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EMLÉKEZÉS AZ ELHUNYtAKftA
Lefelé tartunk, - mondják, de biztatóan ragyog,

Ebben a hónapban emlékezünk elhunytainkról. 
Miden évben megállunk egy pillanatra Mindszentek 
és Halottak napján és megemlékezünk a család 
elhunyt tagjairól, így van ez mindenkinél. Ahogy 
múlnak az évek, annál több és több családtag jóbarát, 
ismerős költözik az örökké valóság világába, és évről 
évre nehezebb a megemlékezés. Átérezzük nem csak 
magunk, de barátaink, ismerőseink gondolat világát, 
amikor szeretetteikre családtagjaikra gondolnak 
vissza. Es, ahogy szomorú szívvel nézzük végig 
fényképalbumaink képeit, látjuk, hogy a képek mögül 
már csak emlékek néznek vissza ránk, tudjuk, hogy 
azok, akiket ábrázolnak elmentek közülünk. Minden 
már csak emlék marad. Napról napra érezzük és 
tudjuk, hogy mi is közeledünk az örök élet felé. Ez 
az, amit nem lehet megállítani, úgy hívják, hogy: 
öregedés!

Már egy jó párszor elolvastam Édesanyám 
ramhagyott „kincsei” közül ezt a verset, mindenkor 
úgy gondolom, hogy mondanivalója igaz, és minden 
időkre alkalmas:

Se írója, se dátuma.......
LEFELÉ TARTUNK....

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

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

Felénk Isten mosolya: Ne félj, pajzsod vagyok!
Fáradt gyermeket hordoz az égi kéz.
Szólít, szava színarany, és édes mint a méz.
Mit bánkódjam, ha szívem Isten állítja meg,
S vár rám az ország, ahol senki nem lesz öreg!

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

Otthon Magyarországon, a két első
novemberi nap hagyományosan az elhunytak 
emlékezetének szenteli majdnem minden keresztény 
család.

Ezeken a napokon, aki tud, kimegy a 
temetőbe, s meglátogatja a család-tagok, szeretteik 
síremlékét. Sokan virágot visznek, és rendbe rakják a 
sírokat, ami legtöbbször egy esztendőre szolgál.

Vannak sokan, alak csak lélekben tudják 
megteremteni a kapcsolatot az otthoni emlékekkel a 
nagy távolságok miatt. De ez is éppen olyan fontos, 
mint a személyi ottlét.

Ezeken a napokon a nagy családok 
összejöttek, találkoztak legalább egyszer egy évben. 
Ez is mutatta, hogy mindazok, akik a családhoz 
hozzátartoznak érezik a család összetartó és 
megbonthatatlan erejét.

Akit az élet megfosztott ettől az érzelemtől 
sokkal szegényebb, mint az, aki maga botorkál az 
örökkévalóság felé, „ahol senki sem lesz öreg!”

Szeverényi László



2. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

56T-os megemlékezések 
Melbourne-ben.
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház, 
Nth.Fitroy-i gyülekezete 23-án, vasárnap, 
Istentisztelet keretében és utána a Bocskai - teremben 
megemlékezett 1956 Magyar Forradalom és 
Szabadságharc hőseiről és az esemény történelmi 
jelentőségéről.
Az Istentisztelet befejezését és az emléktábla 
megkoszorúzását követően a megjelentek elénekelték 
a Magyar Himnuszt.

A MELBOI) RNE-I MAGYAR KÖZPONT
Október, 23-án az Ökumenikus Istentisztelet után a 
Melboume-i egyesületek és Magyar Klubok 
képviselői koszorúkat helyeztek el a Hősök 
emlékműnél. (Képek a 8. és 9. oldalon)

Ez után a Ünnepi megemlékezés következett a 
Központ Ifjúsági termében. Ünnepi beszédet mondott 
a Magyar Népköztársaság Tiszteletbeli Követe, 
Világos István, aki nemcsak a Forradalom és 
Szabadságharc eseményeiről, hanem a magyar 
történelem kiemelkedő eseményeiről emlékeztette a 
megjelent közönséget. Nagy hangsúlyt fektetett a 49 
éve lefolyt és az utána eltelt időkre, és a jelenlegi 
nehézségekre, ami Hazánkat érinti napjainkban. 
Bizakodva kérte a megjelenteket a jövő évi 50.-ik 
évforduló méltó megemlékezésére.

A Bocskai - teremben Nt. Dézsi Csaba bevezető 
szavai után Pál János presbiter mondott beszédet, 
méltatva a múlt események jelentőségét, nemcsak 
Magyarországra nézve, hanem mit jelentett a Magyar 
Forradalom az egész világ számára. Habár a 
forradalom és szabadságharc elbukott, de megmutatta 
a magyarság szabadság vágyát és küzdőképességét, 
valamint megindította a szovjet kommunizmus 
bukását. Csutoros Csaba főgondnok szavalta a "Pesti 
Srác.." című verset.

