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István

Ül Isztragomban István szent király,
Pap- és parasztúr mind körötte áll;
Fején az ékes ujdon korona,
Vállán palástnak hímzett bársonya, 
Kezében a bot, egy arany virág,
Gyönggyel rügyedzik rajta minden ág; 
Mint támadó nap, a tisztes nagyok 
Arcán királyi fénye felragyog.

Csendben foly a tanács; - de hallga, hallga! 
Kürtszó-e az, vagy szél, mi ott rivalga? 
Felhő-e vagy por, mely az egekig 
Lomhán, sötéten fölverekedik?
A föld alapját rázza mennydörej,
Vagy tomboló had és acélzörej?
Villám cikáz-e vagy lángfegyverek 
Hegyén ezer napot hoz a sereg?

király
Győztes had élén, mint kettős sugár,
Megvillan egy ifjú levente pár,
Gyula, Csanánd, fejedelmi két rokon,
Jobb s balkeze Istvánnak harcokon.
Mosolyra vidúl a királyi bátya.
Midőn az ifjakat belépni látja,
S míg hódolatra meghajol a térd,
Ő nyújtja jobbját és így szólva kérd:

"A besenyővel, a fejes konok 
Néppel mi történt, édes rokonok?
Győzőtt-e, hogyne győzne a kereszt,
Pogány had ellen, mely böcsmérli ezt?
Ha síkra száll a napvilág, sötétség:
Nincs diadalban akkor semmi kétség;
Nos szóljatok: hogy mint leié Adád 
Révén hadunk a vén Doni-Csabát?"

"Győzött, királyom - így Csanád felel - 
Győzött karunk s az ég küldötte jel;
Megtörve a besenyő kemény nyaka,
S a martalék közt vén Doni-Csaba.
S együtt Csabával nője, gyermeki,
Rab, mint a fűszál, kincs temérdeki; 
bábodnak im letesszük zsámolyához:
Kincs-, martalékról felséged határoz."

"Áldás az Urnák!" - szólt a fejedelem:
Három felé a zsákmányt rendelem:
Egy rész Övé, ki a győzelmet adta,
Épüljön Isten új egyháza rajta;
Más rész királyi seregem illeti,
Tiszt- és fejenkint osszák föl neki;
Ti mint vezérek harmadát felezve.

Arany János.
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Szent István Király életműve és a 
Magyar Államalapítás.

Részlet Chihák György a Zürichi Magyar
Történelmi Egyesület Kiadványából 1997.

A téma 4 kérdéscsoportban lehet tárgyalni:
1. Európa politikai földrajza és hatalmi helyzete az 

első évezred fordulóján,
2. A Kárpát-medence népeinek etnikai embertani 

képe,
3. István király néhány fontosabb tette, és mit jelent 

az egyház szempontjából István király szentté 
avatása,

4. Kísérlet az értékelésre - visszatekintés a mából. 
Részlet a negyedik témakörből; (212 oldal)

Honfoglalásunkat követően a pápaság kardja, a 
német-római császár, 150 év alatt 20 hadjáratot 
indított ellenünk. Csak 1030 és 1064 között - amikor 
már keresztények voltunk - tíz nagy hadjáratot kellett 
visszaverjünk. A cél mindenkor azonos volt azzal, 
amit Nagy Károly tűzött ki 804-ben az avarok ellen, 
mikor is az avar vezetők ezreit akasztatta fel, 
kincseiket pedig elrabolta és Európa-szerte 
szétosztotta. Azt viszont bizánci krónikákban 
fennmaradt avar forrásokból tudjuk, hogy az avarokat 
nem Nagy Károly kardja, hanem saját erkölcsi 
romlásuk győzte le. Addigra már az avarok sem 
voltak becsült, a barátság és a bátorság népe.

A pápák közül mindössze négy: Il.Szilveszter, 
IlI.Callixtus, Xl.Ince és XII Pius nevezhető a 
magyarok barátjának - és hogy mit tettek 
Mindszentyvel, arra elég csak hivatkozni. Rajtuk 
kívül ezer éven át egyetlen nyugati történelmi 
személyiség bennünket igazán komolyan nem vett. 
Vaskos történelmi szintézisek százait írják, s meg sem 
említenek bennünket ott, ahol Hollandiának, 
Csehországiak, Dániának komoly helyet szentelnek.

Történelmünk tiszta és becstelenségmentes, 
királyságunknál csak Szent Péter széke régebbi és 
állandóbb, de a nyugat nem tudja, mi a különbség 
köztünk és a cigányok között, s bennünket, a 
kontinens legrégibb alkotmányának és legelső 
parlamentarizmusának megalakítod, a szabadság 
szimbólumát az egész világ szemében, orosz 
dzsidásokkal szabadíttatott fel - az utolsó száz év alatt 
háromszor is.

Ennek elviselhetetlen terhe és kínja alatt 
sikoltnak föl történelmünk minden korszakában 
tisztán látó szellemeink, a kelet-nyugatot tisztán és 
hazug illúziók nélkül szemlélő legnagyobb 
magyarjaink, akik így jutnak el a magányosság és az

árva nemzet gondolatához. A szemek még ennyi 
tapasztalat után sem nyílnak ki, amikor pedig a 
súlypont érezhetően és láthatóan tolódott Ázsiába.

Tisztánlátásunk érdekében alaposan meg kellene 
vizsgálni, hogy mit jelent számunkra Európa, 
pontosabban a nyugat, és ez mennyire keres7ztény. 
Versailles-ban megbukott metafizikai fikciók, és ez rá 
kellene, szorítson bennünket erre a vizsgálatra. A 
hazában a sorozatos katasztrófák akadályozzák a 
békés értékelő munkát, emigrációnk pedig nem több 
mint az önmarcangoló haza árnyékának tükörképe.

