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A Melbourne-i októberünk -  novemberünk!

Az 56-os forradalom 50. Évfordulójának szervező bizottsága hívja és várja 
Ausztrália magyarságát a megemlékezési műsor sorozatra.

Kiállítás Októberben Kiállítás sorozat
A Magyar Központban Cím: 760 Boronia Road.Wantima. 
Bocskai kiállító teremben Cím: 123 StGeorges Rd.Nth.Fitzroy 
További felvilágosítás: Világos István (03) 9836 0514
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d.u.2,30 Ökumenikus Istentisztelet a Szent István Templomban 
d.u.3,30 1956 -  2006 Megemlékezés 
Ünnepi beszédet mond: Fodor Lajos, a Magyar Köztársaság 
Canberra-i nagykövete, és Prof. Szakály Sándor, a 
Semmelweis Egyetem történésze. Belépő: ingyenes 
Cím: Magyar Központ, 760 Boronia Road Wantima 3152 
További felvilágosítás: Atyimás Erzsébet (03) 9802 7637

d.u 6.00-kor Református Istentisztelet a Nth.Fitzroy-i 
templomban, utána koszorúzás az ott elhelyezett emléktábla 
előtt. Rövid megemlékezés, majd vacsorával várja a 
megjelenteket a Bocskai Teremben a Református
Egyházközösség.
Cím: 121 StGeorges Road North Fitzroy 3068

este 7.30-kor Ökumenikus fohász a Szent István Templomban 
8.00-kor Visszatekintés, koszorúzás a Hősi Emlékműnél.
Cím- Magyar Központ, 760 Boronia Road Wantima 3152 
További felvilágosítás: Vető Tibor (03) 9754 8579

Folyamatos műsor; Kiállítás, Magyar konyha -  gulyás, lángos, 
sültkolbász -  „Csak tiszta forrásból” folklór műsor 
Melboume-i Magyar Rock Ballada 1956-ról 2006-ban. 
Rendező Quittner János.
Cím: Federation Suqare, Flinders Street Melbourne 3000. 
További felvilágosítás: Fodor Sándor (03) 5996 4006

Koszorúzás a Magyar Hősi Emlékműnél

Cím: Carlton Cemeteiy, Cemetery Drive Carlton 3053 
További felvilágosítás: Pelle Lajos (03) 9846 3670

Ünnepélyes fogadás, az 1956-os Melboume-i Olimpián 
résztvett magyai- olimpikonok részére 
Kiállítás; „Magyarok az olimpiákon” sorozat; Filmvetítés; 
Könyv bemutatás; ismertetése és dedikálása.
Cím: Magyar Központ760Boronia Road Wantima 3152 
További felvilágosítás: Vető Olga (03) 9754 8579
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

A KÉK MADÁR
Tündérjáték két részben; Fordította: Lakfi János.

A Kék Madár tündérjátékot -  telt nézőtérrel -  a 
budapesti Vígszínház gyereknek és felnőtteknek nyújt 
felejtetlen élményt. Maeterlinck, Maurice belga író 
1862 -  1949, a szimbolista irány egyik legnagyobb 
tehetsége. 1913 gazdag és költői munkásságát Nobel- 
díj koronázta meg. Sok művét lefordították magyarra. 
A Nobel-díjas belga-flamand költő láthatatlan 
főszereplője az Idő! A mese szabad átjárást enged 
múlt és jövő, a halottak és a megszületendők 
tartománya között. Élet - halál, ébrenlét - álom, 
gyerekkor -  öregkor, valóság és képzelet között 
mozog. A Vígszínházban játszott darab szereposztása 
kitűnő: Hegedűs D. Géza, Béres Ilona, Halász Judit, 
Juhász István. - Tiltil -  Börcsök Enikő és Mitil -  
Venczel Vera miközben keresik a Kék Madarat, - újra 
bejárják a már megtett utat.