A beszéde után a Budapesti 1956-os Intézet által 
kibocsátott "TÜKÖRCSEREPEK" című film 
bemutatta a Forradalom előtti időket 1952-től - a 
Forradalom kirobbanását és eseményeit, majd a 
következményeket. A rövid szünet után egy másik, a 
forradalommal kapcsolatos film, az "OLY TÁVOL, 
MESSZE VAN HAZÁM,,," került bemutatásra. Ez 
a megtorlás éveiről és a hazatértek keserv4es sorsáról 

adott tanúságot. A műsor Jekler Irén állította 
össze.
Az 50.-ik évforduló alkalmából egy 
"Commemoration Organising Committee" 
alakult, amely védnökségeket toboroz a jövő 
évi megemlékezésekre. Platina és Arany
védnökség lehetősége van hirdetve, 250 és 100 
dolláros értékekben, A védnökséget a 
"Hungárián Cultural Fund" névre és a Magyar 
Központ címére lehet beküldeni.
760 Boronia Road. Wantirna. Víc. 3152. A 
rendezőbizottság nevében: Kocsis Margit.
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MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 

Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Kanadát is fenyegeti a 
terrorizmus veszélye

Szakértők egyetértenek abban, hogy a 
terrorszervezetek számára Kanada csábító célpont 
lehet - állította a "The Globe" és a "Mail" című 
napilap. A londoni robbanás-sorozat után Kanada az 
egyetlen ország, amelyet a muzulmán terrorszövetség 
célként tűzött ki, de mindmáig még nem támadott 
meg. Martin Rudner, az ottawai Carleton Egyetem 
professzora és a nemzetbiztonsági kérdések szakértője 
elmondta: ha a terroristák Kanada és az Egyesült 
Államok ellen egyszerre kívánnak lecsapni, akkor 
könnyen elképzelhető célpont lehet Kanada 
áramszolgáltatása vagy a nyugat-kanadai olaj- és 
gázberendezések.

Akbar Ahmed, a washingtoni egyetem 
nemzetközi kapcsolatok professzora szerint, a 
muzulmán világban Kanadát továbbra is "fehér és 
keresztény" országnak tekintik, mely olyan mint az 
Egyesült Államok. Éppen ezért egy Kanadában 
történő merénylet egyenértékű lenne egy Amerika- 
ellenes akcióval.

Kanada kormánya Jean Chrétien és Paul Martin 
liberális miniszterelnökök alatt nyíltan nem támogatta 
Tony Blair és George Bush iraki háborúját, de 
hallgatólagosan támogatta a két angolszász állam 
terrorellenes törekvéseit Afganisztánban és Irakban. 
Ann MacLellan miniszterelnök-helyettes a Kanada 
AM televíziós műsorában elmondta: a kanadaiaknak 
lelkileg fel kell készülniük a támadás lehetőségére.

Elkészült a PANORÁMA könyve 
valamint CD-ie az Ausztrália és

_____Úi-Zéland magyar világáról!_____
KITŰNŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK 

______ A 2005-ÖS ÉVBEN!______
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 1 honiéi oans. com. au

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

Mem&e» o f  The Mortgagu Intíu&lry Aesaciatíon Of Aust ralla f . . .
M1AA

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

315 George Street, Doncaster Vic. 3108. 
___________ Phone: (03) 9888 1100___________

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.

http://www.allhomeloans.com.au
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Érdekes őszi rendezvények 
Budapesten

íz Feszt a Budapesti Corvinus Egyetemen;
Ezen az egyetemen már hagyomány, hogy nemcsak a 
tudomány és a tanulni kívánó fiatalok előtt tálja 
szélesre kapuit, de több hasznos, ismeretszerzést 
nyújtó rendezvényre is invitál. Ilyen például a 2005- 
ös íz Feszt, amely a magyar élelmiszerek, kertészeti 
és egyéb termékek kiállítása és vására. Ma a jövő 
fejlődést csak a tudás tudja igazán biztosítani, csak a 
tudás alapján tudjuk előbbre vinni a gazdasági 
fejlődést - hangsúlyozta a rendezvényt megnyitó 
Dr.Balla Csaba, a Budapesti Corvinus Egyetem 
dékánja.

A rendezvény hazai élelmiszer előállítás 
hagyományait, a magyar termékek jellegzetes íz
világát is bemutatta. Például a magyarok legősibb 
ételeit, ahol főszereplő a fűszeres, tartalmas, ízes 
leves.

A honfoglalás korából származó szavaink, mint 
üst, bogrács, lé, főz - is utalnak erre. Jellegzetes íz
világunkból leghíresebb fűszer a paprika. Bár Dél- 
Amerikában őshonos. Hazánkban először 1500 
tájékán jelent meg, s annyira meghonosodott, hogy 
szerte a világon már csak nevünkhöz kapcsolják.

És még annyit, hogy Corvinus Egyetem íz 
Fesztjén, mint az Asztali Örömök Társaságának tagja 
vettem részt.
És mi ez az Asztali Örömök Társasága?
A Magyar Újságírók Országos Szövetségének 
tagozata. 2004-től már hivatalosan bejegyzett 
egyesület, amelynek elnöke a tehetséges, sokoldalú 
D.Szekeres Ágnes Újságíró.
Az életkedvre, a derű népszerűsítésére, a jó evés és 
ivás védelmére, a hagyományos magyar ételek, italok 
megismertetésére szerveződött társaság hírlapírók, 
írók, történészek, vendéglősök részvételével működik.