Egyáltalán volt-e és van-e szüksége a magyar 
szellemnek arra, hogy a nyugati vagy a 
kereszténységet közvetítő közegen át kapja? Például 
Mindszenty József mögé szinte felekezeti különbség 
nélkül felsorakozott magyar millióknak a példája 
mutatja azt is, hogy nem a nyugatnak van 
követelnivalója mifelénk, hanem mi vagyunk képesek 
közvetíteni akár kereszténységet is nyugat felé, mert 
nincs még egy olyan népi kategória az úgynevezett 
nyugati világban, amely ekkora mértékben magáévá 
tette volna az igazi kereszténység fogalmát. A világ 
harangjai a mi keresztény tettünk emlékét éneklik 
minden délben.

Az 1956-os,a hetvenes és a nyolcvanas évek 
istenarcú magyar forradalma pedig világ csodája, a 
magyar nemzeti géniusz újabb fellángolása.

Többek kérelmére a "Boldogasszony" elnevezésről az 
alábbiakat tudom közölni :
1. Rákosi Lea domonkosrendi apáca följegyzése az 

1300 iáján keletkezett legendáról; Szent Margit 
legendája címmel: .... Szent Katerina asszonynak 
klastromából változtatók, hozattaték a 
klastromba, melyet az ő szülei a Dunának 
szigetében - mely sziget az időtől fogva 
nevezteték Szűz Mária szigetének, avagy 
Boldogasszony szigetének -

2. 1714-ben feljegyzett egyházi ének 
Boldog Asszony anyánk,
Régi nagy patrónánk,
Nagy ínységben lévén 
így szólít meg hazánk:
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

3. Chihák György (A Zürichi Magyar Történelmi 
Egyesület kiadványából:
A bencés spiritualitásnak köszönhette Mária 
tiszteletét, amely abban is megnyilvánult, hogy 
élete alkonyán országát a Nagyasszonynak 
szentelte.
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MAGYAr N A P L O  íria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
Mi a magyar diákok tudományos 

sikereinek titka?
"A magyar diákok az egyik tudományos versenyt 

a másik után nyerik. Az Istenért, miként lehetséges 
ez? - indítja terjedelmes cikkét a cseh gazdasági 
napilap, amelyben a fiatal magyar tudósok 
eredményeiről számol be. A cikk szerzője szerint az 
eredmények a magyar nyelv páratlanul logikus 
felépítésének köszönhető, továbbá annak a 
"szisztematikus gondoskodásnak", ahogy a magyar 
iskolákban a tehetségekkel foglalkoznak. Ezt a 
programot Zsolnai Tibor professzor dolgozta ki a 90- 
es évek elején az általános iskolák számára. Tény, 
hogy elképedve áll a világ azzal a jelenséggel 
szemben, hogy szinte naponta születnek világraszóló 
magyar találmányok. A külvilág mindezt 
Magyarország tönkretételével és becsmérlésével 
honorálja.

Elkészült a PANORÁMA könwe 
valamint CD-ie az Ausztrália és 

Úi-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.

| FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

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 I

ALL О  Home Loans
ABN 18 105 914 663

fttamber of The Mortgag« Indastry Association Of Austraiia

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

315 George Street, Doncaster Vic. 3108. I 
__________Phone: (03) 9888 1100__________

VÁNDORLÓ LELKEK 
TÜNDÉREK KÍSÉRTETEK...

(Trethon Judit nyomán.)
folytatása a júliusi Kisújságban megjelent cikknek

Akad olyan tanú is, aki saját lelkének időleges 
távozásáról számol be, Lord Geddes, a Royal 
Medical Society tagja 1937-ben súlyos betegsége 
alatt tapasztalta, hogy lelke elválik a testétől, s tisztán 
látta az ágyban fekvő önmagát, a ház berendezését, a 
kertet, sőt egész Londont is, mintha fölötte lebegett 
volna testetlen lélekként... A kósza lélek végül 
visszatért az orvos testébe, aki elégedetten vette 
tudomásul, hogy nem kell átköltöznie egy másik 
egyéniségbe.

Lelkek jönnek-mennek körülöttünk, olyanok is, 
akik nem ragaszkodnak ahhoz, hogy élő testbe 
költözzenek. .

http://www.allhomeloans.com.au
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Jókai Mór "A szerelem bolondjai" című 
regényének hőse, Harter Elemér súlyosan 
megsebesülve így vizionál: "Mi kell egy olyan kis 
léleknek, mint az enyim?... Nyáron majd ellakom 
valami harangvirág odújában... télire meg fogok 
magamnak valami üres csigahéjat.... Ellakom abban 
szépen... nem alkalmatlankodom én senkinek halálom 
után..."

Elemér álláspontja tiszteletre méltó, de ezt sajnos 
nem minden életrevaló lélek veszi figyelembe. Éppen 
a harmincas évek Budapestjét tartotta izgalomban egy 
ilyen eset, amiről Ráthonyi János számolt be. Egy 
fiatal lány, bizonyos F. írisz egyik este rosszul érezte 
magát, s amikor másnap reggel felébredt, úgy tűnt, 
mintha éjszaka "lelket cserélt" volna. Csak spanyolul 
beszélt, nem ismerte meg szüleit és testvéreit, 
szolgálólánynak tartotta magát. A spanyol követség 
egyik alkalmazottja elbeszélgetett vele, kiderült, hogy 
a lányt Luciának hívják, tizennégy gyerekes 
családanya volt Madridban és 1933-ban ott halt meg 
tüdőbajban.... Mindez jó tréfa lehetett volna, ha fény 
nem derül néhány kétségtelen tényre. Irisz-Lucia soha 
nem tanult spanyolul, mégis olyan tökéletesen 
beszélte a nyelvet, olyan hibátlan kiejtéssel, hogy azt 
Budapesten nem tanulhatta meg. Madridot, ahol soha 
nem járt, olyan alaposan ismerte, mintha valóban 
egykor ott élt volna. Orvosok és pszichológusok 
vizsgálták a lányt, egy vatikáni szakértő is megjelent, 
de mindannyian értetlenül álltak az eset előtt. Irisz- 
Lucia magas kort ért meg, s családtagjai véleménye 
szerint még idős korában is törve beszélte a magyar 
nyelvet.... Valóban a spanyol munkásasszony lelke 
költözött belé? Nem tudták bebizonyítani, de az 
ellenkezője sem igazolható.

