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Ez most történik -
1956 -ra emlékeztet!

A magyar nép ismét megmutatja a világnak, hogy ha kell - túlerővel szemben is -  vallja az igazát! A szabadságra 
vágyó nép már ezer éve nem nyugszik bele, hogy más országok rendezzék sorsát. A nagy világ kicsi lett, és az idő is 
elszállt a békés évek felett. Nem lehet ma már elszigetelve élni békés életet egy országnak sem. Ez a sorsunk, és aki 
ezt nem látja be, és nem tud igazodni hozzá, bizony bajba kerülhet. Vissza sírjuk a régit, - de régi sem volt jó. Már 
ideje annak, hogy a jövőbe nézve egy reális világot álmodjunk és teremtsünk a jövő nemzedéknek! Ne a saját 
hasznunkra, hanem az ország javára gondolva! Ez a feladat vár reánk magyarokra, politikusokra, államvezetőkre és 
a világ minden magyarjára egyaránt! Tégy amit tudsz ennek érdekébe! Szeverényi László
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Canberra-i Megemlékezés 
2006. Október 16.

7heßmßassador ofthe ^epußfic o f Hungary 
anddOrfva (Fodor

request tße pkasure o f t  ße Company

.. f Ú r . .

at the commemoration ofthe 50tfi ßnniversa 
1956 ‘Hungárián (Revoíution dC Treedom <

at (padiament Jíouse, Canberra

fó r  the (Motion toßdopt a (Reso [útion to 
ßnniversary,

onMonday, 16 Octo6er 2006

Sajnos a fényképezőgép és a 
Mobil-telefon csak a bejáratig 
jutott el, - utána még mi is 
„átszűrve” nagy végre bekerültünk 
a „szentélybe”. A megemlékezés 
üres volt, mint a „House of 
Representative Chamber” A négy 
szenátoron kívül, - akik a beszédet 
mondták, csak a „Speaker of the 
House” és a hivatalnokai voltak 
jelen -  és mi, magyarok kb. 100 -  
150-en a nézőtéren. A hivatalos 
beszédeket, ahogy hallottam, egy 
jól ismert magyar barátunk írta, - 
és amikor már a harmadik 
szenátor befejezte a
mondanivalóját, (amit úgy várt , 
hogy befejezzen) kisietett a 
Chamber-ből anélkül, hogy fel 
nézett volna a karzaton ülő 
magyarokra.

A végső méltatás után, mielőtt a napi-tárgyra tértek volna -  szerettem volna rendbontó lenni és a Mr.Speaker-t 
felkérni, hogy kérje a megjelenteket egy perc néma felállással megtisztelni 56 hőseit, mert sajnos ezt hivatalos 
személy nem tette meg. Fodor Lajos nagykövet ezt helyesbítette a Melboume-i összejöveteleken. Köszönet érte.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 3. oldal

A nagyköveti fogadás, ami természetes is, az ausztrál és a külföldi 
megjelenteknek készült. A Himnusz és Kovács Ibolya szabadságharcos 
megtisztelésén kívül nem sok magyar érzelem volt a fogadásban. Nem 
lehet kifogásolni a Nagykövet Úr és felesége személyes vendéglátását, 
- ami kitűnő volt -  teljesítve kötelességét a Magyar Nemzetet 
képviselve. Hiányoltam, hogy egy árva szó sem esett a most történő 
magyarországi eseményekről. Jó lett volna egy rövid tájékoztató a 
helyi és külföldi politikusoknak, - talán tanultak volna valamit a 
magyar történelemből. Szerk.
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G Y E R T /F É N Y E S  V I 6 I L

este 7.30-kor Ökumenikus fohász a Szent István Ökumenikus 
Templomban

8.00-kor Koszorúzás a Hősi Emlékműnél
Visszatekintés Nagy Zoltán és a Baptista Kórus 
közreműködésével

hétfő, október 23 
Melbourne-i Magyar Központ 

760 Boronia Road, Wantirna 3152
(Melway's 63

R n uo hh  foh/ilánricitác- \/p tn  T ihnr Р>7П4 8^74
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hungary@fed
vasárnap, október 29 