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!

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

Erdélyi ebéd 2D0S
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 
nagyszabású jótékonysági ebédet rendezett a 
Melboume-i Magyar Központ Ifjúsági termében, 
október 9-én. A rendezvényen több mint 360 lelkes és 
adakozó hazánkfia jelent meg az erdélyi 
árvízkárosultak támogatására.
Pelle Lajos, az Erdélyi Szövetség elnöke köszöntötte 
a vendégeket, és röviden ismertette a tragikus 
eseményt, annak következményeit a Székelyföldön és 
a többi közeli vármegyékben. A köszöntő után az 
egybegyűltek elénekelték a Székely himnuszt.
A rendezvény bevételét a szervezők Erdélybe 
továbbítják a rászoruló családok megsegítésére. 
Érdekes módon, egy Ausztráliában tartózkodó román 
TV-stáb is érdeklődést mutatott a rendezvény iránt.
A nagyszerű háromfogásos ebéd közben egy pompás 
kis kultúrműsorban volt részünk. A program 
csúcspontja Reményik Sándor "Eredj, ha tudsz..." 
versének művészi előadása volt, Nagy Zoltán 
szavalatával. A fiatal Orbán Attila, Tóth Jenő "Élni 
akarunk..." versét, Juhász Géza pedig Arany János 
"István király" című költeményét szavalta. A 
Gyöngyösbokréta tánccsoport kalotaszegi legényest 
és pörgőst, illetve bonchidai párost mutattak be nagy 
sikerrel. Orbán István a Bánk Bán operából a 
"Hazám, hazám..." népszerű dalát, énekelte. A rövid 
műsort Bagin Lívia állította össze és konferálta.
Az ebéd anyagi sikeréhez nagyban hozzájárult 
Keszler Tamás és Szetey Ági csodálatos képeinek 
árverése, illetve tombola-nyereményként történő 
kisorsolása. A színpadot a Szövetség gyönyörű
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selyem zászlója, az M VSZ Kossuth zászlója, valamint 
a koronás magyar és az ausztrál zászlók díszítették.
A fehér abroszos asztalokon az illatos orgona mellett, 
piros fehér zöld színű szalvéták váltották egymást. A 
menühöz természetesen Szabó Edit remekelt erdélyi 
töltött-káposztájával és Erdős Rozika vadasával. A 
konyha motorja ismét a mindig segítőkész Juhász 
Etelka volt.

A koncert bevételét az új Klub-ház építésére fordítják. 
A terveket már elfogadták, és az építkezés 
megkezdődik hamarosan. Segítség kell! Anyagiak 
mellett, aki tud építőanyaggal, vagy munkaerővel 
besegítem az építkezésbe, köszönettel vesszük! 
További értesítést Tóth Nelli telefonszámán: (03) 
9774 8067.

Az ebéd a kora esti órákba nyúlt, a vendégsereg nem 
akart hazamenni, hisz rég nem látott barátok fedezték 
fel ismét egymást és beszélgettek egymással. Jó volt 
sok, rég nem látott arcot viszontlátni és meglepően 
sok fiatalt láttunk az asztaloknál.

Pelle Lajos Ausztrália

KÉK DUNA ÉS DMSZ KONCERT
Október 22-én tartotta a 2005-ös Foci-Bál-ját a két 
egyesület. Mc Hawetr és Tekknő Magyarországról 
voltak az est fénypontjai. Nagyon jó hangulatot 
teremtett a közismert duó.

Gyere, és csatlakozz 
gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
elismeri sport, 

gyrekék öt éves kortól 
felnőtekbnél

nincs kor határ!
:i- o

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekek és felnőttek tanításában 
Boronia: Wantima Health & Squash Club 

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

Wantirna: Magyar Központ 
760-Вотоша Road, Wantima.

Szerdán esté 6.Q.G órától -7:30-ig.
Privát órákat is kérhet a 

9729 9396 vagy 0409 809608 télefonszámokon.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!
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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGÁRIÁN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIŐR • 

UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat, 
__________  52.Hollós Mátyás Cserkészcsapat__________________ _____

Regős Tábor 2005 Sydney A  táborból egy - két em lékeztető

Az idei hagyományos REGÓS TÁBORUNK, 
Sydney-ben volt. A tábor sikeréhez hozzájárult az is, 
hogy a Sydney-i csapatok mellett a Melboume-i 54sz. 
Fiú, 63 sz. Leány és az 52 sz. Korvina cserkészcsapat 
is képviselve volt. Nagy jelentősége volt Lendvai 
Lintner Imre bá jelenléte, mint a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség Elnöke, aki az USA-ból látogatott 
el Ausztráliába. Ez természetesen nagyon emelte a 
tábor értékét, és lehetőséget nyújtott egy értékes 
vezetői értekezlet megtartására.

Úgy a Sydney-i, mint a Melboume-i 
cserkészeinknek óriási örömet jelentett ismét 
találkozni, ismét együtt lenni a barátokkal, és együtt 
dolgozni, szórakozni ezen a regős Táboron is.