A rejtélyes lélekvándorlási esetekre egyelőre 
nincs magyarázat. Csalás, spiritiszta trükk vagy a 
skizofrénia rejtélyes esete? Csak a szellemek 
adhatnának választ, de komolyan még nem 
érdeklődött nálunk senki....

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.

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Midsommer üdvözlet az ausztrál - 
magyar olvasóknak,

Midsommer - jelentése: nyárközép.
Ez a svédek legnagyobb nyári ünnepe. A hosszú 

sötéttől sanyargatott svéd ember évezredes 
örömünnepe a nyár beköszöntése. Ezt a pogány kor 
óta zenés, zajos, vidám, néha duhaj örömmel 
köszöntik. Midsommer éjszakája még délen is, itt 
Malmőben is, ahonnét üdvözletem küldöm - egy a 
fehér éjszakák közül. Még este tizenegy (11) órakor 
is nappali fényben írom üdvözletem.

Ha lemegy is néhány órára a Nap, nem áll be a 
teljes sötétség.

Az ünnep elengedhetetlen kelléke: a Májusfa 
(Majstángs) lombkoszorúkkal ékesítik. A fa körül 
vidám körtáncokat táncolnak. A gépkocsikon zöld 
koszorúk. A nők, férfiak, gyerekek virágkoszorúval 
díszítettek. A májusfa alatt "folklór" műsort tartanak, 
amit még "süket-némául” is tolmácsolnak.

Magyarországon, ezt az ünnepet Szent János 
ünnepnek nevezik.
Öt éves évforduló...
Öt éve július elején nyitották meg Dánia és 
Svédország között az Öresund-hidat, és öt éve 
ünnepli ezt az alkalmat a rendszeresen áthaladó vonat. 
Malmö és Koppenhága között a híd 47 kilométer 
hosszú. Öt év alatt 222,650-szer kelt át a vonat a 
hídon, szállítva az utasokat a két város között.
Ma július 1-én a évforduló tiszteletére a hídon 
ingyenes a közlekedés!

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!_____

2006-os TÁRSAS UTAZÁS

Ahogy már említettem, a "Szerkesztő Asztaláról" 
című rovatomban, 2006 Októberében társas utazást 
tervezünk, az Ausztráliai Kisújság szervezésével.
A repülő-út Melboume-ből indulna, és Bécsbe 
érkezik a csoport, és onnan fog visszatérni 
Ausztráliába. A tervek szerint, az út két részből állna:

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Az első rész, amely kb. 3 hét időtartama; "szabad 
fogalakozás mindenkinek" címmel, egyéni 
elfoglaltságokkal tölti el a résztvevő. Családi 
látogatás, otthon, vagy akárhol a Kontinensen 
stb...erről mindenki maga gondoskodik, előre!
Október 23 és 24-én, Budapesten találkozna a 
csoport, természetesen a lehetősége meg lesz 
mindenkinek részt venni a hivatalos 50 éves 
megemlékezéseken.

Az út második részében, október 25-én 
Autóbusszal indul a csoport 12 napos, teljes ellátásos 
túrára. Idegen vezető szolgálattal, nemcsak 
Magyarország nevezetes helyeit, de a Felvidék, 
Erdély, Délvidék nevezetességeit is útba veszi a 
csoport. A busz-túra végleges útiránya még tárgyalás 
alatt van, de a feltételek szerint az út Bécsben fog 
végződni, amikor repülőre szállva vissza jövünk 
Melboume-be.
Természetes egy ilyen nagyszabású "kirándulásnak" 
feltételei vannak:
1. 30 személy részvétele a megszabott egység, - 

nem kevesebb, de több sem lehet.
2. A lehetőségeknek megfelelően, Ausztráliai 

útlevéllel rendelkezzen minden jelentkező.
3. A jelentkezés ez év (2005) októberig, amikor a 

megállapított előleget le kell fizetni.
4. Mindenkinek kötelező élet, egészség és utazási 

biztosítást, eszközölni!
További értesítéseket közlünk, amikor kézhez kapjuk, 
a következő Kisújságokban, jelentkezni lehet, vagy 
értesüléseket kaphatnak a Kisújság telefonszámán' 
(03) 9879 8203.

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

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!

Figyelem!
A Komputer Klub Association Augusztus 15-én 
tartja évi közgyűlését, (AGM) amelyre minden tagot 
szeretettel vár.

A következő "Photo-Shop" tanfolyamra lehet 
még jelentkezni! Minden hónap első és ЬягтяЖк 
hétfőjén van a tanítás a Klub találkozó napjain.

íme egy kedves levél; - amit az egyik "tanuló" írt 
a Klubnak:

Kedves Komputer Klub! Melb.2005.juni. 12. 
Engedd meg, hogy megköszönjem vezetőid és tagjaid 
barátságos támogatását.
A "Photo-shop" újabb ablakot nyitogat számomra a 
számító-gép titkaiba.
Sohasem hittem volna, hogy egy soliter játszma vagy 
egy e-mail elküldése mögött még miféle csodálatos 
távolságok vannak számomra elrejtve egy PC 
belsejében.