MAGYAr N A P L O  íria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI 
Minden tizedik házba becsapott már a villám

Csaknem 2 milliárd forintos kárt okoznak évente a 
villámok. Egyre több az elektromossággal működő 
készülék, ezért egyre nagyobb a veszélye annak, hogy 
egy épületbe belecsapjon a villám. Egy amerikai 
szervezet felmérése szerint minden tizedik 
magyarországi magánháznál történt már ilyen eset. 
Minden tizedik házba belecsapott már a villám, és 
évente két-három százalékkal nő a villámcsapások 
száma. A villámcsapások fele az elektromos 
berendezéseket tette tönkre. A meteorológusok adatai 
szerint évente 30 ezer villám csap le Magyarországon, 
ennek körülbelül kétharmada a nyári hónapokban. A 
meteorológus azt mondja: a villám környezetében a 
levegő több ezer fokra hévül fel, és ha belecsap a 
házba, tüzet is okozhat, ha nincs villámhárító. „A 
villámhárító rossz szó, nem hárítja el a villámot, csak 
levezeti a földbe. Ettől a ház nem gyullad fel, csak az 
elektromos berendezések mennek tönkre” -  mondta 
Pataki Zita. A villámok csaknem 2 milliárd forintos 
kárt okoznak évente. A biztosítók adatai szerint a 
villámcsapások által okozott károk értéke 
folyamatosan nő, mivel egyre több és egyre 
értékesebb elektromos berendezést használnak az 
emberek.

60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed?

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét -
világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 

orvosi szolgáltatásokra - 
havi törlesztések nélkül? 

KÉRDEZZ MEG MINKET - bizalommal, 
minden kötöttség nélkül - mi tudunk segíteni.

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeioans. com . au

ALL lHome Loans
ABN 18 066 912 721

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

167 Church Road, Doncaster, Vic. 3108. 
Phone: (03) 9855 9266

A kőszikla - a neolitikus 
magyar nyelvről

Dr. Horkovics-Kováts János

Részlet a Nemzeti ITírháló tudósításából (folytatás)

Na most én végigfutok egy pár nyelven és nem 
csak egy pár szópárhuzamot fogok felállítani, hanem 
szavak seregeit. Legyen mindegyikből, mondjuk 
kilencven a papíron való elférhetőség miatt. A többit 
megtalálja az érdeklődő megfelelő könyvekben. 
Ehhez kívánok Önöknek jó ráeszmélést és gyönyört a 
testvéreink nyelveinek tanulmányozásában.

A felsorolt szópárhuzamok: magyar-kelta, 
magyar-ujgur, magyar-sumér, magyar-szanszkrit, 
magyar-ógörög, magyar-latin, magyar-mongol, de 
lehetne folytatni a magyar-török a magyar-baszk, 
magyar-örmény, stb. nyelvekkel. Az 
összehasonlítások örömét ezúton másnak is 
meghagyom. A szavak egy része „fonetikusan” van 
leírva. Az esetleges pontatlanságokért elnézést kérek.

http://www.allhomeloans.com.au
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Eredeti-hereditarius tud-tudo
Szappanlé-saponatum torzsa-thyros 
Rovátkás-rabdotos polyva-palea
Porony-parentes tart-tardo vagyok-volo 
Pall-pello tégla-tegile tapló-tepeo 
Ész-assis templom-templum lé-luo 
Rab-rapio öröm-oramen hiány-hiátus 
...és még sok más szóhasonlatosság.
Magyar -  Mongol: 
író-urag bélyeg-beleg bika-buqa 
Alma-alima betű-bicsig béklyó-bugaju 
Árpa-arbai bilincs-bilisük borsó-burcsai 
Oroszlán-orszlan borju-biraju csepp-csöb 
Búcsú-bősig sereg-cserig bor-bor 
Ol-ail bőséges-bögen csökken-csökö 
Balta-balta bögöly-bögüne som-csöm 
Béka-baga búza-búdai tábor-dobqur 
...és még sok más szóhasonlatosság.