A tábor tárgyköre idén SOMOGY tájegység 
volt. Bevezetőül a cserkészek megismerkedtek 
Somogy megye földrajzi fekvésével és 
jellegzetességeivel, rövid történelmével, majd az úgy
nevezett forgó-színpad szerint vettek részt a 
különböző tevékenységekben, - ezek közé tartoztak: 
népi-táncok, szövés, játékok és mókák, ügyességi 
feladatok, gyertya-készítés, lábbeli-készítés, faragás 
és pogácsasütés.

A cserkészek megismerkedtek még a somogyi 
nép hitéletével, és a fontosabb életkultúrájukkal, népi 
szokásaikkal. Itt volt szó a népviseletről, a jellegzetes 
hímzésről, festészetről stb... Somogy' vidék népszerű 
dalait énekelte a tábor apraja - nagyja, ugyanúgy, 
mint valamikor régen őseink tették ezt, ezeken a 
tájakon.

Esténként a tábortűz varázslatos hangulata 
mellett, a különböző őrsök bemutatták a tanultakat, 
mókáztak, énekeltek vidám és hallgató magyar 
nótákat. Egymáshoz szinte még közelebb került a 
tábor serege, gondolataiban, szívükben, hitükben 
felismerve azt, hogy ők, magyar cserkészek, Istennek, 
hazájuknak és embertársainak mivel tartoznak.

Nagy éhnény volt ez mindenki számára, aki részt 
vett ezen a táboron!

Jó Munkát! Kovács Róbert.

54 sz. Hunor és Magyar cserkészcsapat
63 sz. Tormay Cecil Leány cserkészcsapat
52 sz. Hollós Mátyás cserkészcsapat.

^АЛЬЛЛЛААЛ,Л/'^ААЛУ\/'.ЛЛ.ААЛ^

MEGHÍVÓ
Kedves eserkésztestvéreink és 

cserkészbarátok!
Sok szeretettel meghívunk Benneteket és 

családotokkal, ismerősötökkel együtt a
2005-ös CSERKÉSZ MIKULÁS 

PIKNIKRE
VASÁRNAP, DECEMBER Il-ÉN  
Az East Warbuton-i Rauch Károly 

cserkészparkban!
Egész napos műsor, reggel 9 órától.

1 l:30-kor évzáró mise; Mikulás ebéd után jön! 
Részletes "Meghívó" a decemberi újságban!
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LEHET, HOGY TERRORISTA?......
- Papa, miért fut a nagymama cikcakkban?
- Pszt, maradj most csöndben, kisfiam.
- De papa, miért fut a nagymama cikcakkban?
- Ne zavarj most, Pistike! Látod, hogy nem érek rá!
- De igazán papa! Miért fut a nagymama cikcakkban?
- Fogd be a szád, kisfiam, és inkább adogasd a 
töltényeket!

2005
NOVEMBER

Jeles napok; 
November 1. 

Mindszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

megtisztítása, 
feldíszítése és 

gyerty ák gyújtása a 
halottak emlékére. 

November 2. 
Halottak napja. 

Városban és falun 
egyaránt a halottakra 

való emlékezés 
ünnepe. November 
30. András nap. A 

legjelentősebb 
házasságjósló, 
varázsló nap.

FÜTTYRE ÁLL A SZÁJA?....
Kovácsék vendégeket várnak, hogy bemutassák nekik 
szép, új lakásukat. Meg is érkeznek, a feleség büszkén 
vezeti végig barátnőjét a lakáson, megmutatja, melyik 
a nappali, a gyerekszoba, az ő hálószobája és a félje 
hálószobája.

De hát hogy éltek házaséletet, kérdezi a barátnő, 
ha mindkettőtöknek külön hálószobája van.

Egyszerű - válaszol a fiatalasszony - ,  ha a 
férjemnek kedve van hozzá, futtyent egyet, és én 
azonnal jövök.

No, és ha neked támad kedves hozzá?
Akkor bemegyek a férjemhez, megállók az 

ajtóban és megkérdezem: füttyentettél, drágám? ...

Hallottatok a ravasz bombáról? .... Előbb robban 
azután ketyeg......

MACSKÁK!
Élt egyszer egy városban két testvér. Nem voltak 

még öregek, de azért annyira fiatalok sem. Nem volt 
senkijük, csak két leánymacskájuk. Borzasztóan 
vigyáztak ezekre az állatokra, még véletlenül sem 
engedték volna őket ki, nehogy a rettenetes kandúrral 
összetalálkozzanak, és valami bajuk történjen.

Egyszer úgy esett, hogy az idősebbik lány 
férjhez ment. Megvolt az esküvő, a fiatal házasok 
elutaztak nászútra. Másnapvirradóra, kora hajnalban 
csöngetnek az egyedül maradt lány lakásán. Hát a 
távirat-kézbesítő. Sürgős jelzésű táviratot hozott. A 
lány felbontja, látja, hogy nővére küldte. Olvassa. A 
szöveg a következő volt: - "Azonnal engedd ki a 
macskákat!".