Laci, Sanyi, Jutka és a többi Klub-tag, sok 
szerencsét további munkátokban, boldogságot 
személyi életetekben, és nem utoljára hálás 
köszönetem kedves Pozsonyi földimnek, Ferinek, 
akinek segítsége nélkül nem mertem volna belépni a 
számító gépeket árusító szaküzletbe, és megvenni 
életem első "Laptop"-ját.
További jó munkát, baráti tisztelettel

Olgyay F.F. (Nándi)
Kedves Nándi, a Klub nevében kívánok neked 
további sikeres Komputerezést, és ha valami 
problémád van, tudod hová kell jönnöd! Mi mindig 
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 HungarosldUs.net tanítás is tovább folyik,
június_28-án kezdődött egy úi tanfolyam, ami
nemcsak a Knox Idős Magyarok összejövetelei 
alkalmával, de minden kedden a következő négy 
hét alatt lesz levezetve: Minden alkalommal, reggel 
10 órától - déli 12-ig.

A vasárnapi-tanítás megszűnt csak a keddi 
napokon lesz Hungaroskills.net tanítás.
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Ima Magyarországért
Jókai Anna

Öregisten, Nagyisten
nézd, hogy élünk itt lenn 
katlanba zárva 
csodára várva
csöbörből vödörbe magyarok.
Itt élünk se élve se halva 
hurrá a vödörben hal an 
süthetünk szálkás kis pecsenyét 
a friss húst viszi már a fürge menyét 
körben a bozótból 
ragadozók szeme villog 
az elhevert csordákon
áldozati billog. (csitt, csak csendben, ne kiálts, 

mormold csak, mormold az imát)
Öregisten, Nagyisten

ha Te nem, ki segítsen?
Sovány lakomára 
no ha bort kínáltak 
s akik ezt megitták
bódultakká váltak. (...csak csendben, ne siránkozz, 

halkan szólj elkábult hazánkhoz)
Öregisten, Nagyisten

érted sóvárog ma minden 
akik hortyognak szanaszét 
vagy éberen vigyáznak 
síkos savas eső alatt
biz egyformán áznak. (...csak csendben, mind aki 
lázad, báránybőr jelmezben figyelik a házad)

Öregisten, Nagyisten 
erősíts a hitben 
hogy ami késik 
azért el nem múlik
él még a Te nyájad bárha szőre hullik.

( ... csak csendben, nem használ a lárma, 
mostohaszülők közt még árvább az árva) 

Öregisten, Nagyisten 
más remény nincsen 
mint igazad, kegyelmed 
hogy Te szabj végül rendet 
maradék országnak 
adj életes kedvet 
a lecsonkolt többit 
gyógyítgasd, ne engedd 
önnön gyilkosává válni - 
haza kell találni!

(. .. csak csendben, mert vád alá vesznek, 
jönnek janicsárék, kerék alá tesznek)

Öregisten, Nagyisten
nem hoztak, de vittek 
a vak lóra azt hazudták bátor 
suba alatt kupec lett a pásztor 
műdalokkal altat nejlonfurulyája 
dogonyáztat minket langyos pocsolyában.

(.. csak csendben, ne élvezd a táncot, 
csörgesd csak, csörgesd a vattázott láncot) 

Fájdalomban boldog régi jó Patrónánk 
hegyeink elcsórták, eladó a rónánk 
fulladunk a füstben a folyónkban cián 
sorvasztja a lelkünk a ránk tukmált Isten-hiány 
mértékadó értelmiség minden mérték nélkül! 
hóhér a halottal cinikusan békül 
dús szobákban álparasztok 
a búzát égetik ők nem harasztot 
melósvezér nyüszít, uszít 
munkásember helyben füt itt 
a hajléktalan rendőr verte 
shoppingcenter országszerte 
mocskos pénznek nincsen szaga 
gaztól rabolt s gaz lett maga 
és a művész? Búsan kérded 
megvették a tehetséget 
sirasd őket Ősi Anya 
zsoldospénznek sincsen szaga

(... csak csendben, hagyd Krisztust ítélni, 
végtelen időben mindenkit megtérni) 

Öregisten, Nagyisten
kit kövessünk s kit nem?
Érlelj az eszmében de a rögeszmét távoztasd
hisztériát űzz el indulatunk meghagyd
a reánk szabott leckét beteljesíthessük
gőgösek se legyünk kétségbe se essünk
nácitudat, bolsitudat
csak álarc a Szörnynek
egyképp meggyötörtek
lám egymásra törnek
gonosz század elment
nehéz évek jönnek
melegítsd szívünket, okosítsd eszünket, 
biztass, hogy a testvérharc megszűnhet 
göngyöld a földgolyót, írjad köntösébe 
édes hazánkat annak is kellős közepébe 
a lapulást-alkuvást váltsa már valódi béke... 
Annyi gyalázatos koron át 
őrizd meg számunkra misztikus koronád.

(. csak csendben, akinek füle van, hallja; 
a látónak látható, hasad az Ég alja) 

Öregisten, Nagyisten
mit akarjunk s mit nem:
törvényed vezessen
hogy e kis nép oda ne vesszen
át ne lyukadjon helyünkön a térkép
ki ne radírozzon a világi lét végképp
serkentsd fel szolgád, a Magyarok Istenét
kend meg könnyektől elhomálylott szemét
küldd le a magasból újra e véres-veres földre
tartsd köztünk szellemét most és mindörökre.

(A születés előtt túl hosszú volt az Advent
- hiszen az életünk hovatovább ráment -
- mielőtt nem késő, Te mond ki az Áment.
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2005
AUGUSZTUS

Jeles napok; 
Augusztus 10; Lőrinc 

napja. A 
kalendáriumi regula 

szerint: Lőrinc napja 
ha szép, sok a 

gyümölcs és ép. 
Augusztus 15. Nagy

boldogasszony 
ünnepe. A magyar 
Mária-kegyhelyek 
nagy búcsúnapja. 