Federation Square, Melbourne 
de. 11-től du. 4-ig

Kiállítás az Átriumban 
Magyar konyha -  gulyás, lángos, sültkolbász

1956-ról 2006-ban “Pro Patria Pro Liber 
taté” rock-ballada Kormorán és az Ismerős 
Arcok együttes zenéjére. Irta és rendezi 
Quittner János a Szlovák Köztársaság Ezüst 
plaketjével kitüntetett koreográfus és néptáncmü 
vész. Előadja a melbouritie-í ifjúság a Zene 
műhely Együttes kíséretével.
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4EB-FM, QUEENSLAND
Örömmel értesültünk arról, hogy szeptember 24-én a 
4 EB rádió vezetőségi választó közgyűlésén, ahol a 
150 megjelentek között volt Queensland 
Multicultúrális Bizottság Executive Directora, Mr. 
Steve Maquire, aki oklevelet adott át Gárdonyi 
Lilikének, a magyar rádió szerkesztőjének és 
bemondójának. 52 nemzet közül a magyar csoport 
nyerte el ezt a kiemelkedő kitüntetést. E szép 
kitüntetés eredményeként а 4EB emléktáblájára kerül 
a csoport neve. SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!

PRESENTEO ТО :

HUNGÁRIÁN GROUP

M E G H ÍV Ó
Szeretettel hívja és várja vendégeit a Regnuin Szövetkezet 

Vezetősége 200b november 5.-n, vasárnap

Szent IS T V Á N  Ö k u m en ik u s  
te m p lo m  bucsújÁrA

Ъ.е. и оглког
ökum en ikus  Isten-tisztelet

í f t í y í l  -  L a c Í  f t t i t h y t

- 4 fe í -
Láh%o* - TetnfalA

Szórakoztatózenét aV>una zenekar
szolgáltatja

Itat a helyszínen kapható!
A nap tiszta bevételét a Szent István Ökumenikus templom  

fenntartására  fordítjuk

J  Gyertyafényes Est 2006 decem ber 17 vasárnap este 8 óra ,

Könyvismertetés!
Megjelent Ambózy Anna új könyve: 

IMMIGRANT STORIES címmel. Ez a könyv angol 
nyelven íródott, és felidéz több ismert magyar 
honfitársunk élettörténetét, Ausztráliába való 
letelepedését. A több mint húsz életleírást Ambrózy 
Anna, kérdezz -  felelek formájában, tárja az olvasók 
elé. Mint kitűnő szociológus, és író Ambrózy Anna a 
belső indító okokat keresve bemutatja a magyar 
emberek lelkét, gondolatvilágát. A szereplők között 
vannak, akik háború után érkeztek Ausztráliába, és 
azok is, akik 56’os forradalom miatt hagyták el 
Magyarországot. Értékes munka és nagyon ajánlom, 
a fiatal korosztály olvasására. (Jó karácsonyi 
ajándék!) Könyv ára $15.00. Megrendelhető 
Ambrózy Anna telefon számán: (03) 9887 7819.
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MELBOURNE !  MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2006. NOVEMBERI NAPTÁR.

November 5. Vasárnap
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet, utána 
Szent István Templom Búcsúja.

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

November 19. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

November 20. Hétfő
Sport-este, Ünnepélyes fogadás az 1956-os 
Melboume-i Olimpián részvett magyar 
Olimpikonok részére.

November 26. Vasárnap

d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet. 
Klub-nap, (ebéd a Social-ban)__________

SPORT- ESTE
A Melbourne-i Magyar Központ vendégül 

látja a Melbourne-i Olimpián részvett magyar 
olimpikonokat; Kiállítás, filmvetítés, és 
könyvbemutatás. -  Díszvacsora. $30.00

Az 56-os megemlékezések záró aktusa! 
Az Erdélyi Szövetség által kezdeményezett 
megemlékezés és koszorúzás a Magyar Hősi 
Emlékműnél, a Carlton-i Temetőben. 
(Melbourne General Cemetery, Section L ) 

November 4-én. Reggel 9:30 kor. 
Mindenkit szeretettel várunk!