A KÁVÉ ÉS A MAGYAR NYELV...
- Kedvesem, vegyünk itt egy kávét, - volt az egyszerű 
kérés.
Mire az elfogadás: szívesen. - de miért mondtad, 
hogy vegyünk és miért nem kérted, hogy üljünk le 
egy kávéra?
Mert a magyar, ha leül egy kávéra, akkor ténylegesen 
nem ül rá a kávéra, ahogy mondja, - azt pedig hogy 
megvegyük sem helyes, mert csak fizetünk érte, 
amikor megittuk! Érted?.....

A GYEREKÉSZ.....
Papa, mért kellett az Úrnak pihenni vonulni a hetedik 
napon? Hiszen hat nap alatt teremtette a Földet, azt 
mondta, hogy "legyen" és "lett" - ez már csak nem 
egy fárasztó munka!
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2005. OKTÓBER 23.
MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT
K O S Z O R Ú Z Á S
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A Gold-Coast-i Magyar Nyugdíjas 
Klub Hírei!
A Klub, nyaralási fázisba kezd, de azért mégis 
szeretettel hívunk és várunk mindenkit, minden 
kedden reggel 10-től délután 1 óráig a Broadbeach 
Senior Citizens Centerben. St. Peters Drv. (a Kaszinó 
szomszédságában)
További érdeklődés Somogyi Sándor 

telefonszámain; a helyi 5526 5293-on, vagy a Mobile 
041 195 4309 számain.

Köszönet!!!
Először is hálás köszönet Szeverényi Úrnak, az 

AUSZTRÁLIALI KISÚJSÁG SZERKESZTŐJÉNEK, aki 
felkérte ÁMON ANTAL urat, az SBS rádió 
magyarnyelvű adásainak volt szerkesztőjét és 
vezetőjét, hogy rovatával írásban is megőrizhetjük 
búcsúszavait, 22 éves helytállása emlékeként.

A Brisbane-i magyarság nevében is szeretnék 
köszönetét mondani Ámon úrnak, a szívet-lelket 
felemelő, mindig a legmagyarabb érzésekkel 
megszerkesztett műsoraiért, mely nagyon hiányzik, 
mindent feledtetni akaró napjainkban, ezért szavakkal 
el nem mondható hálával búcsúzom nagyon sok 
honfitársam nevében, Isten áldását kérve az óhazában 
végzett jövendőbeli munkájára, szertett családjával 
együtt, a remélhető viszontlátás reményében, a 
Brisbane-i rádió szerkesztője és vezetője,

Szanyisznyóné - Gárdonyi Lili.
2005. október 13.

M A G N A  Г А Е Т А
TEAVTI AGFNCV
LicNoJ2243

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk 

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 

Intézi: Scbwarcz Clara
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Gléhhunth Road Caulfidd.Vk. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; АЛЦОЗ) 9705 6478. 
Mobile: 0418 1 08 730

Könyvisíueptetés...
Bokor Katalin a Melboume-ben is jól ismert 
természet-gyógyász, költő, lélekbúvár és mindenki 
szívből jövő támogatója, ismét három igazán értékes 
könyvvel ajándékozta meg olvasóit.
Az egyik a " Életreceptek - ételreceptek" címmel a 
vegetáriánus életmódot és a sokféle receptet, ami 
elősegíti az azzal élőket.
Az egész könyv jelmondata; "együk magunkat 
egészségessé" - bebizonyítva korosztályok 
bemutatásával, akik már másod és harmadik 
generáció lévén csak növényevők - és egészségesek, 
vidámak, életerősek!
A második könyv a "Biokozmetika" címmel, 
amelyben a bőrápolás biokozmetikummal, és a helyes 
életmód; mozgás szerepelnek.
A harmadik könyv " A szeretek mint gyógyító erő" 
címmel nem kíván külön ismertetést. Az író szerint ez 
a könyv "iránytű a depresszióból való 
szabaduláshoz". A könyv értékét csak tanulmányozás 
után lehet mérlegelni. További érdeklődés a Kisújság 
telefonszámán; 03 9879 8203.

SZEPESY-BENKE-BÉLÁ-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....

Telephone (03) 9547 0052 Fax (03)9547 0061 
Mobile 0413 135 609; E-mail BelaB.100@hotmail.com

mailto:BelaB.100@hotmail.com
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AFPÁQ ELQEFLY WELFAEE 
8CQIETY № .

VILLA LAKÁS ÁLL RENDELKEZÉSRE
Van jelenleg egy, két hálószobás villa-lakásunk, 
fedett autóparkolóval és saját kerttel, azonnali 
beköltözési lehetőséggel.
A lakás kitűnő állapotban van, és kifestése 
megtörténik, mielőtt az új lakó beköltözne.
Ritka az ilyen üresedés, amikor sokan keresnek 

idős otthoni lakást és ellátást.
Az Öregotthonba költözve élvezheti honfitársai 
társaságát, bekapcsolódhat az ottani életmódba, és 
részese lehet az Otthon gondviselésében.
Ha ez Önt érdekli, és szeretne további 
felvilágosítást kapni, valamint a lakást 
megtekinteni, akkor lépjen kapcsolatba az 
ÁRPÁD Otthonnal a 9801 0855 telefonszámon!

|  A legújabb jelentés szerint egy, egyszobás |  
I összkomfortos szoba is keres új lakót az Árpád ■ 
 ̂ Otthonban. Érdeklődés a fenti telefonszámon!