Augusztus 20; Szent 
István napja. 

Augusztus 24; Szent 
Bertalan apostol 

napja.

MIT MONDANAK A NŐK, AMIKOR 
RAJTAKAPJÁK ŐKET?....
Az angol:
Darling, ha időben tájékoztattál volna mikor jössz 
ha7я> elkerülhető lett volna ez a mindkettőnknek 
kínos helyzet.
A német:
Hans, ma a szokottnál 4 perc és 45 másodperccel 
korábban jöttél haza. Ezt meg kell magyaráznod!
A francia:
Jean, milyen jó, hogy jössz. Jacques már nem bírja 
tovább.
A svéd:
Te vagy az, Olaf? Én már ugyan kész vagyok, de 
Sven még szórakozna. Csatlakozz.
Az orosz:
Iván, végre egy igazi férfi! Ez itt még fel sem 
pofozott előtte.
A zsidó:
Izsák, te vagy? De akkor ki a fene fekszik rajtam?
A román:
Kedvesem, ne aggódj, előre fizetett.

A székelv:
Kend az összes pálinkát megitta, mi mással tudtam 
volna megkínálni?
A cigány;
Gazsikám, há de jó hogy gyüssz! itt márásztálom 
rnáán 2 órája, hogy el tuggyád lopni aá pénztárcáját!

ÉS MOST EGY RENDŐR VICC.....
Eltéved a rendőr az erdőben. Hipp-hopp 

megjelenik előtte az erdő jó tündére:
Rendőr, te egész életedben mindig szerencsétlen 
voltál, soha semmi nem sikerült neked. Most 
teljesítem kívánságod... .kívánj valamit!
Izé... .jó estét kívánok!

KÉT KIFIÚ BESZÉLGET...
- Ti szoktatok evés előtt imádkozni?
- Nem, az én anyukám egész jól főz!
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Cserkészbál 
Melbourne-ben 
2005. jú lius 23.
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A bál nyitó tánca,
Bartha Annamária Bál-anya
és Pálos István
Körzeti Cserkész parancsnok

Áll a bál....
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jelenet a Klub-életből....

A ÖUEENSLAND1 HÍREK:
A Gold-Coast-i Magyar Nyugdíjas 
Klub Hírei!

Jól kezdődött a keddi összejövetel, Hárty 
József frissen, egészségesen jött közénk a 
súlyos szívoperációja után. Jó volt hallani, 
ahogy dicsérte a kitűnő, gondos orvosokat.

Hiányzik Papp Károly, aki mint "udvari 
fényképész" milliomos barátaival repül New- 
Zeland-baés Fiji-be
Székely Endre: Bugár Marika úti-naplójából "A 
vizsonyi Bibliá"-ról olvasott fel, ami az első teljes, az 
eredeti nyelvekről való magyar biblia-fordítás. 
Vendégművészünk Calló József, aki a
zenekamarában fúvós hangszeren játszik, most 
egyedül van és mivel fújni és énekelni egyszerre még 
nem tud, így a "rozsdás újjait" (ezt ő mondta) kell 
használni a zongorán. Nagyon élveztük a jól ismert 
szép dalokat, mert a "rozsdás ujjak" fürgén futkostak 
a billentyűkön. Hálásan köszönjük és reméljük, hogy 
még sokszor eljön közénk.

Sifter Margit a Vöröskereszt áldásos munkáját 
ismertette, a közszolgálat segítséget ad a
rászorulóknak.

Oláh Erzsébet, - Emlék a régi időkből. Pestről - 
Győrbe utaztunk autóval, velünk jöttek az öt és hét 
éves lányaim, akik a kis kutyánkkal együtt a hátsó 
ülésről nézték a szép vidéket. Útközben hangosan 
olvastam a városok, falvak neveit. Piliscsaba, 
Piusszántó, Leányvár, - erre felkiált az öt éves 
lányom: " itt van a leánygyár! - hát a fiúkat hol 
csinálják?..." Nagy volt a csalódás, amikor 
megmagyaráztam neki a különbséget.

Köszönjük a sok finom süteményt, Szenes 
Matildának, Hajdú Erzsikének, ... Gizikének a fánkot 
és Nuspán Eszter tortáját.

Minden kedden reggel 10 óra és délután egy óra 
között hívunk és várunk mindenkit szeretettel.
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.

Régi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről
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Ahogy azt én IsttaoB...
Pelle Lajos útleírása

folytatása a júliusi Kisújságban megjelent cikknek

Mintha hosszú évek óta ismernénk egymást. Pár 
könyvet kapok ajándékba, dedikálja, s az egyik könyv 
címe: "Sorsfordítók Erdélyben". Olyan emberekről 
szól, akik a legsötétebb, a legreménytelenebb 
helyzetben sem adták fel a harcot, és próbáltak tenni 
valamit a magyar közösségért, a gyerekekért, a 
falujukért, a városukért. Az ő életükről, munkájukról, 
tevékenységükről szól a könyv és Berszán atya 
mellett, olvashatunk egy másik nagy emberről is, 
Böjté Csaba Ferences rendbeli testvérről, akivel pár 
nappal később van találkozóm. De szó van a 
könyvben más emberekről is, akik heroikus 
küzdelmet folytatnak a nyomorral, a szegénységgel, a 
mindennapos megkülönböztetéssel, ami a magyarokat 
éri még mindig. Megtaláljuk Gergely Istvánt, Molnár 
Józsefiiét, Pakó Benedeket és másokat a könyvben. 
Mindenkinek szívből tudom ajánlani olvasását, hogy 
képet tudjon alkotni az Erdélyben élő magyarság 
küzdelméről, megmaradásáért folytatott harcáról.

