőség 
változatos szórakoztató és közismertető előadásokkal 
szórakoztatja a megjelent tagságot és vendégeit.

Május И -én ünnepelte Klubunk az Anyák 
Napját. Méltósággal, ahogy azt az anyák 
megérdemlik. A Mamákat és a Nagymamákat 
meglepetés érte, mert a Fiúk szolgálták fel az ebédet, 
ami természetesen dísz-ebéd volt. (mellesleg, nagy 
finom és ízletes ebéd volt ez alkalommal)

Elnökünk, Kocsis Margit méltatta Anyáinkat, 
akik sokszor nagy áldozattal nevelték gyermekeiket. 
Közülük sokan névtelenül, elhagyatottan távoztak az 
élők sorából, de az anyai szeretet földöntúli. Még a 
mi korunkban is, ha bajban vagyunk, őhozzájuk 
fordulunk segítségért. A gondolatunk kegyelet feléjük 
száll most, akik ma már nem lehetnek velünk, - és 
szeretettel, odaadással azok felé, akik ma is közöttünk 
lehetnek. Nekik tartozunk fogadalommal, hogy azt, 
amit nekünk adtak, mi tovább tudjuk adni 
gyermekeinknek. Elnökünk egy József Attila verssel 
fejezte be az elnöki, Anyák napi megemlékezést. 
Majd Fonyódi Mártha szavalata következett, amiben 
szintén az Édesanyákat köszöntötte.
A jó Isten áldása kísérje útjain minden Édesanyát.

Az ebédet Tombola követte, ahol sok szép és 
értékes tárgy került kisorsolásra.
Május 25-iki összejövetel a tragikus Trianon 
megemlékezésének előkészülete jegyében zajlott le. 
Klubunkat meglátogatta Pappné, Szarka Etelka, aki 
egy felhívást olvasott fel a megjelenteknek. Június 4- 
ére egy felvonulást terveznek a Melboume-i 
Parlamenthez, majd a "Federation Square"-hez. A 
felvonulás figyelmeztetni igyekszik a tudatlan világot 
egy ártatlan nép jogainak porba taposásáról, 
országának megcsonkításáról. A jellege az lenne, 
hogy felhívni a világ figyelmét, hogy habár Trianon a 
múltban bennünket büntetett, - de ha szemet hunyunk,
... talán más, védekezni nem tudó nemzettel is ugyan 
ez megtörténhet.
A vezetőség szeretettel vár minden tagot és vendéget 
sok újsággal, új barátok szerzésének lehetőségével, és 
szórakoztató rendezvényekkel. Nagy József.
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

d. e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a 78 Power Road Doveton 3177 címen.

A Klub Május 11-én tartotta az Anyák Napi 
megemlékezést. A nagy virágcsokor, melyet Dobos 
Júlia nagy szeretettel készített, az ajtóba téve, várta az 
ünnepelt Anyákat, Nagymamákat Idén, egy arcmosó
ruha, rózsa formájú és illatú szappan volt az ajándék, 
- minden mama örült a szép meglepetésnek.

Vendégeink voltak: Tania Malisev az "Age 
Services Resource Officer" a Casey várostól, és 
Dawn Dakin a "Ministerial advisory Council of 
Senior Victorians".

Rövid műsorral szórakoztattuk a megjelenteket 
az ebéd előtt. Az énekkar, mint mindig ki tett 
magáért, - Fazekas Mancika vezetésével, - közben 
pedig Anyák-napi versekkel tették szebbé az ünnepi 
napot.

A szokás szerint ez az Anyák-napi ebéd ingyenes 
volt a tagoknak, melyet a férfiak szolgáltak fel. Ez 
egy kiemelkedő esemény volt, amit a vendégek is 
szóba hoztak - köszönet a fiuknak lelkes munkájukért. 
Finom zöldségleves, húsos töltelékkel töltött sült
csirke, - körítéssel és savanyúság volt a kitűnő ebéd.