Ha ezen rövid gyűjteményt, mert valóban rövid, ha a 
sok száz , helyenként több ezer szópárhuzamot 
veszünk figyelembe, összevetem a tamana 
eredményeivel, mely 94 ősi Kárpát-medencei magyar 
egy-két szótagos nevet mutat be négyszázhetvenöt 
azonos párjával az öt földrészen, akkor gondolom 
nem csak nekem adatik meg az a szabadság, mely 
átvilágít azon a történelmi ködön, mely övezi 
ősmúltunkat.

Dr. Horkovics-Kováts János.

A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
A Komputer Klub 2006. Szeptember 4-én tartott 
évi közgyűlésén a múlt évi tisztségviselők voltak 
visszaválasztva -  kívánunk nekik eredményes és jó 
munkát a 2006-2007 gazdasági év folyamán.

A Klub tagjai egységesen megszavazták, hogy az 
összejövetelek nem hétfő esténként, hanem minden 
hónap első és harmadik péntekén, délután 1- és 3 
óra között lesz megtartva a Magyar Központban! Az 
államilag támogatott "My Connected Community" 
mozgalom, az Idős Klubok kiküldötteinek tanítása 
októberben kezdődik -minden második és negyedik 
pétek d.u. 1 és 3 óra között. Személyes értesítést 
kap minden Klub jelöltje, a tanfolyamokról, (dátum 
és időpont) -  be kell hozni a késést az elhúzódott 
kezdés miatt.

Köszönet minden Klub tagnak, aki segített a 
Központ helyiségének átalakításban, amely most 
alkalmas a Komputer ismeretek tanítására. A
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hivatalos megnyitás hirdetve lesz, ahol az állam 
kiküldöttei is részt fognak venni.
Ismét elkezdődik majd a „Hang és a Komputer” 
ismertetése, új lehetőség áll rendelkezésünkre a 
hanglemezről CD-re való hangrögzítés lehetőségeire.

Az egyik legjobbnak bevált "Security System" 
kapható a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődhet a Klub estéken.
A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki a 
komputerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni 

a Vezetőség nevében Szeverényi László.

Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség Hírei

2006. Szeptember.
Múlnak a napok, hetek, hónapok -  
rohan az idő. Mindig akad valami, ami 
fenntartja az embert, és egyes dolgok, 
tenni valók elmaradnak. Sajnos ez 
történt a közelmúltban is, ezért nem 
jelentek meg híreink.

Több Vezetőségi tagunk haza látogatott nyaralni és 
ebből kifolyólag a munka kevesebb embernek 
jelentett elfoglaltságot. Ezek közül a hazalátogató 
tagok közül többen is ellátogattak Erdélybe, személyi 
kapcsolatok ápolása, és új barátságok létrehozására, 
az ottani helyzet kiértékelésére és felkutatására.
A szövetség különböző évi rendezvényeiből bejött 
pénzek, valamint az itteni magyarság által oly 
önzetlenül adományozott dollárok -  különböző 
munkálatok, iskolák támogatására, tanulmányi 
ösztöndíjjak szétosztása ezen tagok által történik. 
Nagyszerű élményt és jól eső érzést ad a hazalátogató 
tagoknak látni hová jut el a nehéz és sokszor igen 
megpróbáltató munka eredményének a továbbítása, 
valamint a személyi kapcsolatok teremtésének 
élménye. Azok pedig, akik itthon maradtak 
munkálkodnak a Szövetség -  októberben tartandó -  
évi Erdélyi Ebéd megszervezésében, a részletek 
kidolgozásában, hisz egy jól sikerült rendezvény titka 
az előkészítés, a részletek pontos kidolgozása. 
Mindenkit szeretettel várunk a Magyar Központ 
Ifjúsági termében -  Október 8-án tartandó mindig 
népszerű ebédünkre. Jelentkezni lehet a Szövetség 
titkárjánál, Bálint Kálmánnál a 9794 6429
telefonszámon, vagy Szegedi Erikánál, 9801 2043 
valamint Fazekas Lolánál a 9877 9598-as telefonon.