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
Találkozunk minden hónap első és harmadik hétfőjén, 
este 7:30- tói - 9:30-ig a Magyar Központban.

A Komputer Klub tagjai (persze a már tudással 
rendelkezők) segítőkészek minden olyan ügyes-bajos 
gondok megoldásában, amit a "kezdők" még nem 
tudtak elsajátítani. Nem szabad elfelejteni, hogy az 
Internet és használata nap mint nap változik és új 
problémákkal szomorítják használóit. Manapság a 
legnagyobb gond a "vírusok" és a "spy-programok" 
kiküszöbölése.

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 Klub évzárója December 5-én lesz, 7:30 órai 
kezdettel. Minden tagot szeretettel várunk.

Az utolsó tanítási nap a "skillnet" tagoknak 
november 15-én lesz. Aki szeretné tudását
feleleveníteni, vagy egy pár percet az Intemet-en 
"böngészni" november 29-én "szabad napot" 
rendezünk, minden volt és leendőbeli tagnak. Ez lesz 
az utolsó "Hungaroskillnet" megmozdulás ebben az 
évben!

MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2005. NOVEMBERI NAPTÁR.

November 6. Vasárnap
d.e. 10:30 órakor Ökumenikus Istentisztelet. 
Búcsú; Regnum Szövetkezet 

November 12. Szombat
Ballagó Est. Magyar Iskola.

November 13. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

November 19. Szombat
Ifjúsági Rendezvény RIK (Búcsú koncert) 
McHawwer és Tekknő.

November 20. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11:00 órakor Református Istentisztelet. 
MHTV Piknik

November 27. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet, 
d.u. 3 órakor Szalai Antal és zenekara.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívja és várja vendégeit a Regnum Szövetkezet 

Vezetősége 2005 november 6.-n, vasárnap 
a

Szen t  IS T V Á N  te m p lo m  
b ú c s ú t *

í>.c. 10.30 дглког
Ökumenikus \stcn-t\sztc\et
Amelynek föcelebrÁmA:

ChristopVier C. Prowsc püspök.
- Lm* feeseitye

- Чм*  GÜt tMthytk  -
Iá - J t mh l A

Szórakoztató Zenét fiaska T?éta és társa
szolgáltatja

Itat a helyszínen kapható!
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MEGHÍVÓ!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

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

ZENÉS KLUBNAPJÁRA
November 27.-én 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 
MINDENKIT.

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

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR
CITIZENS CLUB HÍREI.

Novemberi összejöveteleink a Magyar 
Központban November 1, 15 és 29-én 
lesznek. Szeretettel várunk régi és új érdeklődőket.

Október 18-án ünnepélyes keretek között 
megemlékeztünk a 13 aradi vértanukról, majd az 56'- 
os szabadságharc elesett mártírjairól, mindennemű 
hőseiről. Hiszen tudjuk, hogy férfiak és nők, felnőttek 
és gyerekek egyaránt a szabadság jegyében 
kockáztatták életüket az elnyomó külföldi erők ellen. 
Mindenkor köszönettel és tisztelettel tartozunk 
emléküknek, mert ha nem is teljes szabadságot, de 
enyhülést és változást eredményezett vérük ontása a 
jövő generáció számára. Imáink az Ő szellemükben, 
О értük, a Magyar Haza és magyar nevünk érdekében 
száll a jó Istenhez.

13 szál gyertyát gyújtottunk az aradi vértanuk, és 
egy piros-fehér-zöld szalaggal átkötött gyertyát az 
56'-os szabadságharcosok emlékére. Teleky László 
ünnepi beszédében vezetett bennünket vissza a véres 
események körülményeire. Elmondta, hogy Kádár 
56'-os népirtása a kommunista rendszer rémséges 
bosszúállása súlyosabb megtorlás volt minden 
eddiginél. "A szovjetek összelőtték Budapestet, 
hazánkat ismételten megszállták, leigázták, ránk 
szabadították Kádár hóhéijait, pufajkás gyilkosait." - 
"Tisztelgünk azok előtt is, akik kiállásukért börtönök 
mélyére kerültek, hosszú éveket töltöttek rácsok 
mögött, végtelen megalázásban."

Majd a 13 és egy gyertya kioltódott, mint ahogy 
hőseink élete is. Áldott legyen szent nevük!

November 15-én ünnepeljük Klubunk 
fennállásának 10-ik évfordulóját. Szeretettel 
emlékezünk meg az alapító tagokról, a múlt és a 
jelenlegi tagságról. Remélem, hogy ez a nap is 
emlékezetes lesz, mint eddig minden más 
összejövetelünk.

Ugyancsak november 18-án a kaszinóba 
megyünk szerencsét próbálni. E lesz az év utolsó 
kirándulása, remélem, sikeres lesz!