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREL 
A Klub Október 3-án és 17-én tartja 
összejöveteleit a Melbourne! Magyar 
Központban, 760 Boronia Road 
Wantirna. 3152.
A Klub Október 3-án tartotta évi 
közgyűlését, és a jövő évei vezetőségbe az alábbi 
személyeket választotta: Elnök: Tóth Teréz, Alelnök: 
Házy Irén, Pénztáros. Harkó László, Titkár: Bacsa 
Nóra, - és a választmányi tagok közé választottak: 
Asztalos József, Fejes István, Horváth Erzsébet, 
Kermenci Péter, Nagy Anna, Nagy Imre, Simon 
József, Sóos Bella, Varró Sándor.
Kívánunk az új vezetőségnek jó munkát és sok sikert 
a jövő évi Klub élet vezetésében.
Szomorú hír!

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 26.-án déli 12 órakor

Italok a helyi bárban kaphatók.
A fmom 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.

I
H O R V Á TH  K Á R O LY

1920 - 2005
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy hosszú szenvedés 

után visszaadta lelkét teremtőjének.
Gyászolják: felesége Gizella, leánya Anna, fia László, 
és 7 unokája, - valamint kiterjedt baráti köre, a Knoxi 

Idős Magyarok minden tagja.
Áldás poraira. Emléke örökké élni fog a Melboume-i 

_____________Magyar Közösségben!_____

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK" HÍRÉT 
A Nunawadingi Örök Ifjak 2006. November 8-án 
és 22-én tartják összejöveteleiket a szokásos helyen
az East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood Hwy. 
East Burwood. 3151. Melway Ref. 62 C7.
Október 11-én a „Demencia” (lat. elbutulás) 
betegségről tartott előadást egy egészségügyi 
kiküldött. Ez a kór, főleg az idősebbek között üti fel a
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fejét, amelytől nemcsak a megbetegedett személy 
szenved, hanem a rokonság és a közelebbi barátok is. 
Az előadó rámutatott arra, hogy a beteg párjának és 
rokonságának nagy szerepe van a beteg érzelmi 
világának egyensúlyban tartására, hogy a beteg ne 
érezze a kórral járó kellemetlenségeket. Szórólapok 
sokasága tájékoztatta a megjelenteket a jelenségek 
felismerésére, annak korai jeleire és az elérhető kiváló 
kezelési módszerek elérési lehetőségeire. Köszönet a 
kitűnő tájékoztatásért az előadóknak.

Október 25-én Klubunk megemlékezett az 56’os 
Magyar Forradalom 50-ik évfordulójáról. A 
megemlékezés kétrészes szervezői, és szereplői 
Kocsis Margit és Pákái Imre voltak. Pákái Imre írta a 
megemlékezés szövegét. Lengyel Nándor és a kórus 
is szerepeltek. Köszönet mindannyiuknak lelkes 
munkájukért.
Kocsis Margit emlékezései gyerekkorával kezdődött... 
kis gondatlan tacskó, aztán ahogy nő, mind jobban 
ismeri fel az idegen hatalom gonoszságait, és csak a 
család meleg otthona óvja meg a lelki pusztulástól 
addig, amíg végre a szent szabadság -  Október 23 -  
beköszöntött. Ő is megtanult újra örvendeni és 
ünnepelni együtt az ujjongó néppel...

Óh, de jaj! Ki zavarhatja meg e gyönyörű álmot? 
Pákái Imre hangja -  élethű ahhoz a történelmi 
fontosságú rádió bejelentéshez -  ahogy mondta: 
„Kossuth rádió Budapest... Kedves Hallgatóink. 
Áldozik a leigázott nemzet... Ezen órában a 
hazaárulás Júdás módra beteljesedett...” - és ahogy 
beszédét mondja, vérünk meghűlt, mint ahogy 
November 4-én hajnali 5 órakor, ágyúk dörgésére 
rettentünk fel...Jaj, Istenem! Mi történt? Álmunkból 
felocsúdva ijedten ugrottunk a rádióhoz, de akkor már 
a Kossuth rádió sugározta a segélykiáltást.... 
„Kossuth Rádió Budapest...ma hajnalban hazánkat
megtámadta a....” - Lengyel
Nándor hangja magyarázta a nemzet 
anyáinak aggódását fiaikért... és 
Kocsis Margit hangja csendült fel, 
mint akkoron az anyák, - ha kell -  
sírva is, de áldoznak a legdrágábbal,
a szeretteik életével....  -  és ekkor
felhangzott a háttérben a „Boldog 
asszony, Anyánk...” ős-magyaijaink 
fohászának kórusa... nem 
ünnepelünk...mint ötven évvel 
ezelőtt, most is felhangzik könyörgő 
ének: „ne felejtkezzél el, szegény
magyarokról.................... ”.
A megjelentek együtt énekeltek a