Az otthoni Egyesült Magyar Ifjúság (EMI) egy 
igen nemes kezdeményezést, a Wass Albert regények

könyvcsomagjának a Kárpát-medence valamennyi 
iskolájának könyvtáraiba való eljuttatását, 
Szövetségünk is felkarolta és anyagilag is támogatja. 
A célkitűzés az, hogy Wass Albert műveit 
megismertessék az ottani fiatalokkal, hogy ez által 
elsajátíthassák Erdély XX.-ik századi tragikus 
történelmét, - megismerhessék a székely emberek 
mindennapi küzdelmét, bánatát, örömét és kitartását.

Mint ahogy azt Wass Albert fogalmazta: „ A 
könyv lapjairól belehull egy mag az emberi tudatba, 
kicsírázik és változtat valamit a világon, megszépíti 
vagy elcsúfítja, akár a virág vagy a gyom. Azon 
múlik, hogy miféle magot ültet bele az emberi 
tudatba. Amit tenni kell, és tenni lehet, az egyszerű. 
Használni kell az egyetlen rendelkezésünkre álló 
fegyvert, a nyomtatott betűt. Az írott szót, mely 
segítségével ismert, tudás, és megértés terjed 
embertől -  emberig, csoporttól -  csoportig ebben a 
világban. Rokonszenvet ébreszt az elnyomottakkal 
szemben és (remélhetőleg) szabadítást hoz!”

Amennyiben valaki anyagilag szeretné támogatni 
a fent említett könyv-akciót, megteheti az Erdélyi 
Szövetség keretein belül. Minden adományt 
köszönettel veszünk, és az újságon keresztül 
nyugtázunk. Az adományokat kéijük az Australien 
Transylvanian Association névre kiírt csekken a 
Hungárián Community Centre; 760 Boronia Road 
Wanlima. 3152 címre továbbítani.
Befejezésül, minden kedves támogatónknak jó 
egészséget kívánunk és reméljük, hogy viszont látunk 
mindenkit az októberi ebédünkön. Asztalfoglalás 
ajánlatos, a már említett telefonszámokon.

Pelle Lajos.

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vic. 3162 

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

Mobile: 0418 108 730
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S Z E N T  I S T V Á N  K I R Á L Y "
e m l é k é r e Szent István Király ünnepély a 

Melbourne-i Magyar Központban 
2006. augusztus 27-én. A m űsort
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TE PESTI SRÁC...
Tamási Lajos

Te napköziben nevelkedett apró kamasz 
Kinek élte mindössze tán tizenöt tavasz,
Kibe már az A-B-C-vel tömték az ideológiát 
A szovjet tankok vad tüzében zengted a 
szabadság dalát.
A tankok acél- záporában 
Nem remegett kicsi kezed.
Bátran markoltad a géppisztolyt 
És szórtad rájuk a tűzet.
Kicsiny szíved tán összerezzent.
De lábad bátran szaladt,
És kezedből nyugodt, biztos ívben

Repült a benzines palack.
Te pesti srác, hősök hőse,
Ontottad drága véredet,
S a kivívott szent szabadságban 
Megkaptad érte béredet.
Te kicsiny Bajtárs, esküszünk,
Hogy megvédjük ezt a drága bért,
Mert nem lehet, hogy kicsiny szíved 
Hiába onta annyi vért.
Te pesti srác, Te napköziben nevelkedett apró 
kamasz,
Kinek élte mindössze tizenöt sivár tavasz,
Te, ki Hazádért éltedet így adtad oda,
Míg magyar él a földön,