Teleki Ilonka.
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NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK" HÍREI
A Klub összejövetelei november 9-én és 23-án 

a East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood Hwy. 
East Burwood. 3151. Melway Ref. 62 Cl.
A szokásos helyen, a szokásos kitűnő ebédekkel, a 
szokásos első osztályú kiszolgálással és a Klub 
szokásos vendég szeretetével vár minden tagot és 
vendéget.

Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy a két 
sérült vezetőségi tagunk, Simma Edith és Szántó 
Erika már majdnem teljesen felépültek, és mondható, 
hogy már teljes erővel vesznek részt a Klub 
vezetésében, feladatuk elvégzésében. Meg kell 
becsülni a vezetőséget, - mert csak akkor látjuk és 
érezzük hiányukat, amikor nincsenek közöttünk. Meg 
kell becsülni áldozatos és fáradságos munkájukat, és 
segíteni kell őket!

Szeptember 28-án az elnöki beszámolóban 
ismét említve volt az Apák-napja. (Csak sohase 
múlna el, - a képek is bizonyítják!) Köszönet 
mindenkinek, aki hozzájárult sikeréhez, különös 
köszönet jár Serföző Istvánnak, aki humorával és 
dalaival, persze a hegedűjével "elhúzta a Papák 
nótáját"!

A tűzoltók tettek látogatást Klubunkban. 
Filmvetítéssel élénkítették fel emlékező tehetségünket 
arról, hogy figyelmetlenség okozta kis baleset milyen 
nagy kárt tud okozni otthonunkban, és még testi 
épségünket is nagyban veszélyezteti. És....ha már a 
baleset mégis megtörténik, akkor mi a teendő, hogy a 
legkevesebb testi és anyagi kárban legyen részünk! 
Köszönet a tűzoltó szervezetnek értékes és tanító 
előadását! Mindenki megszívlelte a hallottakat! 
Klubunk október 12-én tartotta évi-közgyűlését. Az 
elnöki beszámolóban Kocsis Margit visszapergette, és 
méltatta az elmúlt év eseményeit. Beszámolt az 
örömökről, bánatokról, haJottainkat is megemlítette, 
de a jövő reménységeiről is beszélt. Dióhéjban, de 
nagy nyomatékkai kérte a tagságot a már régen ismert 
gondolat megvalósítására: "Szeressük egymást 
gyerekek, mert minden percért kár....". Titkárunk 
Simma Edith beszámolójában ismertette a Klub egyre 
bonyolultabb, de könnyebb ügyvezetését, amit a 
vezetőség a jelenlegi technikai segítségével (Internet, 
Komputer stb.) végez el. Szántó Erika, alelnök 
ismertette terveit a jövővel kapcsolatban, és ígérte, 
hogy még az eddiginél is jobb és értékesebb 
programokat terveznek a tagság örömére. 
Megköszönte az eddigi figyelmet és támogatást, amit 
a vezetőség kapott, - így könnyebb volt ellátni 
kötelességeiket az elmúlt év "nehézségei" folytán!

Pénztárosunk, Fonyódi Martha ismertette a Klub 
anyagi helyzetét, örömmel jelentette, hogy a Klub 
szilárdabb alapokon áll, mint amikor átvette a 
tisztséget. Sajnos, férje egészségügyi állapota miatt 
nem tudja tovább ellátni tisztségét, - és egy kis 
megható verssel búcsúzott el hivatásától. 16 évi 
munkája után "nyugdíjba" vonul. Köszönet értékes és 
kitartó munkájáért, a tagság nevében. Finta Júlia lett 
az új pénztáros, amit a tagság egyöntetűen elfogadott. 
Jutka (mert így szereti hallani a nevét) ígéretet tett, 
hogy tőle telhetőén, nagy körültekintéssel fogja 
végezni munkáját. Sok sikert kívánunk neki feladata 
elvégzéséhez.
Október 19-én meglátogattuk Marysville-t egy már 
sokak által jól ismert "alpesi" falut. Szerencsénkre az 
idő is nagyon jó volt. Kellemes, megfiatalodott 
hangulatban üdvözöltük a tavaszban megújhodott 
természet minden hírnökét. Hosszú-hosszú ideig 
köztünk marad az emléke ennek a felejthetetlen kis 
kirándulásnak. Köszönet a vezetőségnek a 
szervezésért, fáradozásukért.

Kis közösségünk már egybe olvadt, mint egy kis 
család. Meg vagyunk győződve, hogy a mosoly és 
vidámság a legjobb gyógyító ír ha a lelked 
egyedüllétét öli a magány. A szeretet gondolata 
vezérli kis közösségünk belső életét. Ha megértésre 
vágysz, tévedj be hozzánk egyszer... nem bánod meg. 
Te is megtanulod elfelejteni az idő múlását.

A vezetőség megbízásából; Nagy József.(Jocó)

Az A pák-napi szórakoztató, és az elm aradhatatlan  
.................................................................................................BING Ó
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

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

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2005 évi összejövetelek minden hónap első és 
harmadik hétfőjén, a Noble Park Community 
Centre-ben. Ross Reserve-ben van. (Melway Refr. 
80 E/12) ...................

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.