Korábban említettem Csaba testvért. Farmer 
nadrágban jött elénk., mosolygott és széttárta 
karjait.... Isten hozott testvér, mondja melegen. 
Gyerekek szaladnak utána és rángatják a kezét, 
nadrágját, ő meg simogatja a fejüket, megpuszilja a 
kobakjukat, és nevén hívja őket. Megvettek egy 
tömbházat és az ebben lévő lakásokban helyeztek el 
267 árvát egy-egy "ház-anya" keze alatt. Mesél az 
ember, a jóság, a szeretet a pórusain keresztül is dől. 
Szóba jön az egy héttel korábbi alapkő lerakásáról 
Rekecsinben, a csángó-magyar iskoláról. Kérdezem,

hogy tudták úgy elindítani, hogy nincs építkezési 
engedélyük? Mosolyog, és azt válaszolja: "ha Árpád 
apánk megállt volna a Vereckei szorosnál és vízumot 
kért volna, akkor talán még most is ott állna és 
várna".... Mit lehet erre válaszolni? Beszél az 
árvákról és meséli, hogy korábban a "román 
hivatalosak" sarokba szorították, hogy engedély 
nélkül gyerekeket fogadott be, hogy ez 
törvényellenes. S mi a válasza:..."tudom, hogy 
megszegtem a törvényt, rosszul tettem, vigyék már el 
ezeket az árvákat, nézzenek utánuk, maguk ezt jobban
értik,.....én pedig megírom az összes lapokban, hogy
milyen jót tettek".....Erre a hivatalosak motyogtak
valamit, megfordultak és otthagyták.

Ilyen ez a Csaba testvér, igazi agyafúrt, 
találékony székely.
Megköszönte az építendő iskolára vitt ausztráliai 
magyarság adományát, és megkért, hogy adjam át 
minden jóérzésű, segítőkész magyarnak köszönetét és 
üdvözletét. Csaba testvér ott tart bennünket vacsorára. 
Az árvákkal együtt esszük a babgulyást. A gyerekek 
hangosan és vidáman sorakoznak a konyhaablaknál a 
kiszolgáló tállal és viszik azt az asztalukhoz. Itt egy 
nagyobbacska szétosztja és ima után jó étvággyal, 
esznek. Evés után mindenki elmossa a tányérját, 
"tisztába teszik" az asztalt, és felsöprik a padlót az 
asztal körül. Mind ez a legnagyobb rendben és nem 
azért mert Böjté atya velük van. Majd megtekintjük a 
lakásokat, a szobákat és próbálok pár kevés szót 
váltam úgy a "nevelő-anyákkal", mint a fiatalokkal.

Másnap Déváról leruccanunk még a Vajda- 
Hunyad várához, melyet eléggé szépen rendbe 
hoztak, majd Aradnak vesszük utunkat Lippán 
keresztül. Lerójuk kegyeletünket az újonnan felállított 
Szabadság-szobornál, patinásán néz ki, és furának 
tűnik a vele szemben felállított vadonat új román 
emlékmű.
Nem említettem Kolozsvárat, ahogy 200 méterre 
egymástól három fertelmes nagy ortodox katedrális 
áll. Nem említettem a tiszta magyar területeken, 
stratégiailag feltűnő helyekre épített ortodox 
kolostorokat, vagy a kis faluban volt magyar 
templomot bekebelező, épülő balkáni szörnyűséget. 
Folyik a "hagyma-kupolás" honfoglalás!

A Házsongárd-i temetőben pedig fogynak a 
magyar sírok és szaporodnak a románoké, napról- 
napra. Próbálják kiirtani múltunkat, megváltoztatni a 
történelmet, és újra írni az övékkel a XVI.-ik század 
óta fennálló temetőkben is.

folytatás a szeptemberi Kisújságban.
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BURAI GYULA NAGYMESTER
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. 

Wántirna; Magyar Központ 
700'ёотота Road, Wantima.

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

9729 9396 vagy 0409 809608 télefonszámokon.

FIZESSEN ELŐ IAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

M ELBOURNE-I M AGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália
2005. AUGUSZTUSI NAPTÁR.
Augusztus 6. Szombat.

este 7 órakor TÁNCDALFESZTIVÁL 
Augusztus 7. V asárnap

d.e. 11:00 órakor Református Istentisztelet.
12 órakor Bérmálás a Szt.Colman templomban. 

Augusztus 14. V asárnap
Déli 12 órakor (Nagymise a Szt. Colman 

templomban, Szent István megemlékezés) 
Augusztus 21. V asárnap

d.e. 11:00 órakor Református Istentisztelet, 
d.u. 2 órakor Katolikus szentmise, - utána - 
Szent István Ünnepély 

Augusztus 28. V asárnap
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  

TÁRSADALM I 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
Augusztus 28.-án déli 12 órakor

Italok a helyi bárban kaphatók.
A finom ebédről az igazgatóság, a jó hangulatról a 

DUNA ZENEKAR gondoskodnak.
A belépő ebéd, sütemény és kávéval $25.00 

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 
M INDENKIT.

Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 
Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 13. oldal

|  MAGYAR KÖNYVTÁR
m a g y a r  k ö n y v t á r " "

|  A MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONTBAN 
|  760 Boronia Road Wantirna 3152.
SS

MAGYAR KÖNYVEK
nagy választékban

í Könyvtári órák:
minden csütörtökön, 11 tői - 1 óráig, és 

|  minden második kedden (amikor a Knox-i Idős 
|  Magyar Klub tagjai találkoznak) 11:30-tól - 12-ig.

■ /xY'Yx''*YYY /'Y YY/N/sYN Y'Y'Y^ YY'S 'Y Y Y N Y Y Y Y Y Y /'V  Y\YYY.'-''x'YxY

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.

Találkozunk a Magyar Központ 
nagy termében Augusztus 9-én és 23-án.