nem feledhetnek el soha!
(1956 október)
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BUDAPEST 1956
Ahogy a világ látta...
A Komputer Klub kiadásában 
megjelent a CD amelyen a külföldi 
újságok képei és hírei vannak 
megörökítve a nagy világ számára. 
Eredeti újság másolatok -  budapesti 
és vidéki (mosonmagyaróvári) 
felvételekkel, angol szöveggel.
A CD csak a PHOTOSHOP vagy 
hasonló kép-készítő programmal 
működik -  amiről másolatokat, 
nagyításokat és nyomtatványokat 
lehet készíteni.
A CD-t meg lehet rendelni a 
Komputer Klubon keresztül vagy a 
Kisújság hivatalában.
Telefon (03) 9879 8203, Ára $10.00

EMLÉKEZZÜNK.

Bölcsesség, elesett, 
hiába szenvedett. 
Kormányváltás nem lett 
így be is fellegzett.
Hogy lehet egy kormány 
még nemzetellenes? 
Nyíltan és elszántan, 
még meg is fenyeget.

Nép, Haza, hogy lehet 
ma is ellenzékben? 
Nem volt még elege, 
e meggyötört népnek? 
Húzzák fel a gatyát, 
ez nem mehet tovább, 
Lehet a Magyar Nép, 
előre most sem lát?

Elveszik a néptől, 
ezt a dicsőséget,
Ötven év után is, 
ragyog fent az égen. 
„Ünnepeljünk együtt”, 
azt mondja a kormány, 
Zsarolók, hazugok, 
mutatják az ármányt...... 06

Szabó István verse, aki itt él Melboume-ben és gyakori látogatója minden idős magyar klubnak és szervezetnek.
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т з Е щ я

SCÓTOK IS MEGÉRIK A PÉNZÜKET
A sót megnyeri a főnyereményt a lottón, de nem 
látszik boldognak.
Miért, nem örülsz? -  kérdezi a társa - ,  hiszen tiéd a 
főnyeremény!
Soha nem fogom magamnak megbocsátani, hogy két 
szelvényt vettem.

2006
OKTÓBER

Jeles napok; 
Október 4.Assisi 

Szent Ferenc napja.
Október 20. Szent 

Vendel napja. 
Október 23. Nemzeti 
Ünnep. Az októberi 
forradalom 49 éves 

évfordulója. 
Október 26. 

Dömötör napja. 
Október 28. Simon- 

Júdás napja. Ahogy a 
regula mondja, 

Hegyalján ilyenkor 
kezdték a szüretet: 

Rég leírta Noé Tokaj 
hegyormára, hegyaljai 

kapás, várj Simon- 
Júdára.

OSZTUNK VAGY SZORZUNK?...
A koma elmegy mulatni a legelőkelőbb csárdába. 
Énekelnek is, húzatják a nótájukat. Amikor a prímás 
odamegy oda ad neki egy ezrest;
- Ezt osszátok el!
Majd meggondolja magát, és visszaveszi az ezrest, és 
oda ad neki egy százast.
- Nem! -  inkább ezt szorozzátok meg!

MEZES HETEK UTÁN

“Ez nem játék! - mondtad és kidob
tad a bumerángot az ablakon...”

CSODÁLATOS ORSZÁG
- Egy európai, aki Ausztráliában töltötte a nyarat, 
lelkesen meséli ismerőseinek:
Csodálatos ország! Ahol mi nyaraltunk, minden volt, 
amit csak el tudsz képzelni: bárok ahol jól mulattam, 
gyönyörű strand a gyerekeknek, napsütés a 
feleségemnek és cápák az anyósomnak!

................. (Igaz ez?)

ÜZLET AZ ÜZLET
Ejtőernyőket válogat a pilóta.
- Remélem ezek jó ejtőernyők? -  kérdezi az ugró. 
Mire az árusító biztatóan válaszol:
- Ha nem működik, tessék visszahozni, és kicseréljük!