így
és

vendégeit minden 
alkalommal. Van, 
amikor ünnepi, van, 
amikor csak a 
megszokott 
találkozások, de 
mindig örömmel és 
virágos hangulatban 
látják vendégül a 
megjelenteket. 
Szeretettel vár az 
összejövetelekre 
Téged is a 
Vezetőség.

Kis hirdetés!
Különböző ajtók, ablakok, "skylite’’(új), szegek, 

csavarok, Virággal mintázott, üvegezett dupla ajtók, 
RAMSET szegek, és sok minden más építkezési 

eszköz, olcsó áron eladó;
12x4 ft. fehér és barna 3/4inches lemezek (bútorok 

készítésére alkalmas) valamint villanyvezetékek, vas 
szekrények (4 darab), üzletben használt eladó kocsik 

stb.... stb.....
További érdeklődés a Horváth Imre (03) 9822 3649 

telefonszámán.

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
StAlbans) Az összejövetelekre mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség nevében 
Boros Veronika.

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.

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...) 

DUNA-TV KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSK. 

Minden hónap második vasárnapján 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 15. oldal

w
Ui lelkipásztor érkezett a Melbourne-i 
Első Magyar Baptista Gyülekezetbe!

Szlovák Tibor lelkipásztor - beiktatási ünnepi 
Istentisztelete 2005. október, 23-án, vasárnap volt a 
Gyülekezet Imaházában, Noble Park-ban. A 
gyülekezet nagy szeretettel fogadta Tibort és kedves 
feleségét Ágit. Pár héttel érkezésük után volt 
alkalmam találkozni velük és örömmel írom meg e 
rövid ismertetőt eddigi működésükről.
Tibor 27 éve viseli a lelkipásztori címet, miután a 
Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui 
Gyülekezetben avatták fel, 1979-ben.
Tibor Kiskörösön született, gyermekkorát és ifjúságát 
az ottani baptista gyülekezetben töltötte. Szakmai 
képesítést szerzett, majd ezután végezte el a Baptista 
Teológiai Akadémiát - Budapesten. Még avatása 
évében Lelkészképesítő Akadémiai Vizsgát tett a 
Debreceni Református Teológiai Akadémián.
Tibor szerint három fontos esemény szinte egy időben 
történt életében, ami fordulópontot hozott számára: a 
megtérése, elhivatása és az Úrtól kapott házastársa 
megismerése. 28 évi házasság alatt együtt szolgálták 
az Urat. Felesége, Ági lelkipásztori családból 
származik. Közös munkájuk eredménye nem csak a 
különböző Gyülekezetek vezetésén mutatkozott meg, 
hanem családi életüket is példásan élték, 
gyermekeikkel, Dórával és Viktorral. Mind kettő 
komoly szakképzettséggel rendelkezik. "Mind kettő 
megismerte és elfogadta az Úr Jézust, mint személyes 
Megváltóját, megtért és bemerítkezett" ahogyan, 
Tibor mondta.
A Baptista Gyülekezetek Magyarországon, ahol 
Tibor, mint lelkipásztor végezte eredményes 
munkáját: Berettyóújfalui, (1978-84); Gyulai (1984- 
92); Budapest Rákospalotai (1992-93); Békési (1993- 
98); és végül a Gyulai Baptista Gyülekezet (1998- 
2004). 2004 novemberétől három hónapos
lelkipásztori szolgálatot végzett itt Melboume-ben az 
itteni Baptista Gyülekezetben. Hazatérve megszerezte 
a vízumot a teljes idejű szolgálatra itt Ausztráliában. 
2005. június 28-án visszatérve Melboume-be, állandó 
lelkipásztori szolgálatban áll feleségével, Ágival. 
Kívánunk nekik jó munkát, szeretetben a Gyülekezet 
eredményes növekedése érdekében.
A Melboume-i Első Magyar Baptista Gyülekezet 
Imaháza (Temploma): 130 Railway Parade. Noble 
Park 3174. A különböző összejöveteleket hirdetjük a 
Kisújságban!

Szlovák Tibor és Ági az Imaházban.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel Imaóra,
10.30 - tói Istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
Istentisztelet. Szerda este 7 órától Bibliaóra. 

Csütörtök este 7 órától Ifjúsági Bibliaóra 
(helyszíne, megbeszélés szerint) 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174.

Régi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

M A D  A I S Á N D O R
(Hungaroskülnet -tag) áll rendelkezésére 

az esd órákban (03) 9762-0801 telefonon.

[ FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA |
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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 Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető: Solymossy Kálmán;T el. (03)9690-3 781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 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 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!
Köszönet a gratulációkért, és a 
biztatásokért, a további sikeres 
munkám folytatását illetően, amit 
sokak eljutattak hozzám. Jó érzés, 
hogy a helyi viszonyokhoz 
alkalmazkodva, a mérce 
magasságát mások (illetve a hozzáértők) állítják fel, 
amit ha nehezen is, de el tudunk érni. A továbbiakban 
remélem, hogy a tudásom legjavát, fajtám és 
szeretteim hasznára tudom fordítani!

a u s z t r á l ia i  k is u js a 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 Kisújságot 
Félévre: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