kórussal, forró fohászunkat nemzetünkért.
Köszönet Pákái Imre nemes munkájáért, mondani 
valója a szívönhöz talált. Köszönet Kocsis Margitnak 
a sok hónapos munkájáért, amit nemcsak a Klub de a 
Szervező Bizottság érdekében tett.
Szántó Erika ismételten kihirdette a MtGambier-i 
buszkirándulást. Ez november, 13-és 16 között lesz. 
Indulás reggel 13-án 7:30-kor a Magyar Központból. 
A kihirdetett karácsonyi ebédre már lehet jelentkezni. 
Nagy örömmel fogadta a tagság az „Emlékzászló” 
bemutatását, (ez a másolata annak, amely haza lett 
küldve a megemlékezésekre) Szeverényi László 
kezdeményezése volt ez, és örömmel láttuk a mi 
Klubunk emblémáját a zászlón. Sokan 
megemlékezésül fényképeket is készítettek róla , - az 
utókor számára... Aki látta, büszke volt, hogy zászló 
közelébe lehetett...részese voltunk a hazaküldött 
ajándéknak.
Végezetül, és nem utolsó sorban, Klubunk vár és hív 
műiden jóakaratú embert szeretettel, jó ebéddel 

a Vezetőség nevében, Nagy József (Jocó)
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H \ e S A  С А Ш А
T O A V L L  .A E E N L Y
Lic.No.32245

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: Schwarcz Clara 
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

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 (Accoimting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans.com.au

A L L O H o m e  L o a t i s
ABN 18 066 912 721

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

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

BOOKKEEPING & ACCOUNTING 
SERVICES

<zx

ERIKA BÁLLÁ: 0403 490 580  
FRANCIS BÁLLÁ: 0417 552 505 
TELEPHONE: (03) 9761 6765
EMAIL: in(o@2saveu.com.au 
WEB: www.2saveu.com.au

NAGYSZABÁSÚ KIÁRUSÍTÁS
November 18-tól - 26-ig.

Minden nemű használati tárgyak, 
RUHÁK, CIPŐK ÉS BÚTOROK 

Sok- sok újdonság
kiárusítása lesz reggel 9-től este 6 óráig.
89 Chestnut Road DOVETON 3177

(Melway Ref.Map 81-C12)
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-KIub 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
Az utolsó vasárnapi összejövetel ez évben 
November 26-án lesz a Klub helyiségében!
Képek a Klub 56-ra való megemlékezése alkalmából; 
Jó volt hallani, hogy ebben a Klubban a ma történő 
tüntetésekről is megemlékeztek! -  Tudjuk, hogy a 
problémák még nem oldódtak meg, - együtt érzünk a 
tüntetőkkel!

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.aIlhomeloans.com.au
mailto:o@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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Lélekgyógyászati 
tanfolyam indul

(I és II fokozat) 2006. 
November 25 -26

Vezető: a Budapesti Szabad- 
egyetem szellemsebész szakán 

^  ^  (Csontos Vilmos vezetése alatt) 
' végzett, Melboume-ben is ismert 

pszichotronikus-oktató. 
Fedezd fel egészséges önmagád és я 

Benned rejlő gyógyító erőt! 
További tájékoztatást a tanfolyammal 

kapcsolatban kaphat
SZEGINÉ, - Katótól

a (03) 9878-3663 telefonszámon.