A mézes hetek után normális kerékvágásba terelődik 
az élet. Egyik nap megy haza a férj, és azt látja, hogy 
a felesége a lépcsőn ül, és keservesen sírdogál.
Mi történt? -  kérdi tőle.
Jaj, úgy szégyellem magam! Finom vacsorát főztem 
neked, de a kutya mind megette.
A férj összeráncolja a szemöldökét:
Cseppet se búsulj! Ha megdöglene, majd veszünk egy 
másikat!

GÓBÉ VICC (vagy talán nem is az?)
- Tudja e kend -  kérdi a főtéren egy góbé a másiktól - 
miért van a mi templomunknak mindkét tornyán óra?
- Nemén...!
- Hát azért, hogy amíg én nézem az időt, ne kelljen 
kendnek rám várnia, hanem nézhesse addig a másik 
órán...
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CSALÁDFA-KERESÉS
A családfáját kívánja-e megismerni és 

továbbadni az utódainak?
Cégünk a Galut Családtörténeti Kutatóirodánk 
(8 év tapasztalattal) az alábbiakkal foglalkozik: 
Családtörténeti kutatás, rokonkeresés, hagyatéki 

kutatás, anyakönyvi kivonat beszerzése, folyóirat 
kutatás és családtörténeti túrák szervezése vagy 

lebonyob'tása.
Bővebb felvilágosítás az Interneten: www.aalut.hu 

Levelezés: Galut KFT. 1148 Budapest, 
Adria sétány 8/e.

ELADÓ
NEMESRÁDÓN, - Zalaegerszeg, Kehidakustány, |  

Zalakaros gyógyfürdők közelében felújítandó 3 
szobás parasztház eladó 6 millió Forint-ért. § 

Érdeklődés: Tel/Fax 0036-1 -340 4719. S

ELADÓ
BECS külvárosában 3 szobás 100 négyzetméteres 

összkomfortos öröklakás eladó - jutányos áron. 
Gyönyörű parkra nyíló erkéllyel, - a lakás 

irodaellátásra is alkalmas.
Pince (raktár) és parkoló hely biztosítva. 

Érdeklődés a Szerkesztőség telefonszámán: 
__________ Melb. (03) 9879 8203.

M s s z í p c z s s :
Test és föl 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) 9878 3663 telefonszámot.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

M E 6  H I V O
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 

október 8-án du. 12.30 órai kezdettel rendezett 
hagyományos ebédjére, melyre szeretettel várjuk 
kedves családjával és barátaival egyetemben a

Magyar Központ Ifjúsági termében
760 lioronia Road - Wantirna

Az erdélyi vendégszeretettel rendezett háromfogásos ebéd 
22 dolláros egységárban, kiváló lehetőséget nyújt réglátott 

barátok és ismerősök találkozására.
Az ebéd tiszta bevétele a erdélyi iskolák, árvaházak 

és ösztöndíjasok megsegítésére lesz fordítva.

További felvilágosítás és asztalfoglalás : 
Fazekas Lola 9077 - 9590 Szegedi Erika 9801 - 2043
győri Izuka 9001- 1926 Pelle Lajos 9846 - 3670

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK Ш!

http://www.aalut.hu
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2006. OKTÓBERI NAPTÁR.

Október 1. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Október 8. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

Október 15. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
Klub-nap. (ebéd a Social-ban)

Október 22. Vasárnap
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet, 
d.u. 2:30 órakor Ökumenikus Istentisztelet 

Október 23. Hétfő
Este 7:30 órakor Gyertyafényes vigília 
Ökumenikus fohász;
8 órakor visszaemlékezés, koszorúzás. 

Október 29. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

VJ * IV  V/ Хл X w  ÍN X <<

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET |
760 Boronia Road Wantima, Vic.

