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TE PESTI SRÁC...
Tamási Lajos

Te napköziben nevelkedett apró kamasz 
Kinek élte mindössze tán tizenöt tavasz, 
Kibe már az А В 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 tüzet.
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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Itt van az 51-ik évforduló....
- és, mi van a hazánkban?...

Dr. Nagy László budapesti ügyvéd-politikus 
helyzetelemző beszéde 5000 tüntető előtt 2007.

Szeptember 17-én a Kossuth téren.
„KÍSÉRTET JÁRJA BE ÚJRA 

EURÓPÁT, A BOLSEVIK 
ÓSZÖVETSÉG RÉGI KÍSÉRTETE”

Világos beszédet, akartok hallani vagy csak beszédet?
-  tette fel a szónoki kérdést a tömegnek Nagy dr. 
Világos beszédet akarunk -  üvöltötte egy 
emberként a tömeg. Nos, akkor halljátok a szavam -  
mondta a szónok.
Kísértet járja be újra Európát, a demokrácia és a 
reform álruhájába bújtatott, idegen izmusokkal és 
idegen fegyverekkel megtámogatott Bolsevik 
Ószövetség régi kísértete! Ez a kísértet tört rá 
néhány éve ismét a felszabadulásunkat alig megélt 
közép európai népek és nemzetek keresztény 
közösségi társadalmaira. Első dolguk az volt, hogy a 
nemzedékek munkájával megteremtett
közvagyonunkat felszámolják. Nincs már iparunk! 
Nincs -  az adottságainkkal élni képes -  
mezőgazdaságunk! Nincs nemzeti hadseregünk! 
Idegen országok által felállított magán-hadseregek 
garázdálkodnak már a Köztársasági Őrezredünk körül 
is! A magyar nemzet tönkretételét és ellenállásának a 
megtörését szolgáló uzsora hiteltartozások nyomják a 
vállunk. Eközben a felkapaszkodásunkra alkalmas új 
és hatalmas erőforrásaink feletti rendelkezési jogunkat 
is elvonták! Nyílt titok, hogy a 2500-3000 méter és 
nem 6000 méter mélységben lévő és az 1930-as évek 
óta zárolt -  a nemzetközi szakértő intézet által 
minimum 600 milliárd(!) Euró értékre becsült -  
Makó környéki hatalmas földgázmezőinket hamis 
indokok alapján kiszervezték a közvagyonból úgy, 
hogy a magyar államkincstárnak csak 12%-os 
részesedést hagytak meg e hatalmas energia 
kincsünkből. Az a tény, hogy a mi magyar népünknek 
az ilyen brutális, szennyes és egoista hatalmi 
visszaélések megakadályozására sincs alkotmányos 
eszköze a két választás között, ez a magyar 
alkotmányosság teljes csődjét jelenti! Bizonyára 
ilyen megfontolásokból lapítanak a közvagyon 
védelmére felesküdött állami és bűnüldöző szervek 
irányítói is. Nincs, tehát számon-kérhető jogvédelme 
a nemzeti közvagyonnak és a nemzedékek által 
lépésről lépésre felépített közjónak sem! Él és virul a