A GREATER DANPENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2006-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)

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

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

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!

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 AUSZTRÁI IÁI 
CSOPORTJA

A 2006-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (November 4-én) tartja, a 
megbeszélt helyen! Minden bajtárs megjelenését 
kérjük. További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 
9499 6427 telefonszámán.

AZ ÁRPÁD OTTHON H ÍR FT
Az ÁRPÁD Otthonnak, úgy mint minden más 
Öregotthonnak is, 3 évenként meg kell kapnia a 
működési engedélyének a meghosszabítását. Két 
hölgy az AGE Care Accreditation Agency-től 
Szeptember 19-20-án itt volt az Otthonban és 
ellenőrizte az Otthon vezetését, az ezzel kapcsolatos 
iratokat és beszélgetett a dolgozókkal és a 
bentlakókkal is.

A kéttagú bizottság 20-án délután a bentlakók és 
személyzet előtt nagy megelégedését fejezte ki és 
közölte, hogy az Otthon működése a további 3 évre 
biztosítva van. Ezért az eredményért hálásak vagyunk 
az összes dolgozónak, akik gondoskodtak róla, hogy 
a legjobb benyomást keltsen a munkájuk, és 
elsősorban Szilágyi Hellának, aki olyan jól 
megszervezte az Otthon berendezését és működését.

John Vamer 
Committee President.

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.

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.
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ÉRTHETŐ...
Szülői értekezleten:
Mondja, tanár úr, miért kellett az én kisfiamnak 
egyest adni matematikából? -  kérdi egy anyuka 
csodálkozva.
- Mert jelen pillanatban nincs ennél rosszabb 
osztályzatunk.

2006
NOVEMBER

Jeles napok; 
November 1. 

Mindszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

megtisztítása, 
feldíszítése és 

gyertyák 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.

NEM VER TÖBBÉ...
Két feleség beszélget:
- Szomszédasszony! Mi van a férjével, hogy 
mostanában nem látom?
- Jaj, hát meghótt szegény!
- Tán megszűnt verni a szíve?
- Ja, meg a keze is...

“Egy hosszan tartó , fárasztó  fö ldkö
rüli u tazás vár Ö nre!”

FONTTOS HÍR
A plébános körlevelet kap, melyet ismertetnie kell a 
hívőkkel. Vasárnap így kezdi a beszédét:
- Ma a prédikáció elmarad, mert valami fontosat 
akarok mondani!

GYÓGYSZER VÁLASZTÉK....
A patikusnak el kell mennie valahová, azt mondja a 
segédjének:
- Ide figyelj, fiam! Akinek deréktól lefelé panasza 
van, annak ricinust adj, akinek deréktól fölfelé, annak 
aszpirint.

KANIBÁLOKM FÖLDJÉN
A 60-as évek kannibál vendéglőjébe betért egy 
vendég, és kérte az étlapot.
Misszionárius-pörkölt, 10 burana... Cserkészszelet 11 
burana... pucolt Hippi-szeletek 60 burana...
Mondja, kérdi a pincértől a vendég -  hogy van az, 
hogy mindennek aránylag hasonló az ára , csak a 
hippi ilyen méregdrága?
Uram -  feleli a pincér -, pucolt már maga hippit?
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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@mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/fomm.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Az Októberi Kisúj ságban _
hirdetett aláírásgyűjtés |
eredményeként a következőket 
tudom jelenteni: 412 aláírás 
került Fodor Lajos a Magyar 
Köztársaság Követe kezébe a 
Canberrában megrendezett követségi fogadás 
alkalmából. Ez Október 16-án volt, a boríték a 
Magyar Köztársaság Elnökének, Sólyom Lászlónak 
volt címezve Magyarországra. Fodor Lajos ígéretet 
tett, hogy diplomáciai úton, a legrövidebb időn belül 
eljuttatja az aláírásokat a címzettnek. Eddig még nem 
kapott semmiféle értesítést a Kisúj ság szerkesztősége.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

VICTORIA, AUSTRAL1A.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

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

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

(Postai szállítással)
N é v :....................................................................

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

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

AUSTRAL1AI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