Hungárián Social Club ><
IGAZGATÓI I

Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar £ 
honfitársat, az évek óta közkedvelt í:
EBÉDDEL egybekötött |

ZENÉS KLUBNAPJÁRA |
Október 15.-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 íi 
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR  

MINDENKIT. I
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) $; 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon. í

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI. ~
A Klub Október 3-án és 17-én tartja 
összejöveteleit a Melbourne! Magyar 
Központban, 760 Boronia Road 
Wantima. 3152.
Figyelem! A Knox Idős magyarok Klubja 
Október 3-án tartja évi tisztségválasztó évi 
közgyűlését. Minden tag szíves megjelenését 
elvárja a vezetőség.
Jelentkezni lehet a Klub vezetőségének minden 
tisztségére, a Klub szabályok szerint. Kérjük minél 
többen jelentkezzenek -  könnyebb elvégezni a Klub 
munkálatait.

Szomorú szívvel közöljük, hogy szeretett két Klub 
tagunk Gajdosik Pál és Nagy Mária elköltöztek az 
örök élet világába. Áldás poraikra. Őszinte részvétünk 
a családoknak, a Klub tagsága együtt érez velük, e 
nagy veszteségük idején.

NUNAWADINGI ..ŐRÖK IFJAK” HÍREI 
A Nunawadingi Örök Ifjak 2006. Október 11-én 
és 25-én tartják összejöveteleiket a szokásos helyen
az East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood Hwy. 
East Burwood. 3151. Melway Ref. 62 C7.

Szeptember, 13-án tartotta Klubunk az Apák 
Napját a "Foodstar" "éteremben. Az „öregfiúknak” 
szánt napon nagy becsben tartottak bennünket, talán 
azért, hogy ne érezzük az öregedés előjeleit, 
(hajritkulás, bicegés stb..) A szeretet sugara 
koszorűzta az Apák, Nagyapák -  többnyire hófehér 
fejét. Ezek a mai bicegő öreg fiúk valamikor az 
emberiség és a természet okozta nehézségekkel küzdő 
hősök voltak. Nem volt nagy cécó, dáridó, hangulatos 
muzsikaszó, könnyeket fakasztó szónoklatok, de 
minden az öregfiúk kedvére volt, szép volt amire szép 
lesz visszaemlékezni. Emlékeink között őrizzük 
azoknak az Édesapáknak neveit is akik már nem 
lehetnek közöttünk, de párjuk, gyermekeik nagy 
büszkeséggel őrzik , mint ereklyét, Édesapjuk 
emlékét...

Szeptember, 20-án kirándulásra ment a Klub -  
TULPI FESZTIVÁL -  fedőnév alatt. A természet 
jóvoltából, a kellemes kora-tavaszi nap hozzásegített 
egy felejthetetlen nap kezdetéhez, ami a Callistá-ban, 
a gyönyörű tájaival körülvett GRANTS Piknik 
Étteremben kezdődött. A sok szelíd Rosella és több 
más madár a kertben, ajándéktárgyak az előcsamoki 
bazárban látványos volt. Rövid volt az idő amit ott
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töltöttünk, mert indultunk a Menzies Creek-i Deffodil 
Farm-ra. A sok szép különböző színű virágok között 
lehetett válogatni, hogy melyik is a legszebb.?! A 
virágok szépsége áthatott lányainkra is, megszépülve 
indultunk egy kis sétára a Silvan Dam parkjában, 
majd a padokon beszélgetve élveztük a friss, tiszta 
levegőt. A TESSELAAR Tulipán Fesztivál még 
nagyobb meglepetést tartogatott számunkra. A 
hatalmas területen, színeiben tobzódó ezer és ezer 
tulipán - lenyűgöző látvány volt. A buszvezetőnk 
megijedt, amikor, az egyik társunk kijelentette, hogy 
minden fajtából csak egyet szeretne haza vinni. Az 
ígéret szerencsére elmaradt, mert a sok látványosság, 
- zene, ételek stb.. mindenkinek elvette a figyelmét. 
A következő megálló a Monbulk-i Méz Farm volt. Itt 
azonban a busz népe jól bevásárolt -  a különböző 
mézek mellett, emléktárgyak, szépítő szerek sokasága 
várta a Klub tagjait.