A hivatalos vendégeink is átérezték a nap 
jelentőségét és a műsor tartalmát, Brachna Ancsa 
tolmácsolása segítségével. Az ebéd után még 
BINGO-ra is maradt egy kis idő! Az Anyák napi 
megemlékezésünk sikere a sok segítő kéz által volt 
ilyen szép. Mindenkinek köszönet és hála!
Május 12-én 43 szerencsés tagunk háromnapos 
kiránduláson volt Bright-ba, a "Super-Tour"-ral. A 
kirándulás sikeres volt. A jó hangulatról elnökünk és 
utazási szervezőnk, Bolla Éva gondoskodott. 
Meglátogattunk egy gesztenye-farmot, ahol finom 
sült-gesztenyével, kávéval, teával vártak bennünket. A 
meleg gesztenye, sok szép emléket juttatott eszünkbe, 
még otthonról, Magyarországról. Barátságos kutyájuk 
még énekelt is a tiszteletünkre.
Mt.Beuty volt a következő állomásunk, ahonnan 
gyönyörű volt a kilátás, ahogy azt már sokan 
elmondták, akik arra jártak.
Érdekessége volt még az útnak, hogy 
összetalálkoztunk a Geater Dandenong-i Idős 
Magyarok Klub tagjaival - szinték kirándultak, - így 
együtt vacsoráztunk és utána egy helyen töltöttük el 
az esténket.
Visszafelé megálltunk Sheparton külvárosába, 
Mooroopna-ba, az Ardmona gyárnál, ahol olcsón 
vásárolhattunk konzerv-árut.

Sajnos az idő hamar eltelt, és mielőtt megszoktuk 
vona a jó és könnyű "semmittevő" életet, a busz 
visszahozott bennünket Melboume-be, ahol 
kezdhettük az előkészületeket a következő szerdai 
összejövetelünkre.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy volt kedves 
pénztárosunk, Daróczi Ferenc Május 30-án, 

visszaadta lelkét teremtőjének. A régi Klub-tagunkat 
hiányolni fogjuk, a családnak őszinte részvétünk. 

____ A Casey Idős Magyarok Klub Vezetősége._____
"Az élet megy tovább" - és a következő Zenés 
délutánunk Június 26-án tartjuk a Deceton Hall
ban. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!
A Casey Idős Magyarok Anvák-napi műsora

2005 évi összejövetelek minden első és harmadik 
hétfőn, a Noble Park Community Centre-ben. 
Ross Reserve-ben van. (Melway Refr. 80 E/12)
Júniusi összejövetelek: 6-án és 20-án. - mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség nevében, Hipik Szilveszter.
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BRIMBANK-I (ST, ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
A St.AIbans-i Idős Magyarok Anvák- 
napi összejövetelén........

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT  

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

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 (Június 4-én) lesz 
megtartva a megbeszélt 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 
NORTH F I T Z R O Y .

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

Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.
Ez évi disznótoros, Zenés - Táncos 

Családi - est, Július 9-én (szombaton) 
lesz megtartva.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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A  M a g y a r  K ö z t á r s a s á g  
m e lb o u r n e i  K o n z u lá t u s a

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 óra között 

szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig.

VASÁRNAPI - ESZEM - ISZOM! 
2005. június 5-én d.e. 11:30 -3 óráig 

$35.00 egységáron.
12 éven aluliaknak fél áron! 
Asztalfoglalás szükséges!

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető :Solymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbourne! Magvar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 15.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: vvvvw.rnhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: WWW.mhtv.net.net/fomm.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütöitökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Az újság 8.-ik és 9.-ik lapján 
láthatjuk a Palatinusz házaspárt, és 
a sok jókívánságot közlő levelet, 
melyeket a helyi és még az 
Erzsébet-királynő-től is kaptak a 60.-ik házassági 
évfordulójuk alkalmából. Szép látni, hogy itt (az 
idegenben) megbecsülik a dolgos, közösség-építő 
embereket. A Kisújság is csatlakozik a minden-jót 
kívánók táborához, és szomorúan veszi tudomásul, 
hogy magyar részről ilyesmi nem nagyon történik, 
lehetne ezen, valamilyen formában segíteni?________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYl 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 :............................................. ...............

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:info@mhtv.net
http://WWW.mhtv.net.net/fomm
http://www.3ZZZ.com.au