760 Boronia Road Wantirna. 3152.
Júniusi nedves, hideg napok és a keringő 
influenza-járvány kicsit lecsökkentette a 
Klubban megjelentek létszámát. Hiányosan ültek az 
emberek az asztaloknál, de a jókedv jelen volt 
hiánytalanul. A jelszavunk az, hogy minden jó addig, 
amíg együtt lehetünk. A finom ebédek, meleg kávé, 
tea zajossá és vidámmá teszi együttlétünket. Nem 
utolsó sorban, az egymás iránti érzett szeretet, a közös 
gondok önfeledt társalgást váltanak ki. Repülnek az 
órák, amit nehéz megszakítani még az elnök formális 
üdvözletéért is, vagy éppen egy vendég előadásáért is. 
Egy ilyen vendég előadását hallgattuk meg Július 12- 
én a tűzoltóktól. Nem kell különösen megjegyeznem, 
hogy mennyire fontos, esetleg életmentő ismertetőt 
kaptunk ez alkalommal. A baj mindenkit elérhet, 
minden bejelentés nélkül, így ha csak keveset is 
jegyeztünk meg belőle, mégis hasznos lehet egyszer. 
Az előadó vetítéssel is szemléltette a tűz esetén 
előforduló bajokat, elmagyarázta a legjobb és 
célszerűbb teendőket. Kihangsúlyozta a "smoke 
alarm" nagyszerűségét, fontosságát. Persze, nem elég 
ha van a házban-lakásban legalább két (2) riasztó 
felszerelve, azokat HETENTE meg kell szólaltatni, 
hogy működnek-e még? Ezt jól megjegyeztem 
magamnak, hiszen mi csak évente egyszer szoktuk 
ellenőrizni. Lám, jó volt a lecke, hazaérve, 
kipróbáltuk és az egyik, a legfontosabb riasztó, 
(konyhai) nem szólalt meg. A vizsgálat után jöttünk 
rá, hogy ez is kiöregedett. Tehát, ilyen is előfordulhat. 
Köszönjük az Oakleigh-ban székelő tűzoltóságnak az 
ingyenes, de nagyon hasznos tanácsadásait!

Én Oakleigh-ban, a tűzoltóságon először részt vettem 
ezen az ismertető előadáson, ahol a kocsikat is 
megmutatták, sőt a magas darut, a hosszú létra és a 
kosár alkalmazását is. Egy lengyel hölgy társaságában 
kettőnket a kosárba tessékeltek, (ez biztos annak 
tudható, hogy a sok férfi társaságában mi voltunk 
csak nő nemből) majd a daru 13 emeletmagasságra 
vitt fel bennünket! Még szerencse, hogy nem kellett 
azon a hosszú létrán gyalog lemászni! Nem hittem 
volna, hogy valaha ilyen esetben és élményben lesz 
részem.
A legjobbakat kívánok mindenkinek a legközelebbi 
találkozóig. Teleki Ilonka.

Az MFB ismertető előadáson kiadott anyagból:

In case of emergency
diai 000

ask fór fíre, police 
or ambulance

SMOKE
ALARMS

SAVE
LIVES
MAKE A 

HOME FIRE 
ESCAPE PU N

F Ó R
F IR E  E M E R G E N C Y

n i Л Л Л з л е /  ask  fó r 
3 Ц Ц Ц Я г е  Brigade

Fór Emergency Refay Service Diai 106 
(TTY machine required)

METROPOLITAN RRE BRIGADE
COMMUNITY EDUCATION 

Ph: 9665 4464P4Q

Fire safety  thoughts.

II your home is on fire

• Crawl low in smoke

• Get out and stay out

• Go to your meeting 
point

II your clothes are on fíre 

• Stop, drop cover and roll

PRACTICE YOUR 
HOME FIRE 

ESCAPE PLAN

F Ó R
F IR E  E M E R G E N C Y

METROPOLITAN FIRE BRIGADE
COMMUNITY EDU CATION 

Ph: 9665 4464
P40 - 05/04

További érdeklődés a 9665 4464 telefonszámon!
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NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI 
A Klub összejövetelei a East Burwood-i Hallban. 
Cím: Bunvood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 Cl.
2005. Augusztus 3-án, 17-én és 31-én a szerdai 
napokon tartják gyűléseiket a szokásos helyen. 
Szakácsunk, Kocsis Ibolya szabadsága alatt helyettes 
szakácsunk, Pákái Imre, mint rendesen remekel a 
Klubtagok javára, és jaj annak, aki még csak egy 
rossz szót is merne mondani foztjeire. A tagok 
elevenen falnák fel a zsörtölődőket!

Természetes a Vezetőségünk is változatos szórakozási 
vagy ismertető előadásaival, kávéval, süteménnyel 
várja a tagságot és minden jóakaratú vendéget.

Az elmúlt hónapban több tagunk meglátogatta a 
Magyar hont. Észre is lehetett venni az üres helyeken, 
hogy "hiányoznak"! A Lengyel család Budapestről, 
Németh Karcsi, a hű városból, Sopronból küldték 
üdvözleteiket, a Szabó családot elbúcsúztattuk, de 
már a visszatért Koszó család élményeit hallgatjuk 
figyelemmel.

Július 6-án, Kocsis margit elnökünk szomorú 
szívvel búcsúztatta Kocsis Helen tagunkat, akinek 
temetése a múlt héten volt. Sajnos, a rossz hír nem jár 
egyedül. Szántó Erika jobb kezén történt csont-törés 
miatt nehezen végzi felelősségteljes munkáját.

Egy felmerült lehetőség, hogy Klubunk átmenjen 
egy másik helyre. Ez a lehetőség több okból is el lett 
vetve. A Klub vezetősége a tagok érdekeit 
mérlegelve, nem látta jónak a felmerülő változást.