A nap nyugtával jó érzéssel tértünk haza, - 
elismerve, hogy sok szépség van a nagyvilágban, csak 
észre kell azokat venni, és értékelni. Köszönjük 
Erikának a jól szervezett napot azzal a reménnyel, 
hogy sok hasonló, élményben lesz részünk a jövőben 
is. -  Végezetül; Klubunk minden tagot és vendéget 
egyaránt szeretettel fogad „második otthonunkban”, 
ahol szeretet és megértés vár mindenkire. Célunk, 
hogy legyenek ezek a szavak a jövőben „feladatunk”! 
Bárhol is élünk a világon, talán ez fogja megteremteni 
a magyar egységet.

A Vezetőség megbízásából Nagy József (Jocó)

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍRŰI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen

Szeptember, 20-án, tartottuk meg az évi 
közgyűlést. Szavazás nem volt, mert mindenki úgy 
látta, hogy a mostani vezetőség elég jól végzi a 
munkáját. Ezt úgy is lehet mondani, hogy „húzza az 
igát”. A Casey városháza kiküldöttje Mr Ron 
Chidgey volt, aki megjegyezte, hogy „ilyen sok 
embert ilyen nyugodtnak és megelégedettnek még 
nem látott. Biztos vagyok benne, hogy valamit jól 
csináltok”. Mind ezt köszönhetjük az egész 
vezetőségnek, amely nagyon szépen összedolgozik.

Elég jól sikerült az e-hónapi zenés délutánunk. 
Nagyon jól éreztük magunkat, és úgy nézett ki, hogy 
a legtöbben fáradtságot nem ismerve lazítottak. 
Köszönjük Pityunak és Áginak, akik talp alá való

zenét játszottak. Még öregek is majdnem 
megfiatalodtak, legalább is mozgásban.

Legközelebbi zenés délutánunk Október 22-én 
fogjuk megtartani, melyre mindenkit szeretettel 
várunk. Giziké

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2006-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
Egy két kép, emlékeztető az útra, ahogy megígértem 
az előző hónapi újságban!

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)

APÁK NAPJA VOLT ST. ALBANS-BAN

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2006-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Október 7-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

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 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 6 órától Bibliaóra. 

Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól 

a 9793 7014-es telefonszámon.

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 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

Eladó
Dr.Csiha Kálmán , református püspök könyveiből;
1. Fény a rácsokon, I és II rész; Harangszó az 

elsüllyedt világból”.
2. A börtöntől a püspökségig.
Kapható: a Bocskai teremben, Istentiszteletek után, 
BENTLEY Etelkánál; ára: $15.00 darabonként.
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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.
Szerkesztője:Solymossy Kálmán; Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@inhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/fnnim.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
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. 
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!
Ahogy azt a TV-ben és az Meneten 
látjuk, megmozdult a nép 
Magyarországon. A jelenlegi kormány 
lemondását kéri, a hazug politika 
folytatása miatt. Mi innen Ausztráliából csak erkölcsi 
támogatást tudunk adni a Kossuth téren tüntetőknek. 
Aláírásgyűjtést indítottunk, és azok az emigrációban 
élő magyarok aláírását kérjük, akik egyet értenek a 
Magyar Nemzet hasábjain hivatalosan megjelent 
tüntetők követeléseivel. Az aláírásokat a Magyar 
Követségen keresztül jutatjuk el Magyarországra. 
Egyúttal a hivatalos fordításban a helyi kormányok is 
értesítve lesznek. További felvilágosítást a Kisújság 
telefonszámán. __________

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.

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