Július, 20-án, tudtuk meg, hogy Augusztus 3-án 
filmvetítésre lesz a Klubban. Egy órás filmbemutatón, 
a Hun elődeink életéről készült film, az ásatások által 
feltárt adatok alapján lett összeállítva. Nagyon 
érdekes előadásnak leszünk majd tanúi. Ezen a napon 
lesz a jegykiosztás a "Moming Melody” előadásra. A 
jegyeket Szántó Erika fogja kiosztani.

Egy nagyon szorgalmas, de csendes, 
választmányi tagunk, a közelmúltban töltötte be a 80,- 
ik születésnapját. Sash Helen, születésnapod 
alkalmából kívánunk Neked még sok-sok évet 
éppségben, egészségben, szerencsében és jókedvben!

Július 22.-én kirándulni volt a Klub a 
Melboume-i "CROWN” Kaszinóban. Nem volt sok 
panasz a veszteségről, de senki sem dicsekedett a 
nagy nyereségéről sem. Jól elszórakoztunk, és ez volt 
a fő- elfelejtve a világ gondjait.

Augusztus 17.-én Szent Istvánra és hagyatékaira 
emlékezik meg a Klub. Ország alapító királyunk 
körültekintő intelmei csak akkor véd meg bennünket,

ha követjük és megszívleljük azokat. István király 
akkoron hasonló veszélyektől igyekezett óvni 
nemzetét, mint amelyek most is fenyegetik az 
országot. István a király ma is int minket, évről évre 
nemzeti és keresztényi érzelmeink ápolására, hogy 
azokat megtartva ne legyen elleneink, akiktől félni 
kellene. Ne legyen pártoskodás, bármily világi vagy 
vallási nézetben is vagyunk, mert mi, magyarok, 
mindannyian testvérek vagyunk.

Szeressük egymást gyerekek, mert minden 
percért kár!

A Vezetőség szeretettel vár minden tagot és 
vendéget sok újsággal (Kisújsággal???) új barátok 
szerzésének lehetőségével, és szórakoztató 
rendezvényekkel. A Vezetőség megbízásából:

Nagy József.

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 (Augusztus 6-án) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

Maszípczás:
Test és fül gyertyázás;
Tá-dé viasz gyertyával.

M ozgásszervi betegségek, -
izom fájdalmak gyógyítása.

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

(03) 9889 1027 telefonszámot.
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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 ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen.

Júliusban két nagy esemény volt:
Július 24-én, (Vasárnap) volt a Zenés Délután a 
Klubban Ez az összejövetel is, mint minden más 
szórakoztató találkozónk nagyon sikeres volt. Ez azt 
jelenti, hogy Augusztus 28-án lesz a következő 
vasárnapi ebéd, melyre mindenkit finom ebéddel, 
házilag készített süteményekkel sok értékes tombola 
tárggyal, és főleg nagy szeretettel vár a Vezetőség.

A másik nagy esemény volt az évi közgyűlés, Július 
27.-én a Klub napunkon tartottuk.
A Klub tagok összhangban megszavazták, hogy a 
múlt év vezetősége és Vállasztmányi tagok, ebben az 
évben is betöltik ugyan azon tisztségeiket.
Tehát az új (régi) vezetőség: Elnök: Bolla Éva, Al- 
elnök: Fazekas Mancika, Titkár: Sedon Gizella, Titkár 
helyettes: Móra Mihály, Pénztáros: Botkai Lajos, 
Pénztáros helyettes: Lovász Lajos, Public Officer: 
Balogh Viki. A Választmányi tagok is mind elvállalta 
a jövő évi tisztséget, és az aki vállasztmányi tag 
szeretne lenni, üresedés esetén válik lehetővé 
megválasztása.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2005 évi összejövetelek minden első és harmadik 
hétfőn, a Noble Park Community Centre-ben. 
Ross Reserve-ben van. (Melway Refr. 80 E/12) 
Augusztusi összejövetelek: 1-én és 15-én. - mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség nevében, Hipik Szilveszter.
Figyelem! Szeptember 5-én Közgyűlés!

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
Fontos dátumok!
Augusztus, 1-én Vezetőség választás a 2005-2006-os 
évre. Kérjük a tagok szíves megjelenését.
Augusztus 28. Vasárnap. Szent István ebéd! - Zenés, 
műsoros dísz-ebéd. lOórátol. Mindenkit szeretettel 
várunk! Tagoknak $12.00, vendégeknek $15.00 a 
választékos ebéd.

A St.Albans-i Idős Magyarok Klubja ismeretes a 
szíves vendéglátásukról!

A Casey Idős Magyarok Klubjának Vezetősége
{még a Lajos is ott volt, ha másképp nem is de 
képzeletben! - mielőbbi fegyógyulást kíván neki a 
tagság!)

'-----— ■

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 GYŰLÉSK. 

Minden hónap második vasárnapján 
(Negyedévenként) 

d.u.l-órától Zenés Családi Estek; 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.
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I A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa

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

szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

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

Fax: (03) 9830 0952

Az Ausztráliai Magvar M agazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető:Solymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magvar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 15.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: wwwmhtvj^

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 37,7,7 az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Többek kérésére; a "Centrelink 
News fór Seniors" negyedévi 
magyarnyelvű kiadványokról a 
következő: a kiadvány 18 
nyelven jelenik meg közöttük 
magyarul is. A Centerlink-et fel kell hívni a 13 1202 
telefonszámon, (Centerlink Multilingual Service) és 
ezt személyesen kérni kell, hogy a kiadványt küldjék 
magyar kiadásban, negyedévenként. Ezt ők nagyon 
szívesen megteszik. Egy példánya a kiadásnak a 
Kisújság Szerkesztőségénél megtekinthető._________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