korrupció! Nincs miniszteri felelősége egy hibbant 
sátáni elmének! Gurul az ország a lejtőn, jelenünkkel, 
múltunkkal és a jövendőnkkel együtt a szakadék felé! 
Mélyen Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Tanult jogászként teszem fel Önnek is -  számos 
kollegámmal együtt a kérdést: Hol van itt a magyar 
alkotmányosság? A nemzeti közvagyon biztonsága? 
A magyar nemzet anyagi javainak normatív 
eszközökkel való védelmezése? Netán a 
számonkérhetőség intézménye? Válaszunk az, hogy 
sehol! Ezért kevés már a puszta ellenállás és az utcai 
tiltakozás! Egyetemes és mindenre kiterjedő nemzeti 
ellenállásra és egy valós hatalomváltást eredményező 
össznépi cselekvésre van szükség! Ezért kellett a 
teljes kiszolgáltatottság és a magunkra hagyottság 
ellensúlyozására, valamint közjó szolgálatára 
felesküdött polgároknak a napi munkájukat 
meghaladva egy össznépi egyesületbe, a Magyar 
Gárdába tömörülniük. Minden más indok és 
alantas szöveg, ordítóan hamis!
Én, az amerikai kongresszusi képviselők által elismert 
és egykor az ő meghívásukra szakértőként kihallgatott 
jogvédő ügyvéd, óva intek mindenkit attól, hogy a 
Magyarországról manipulált, Brezsnyev korú 
amerikai kongresszusi képviselőnek Tom 
Lantosnak az elképesztően megalapozatlan 
nyilatkozatait, az amerikai politikai tényezők 
hivatalos álláspontjával azonosítsák. Ők jól ismerik 
a tényeket, az Egyesült Államok Nemzeti Gárdája 
tökéletesen érti a helyzetet! Süljön ki a szemük 
azoknak a hamis prófétáknak is, akik a magyarság 
további eszköztelenítse érdekében alkotmány-ellenes 
izgatást folytattak és folytatnak idehaza és külföldön 
is, a független magyar bíróság által törvényesen 
bejegyzett és ezzel alkotmányos jogvédelem alá 
helyezett Magyar Gárda Egyesület bűntelen 
fiataljai és polgárai ellen! Ez a tény látványos 
bizonyítéka annak a tudatosan építkező ország rontó 
programnak, amellyel a magyar népnek a 
közeljövőben -  önvédelmi okokból -  szembesülnie 
kell! Ezért kell felidéznünk a mi legendás ország
mentő katonaszentünknek, Szent László királynak az 
eligazító parancsát, hogy: Rontsd az ország 
rontókat! Velük alkut soha ne köss! És tegyük 
hozzá a nép ítéletét is: A mi nemzeti vagyonunk 
kisíbolóinak és a törvényesség formai látszatát 
megkonstruáló jogi, politikai és pénzügyi 
labancoknak nem lesz kegyelem !
Már égnek a vésztüzek! A kereszt Kardért, a 
Kard keresztért kiállt! Tizenkilenc évvel ezelőtt 
1988. Június 27-én Árpád nagyfejedelmünk lovas
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szobra előtt állva 200 000 magyar támogatásától 
övezve ítéltük Memorandunkkal halálra 
N.Ceausescut, a nép-írtó román diktátort, akinek a 
sorsa másfél év múlva bevégeztetett. Arra nem 
gondolhattunk, hogy N. Ceausescu véres kezű, 
szemkilövető hasonmása 18 év múlva a mi szabad 
magyar hazánkban fog trónolni. A történelem fogja 
megadni a választ arra a mindannyiunkat
foglalkoztató drámai kérdésre, hogy szült-e magyar 
anya a magyar nemzetnek olyan honvédtábornokot, 
mint amilyen a román Stanculescu tábornok volt, aki 
1989 decemberében a kommunista múltját
megtagadva szembesítette Ceasescut és feleségét a 
bűneikkel, majd a nép nevében ítélkezett is. Senki ne 
tápláljon illúziókat, mert ítél majd itt is a nép és akkor 
ezerszer, jaj a bűnösöknek!
Gyurcsány Ferenc! Te nem vagy a mi 
miniszterelnökünk! Te nem kellesz már senkinek!
Zagyva cselekedeteidnek és károkozó döntéseidnek se 
vége, se hossza Nevetség tárgyává tetted a magyar 
miniszterelnöki tisztséget idehaza és külföldön 
egyaránt. Mentsd magad! Szállj fel végre egy hozzád 
illő jó öreg Tupoijevre, ha már egyszer egy maradni 
akaró képviselő párttársad úgyis felvásárolta minden 
vagyonod! Takarodjatok a néphatalom dobogójáról ti 
is, a hirdetett eszméiteket cinikus szemtelenséggel 
rendre eláruló egoista szadeszosok, a Kommunista 
Ószövetség leghűségesebb szövetségesei és 
letéteményesei. Ki a népképviselet szent otthonából a 
magyar munkást, parasztot és értelmiséget becsapó és 
a tönk szélére juttató aczélgyörgyi szocialista 
maradványok! Ne szánjatok páncélautókba! Titeket 
nem véd meg semmi és senki sem!
Éljen Árpád népe!
Éljen Árpád Fővezérünknek a pozsonyi csatában 
magasra emelt ősi, vörös-ezüst, hétvágású, győztes 
magyar hadi zászlaja most és mindörökké!
Ezt üzenik Árpád fejedelmünk halálának 1100. Szent 
Imre herceg születésének az 1000., Szent Erzsébet 
születésének a 800. És gróf Battyány Lajos az első 
magyar miniszterelnökünk születésének 200. 
Évfordulóján, a Szabad Magyarország fiai és 
leányai, a magyar nép minden igaz szívű hazai és 
külföldi barátjának egyaránt.
Éljen Magyarország! Hajrá Magyarok!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HÍRDETÖINKET!

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

A PANORÁMA VILÁGKLUB, Ausztrália és 
magyar világa című rendezvényéről. 

Szeptember 7-én a magyar Kultúra Alapítvány 
Corvina termében lehettem jelen dr. Tanka László 
meghívására ezen a rendezvényen.
Hangay György, ausztrál-magyar újságíró érdekes 
filmvetítésével Ausztráliáról, a szerencsés országról -  
kezdődött a műsor. Ezután Hódi Margit ausztrál
magyar rádiós újságíró Sydney-ből köszöntötte a 
hazatérő, hazalátogató magyarokat, és a 
magyarországi magyar megjelenteket. Hangsúlyozta: 
hazulról, Ausztráliából mindig hazajön 
Magyarországra. Ahogy múlnak az évek, egyre 
erősebbek a gyökerek, a magyar haza iránti vágy és 
szeretet. Férje erdélyi székely volt, nemrég Világos 
Istvánnal, Melbourne tiszteletbeli konzuljával járta 
végig Erdélyt. Vincze Lilla énekesnő, dalaival is 
csodálatos Székelyföldet, Hargita szépségeit 
elevenítette fel a megjelenteknek.
Világos István a magyar kultúra „mecénása” 
Melboume-ben, - 3 év alatt több kiállítást rendezett a 
helyi és külföldi magyarok alkotásaiból, 
Magyarország 56’os eseményeiről. Minden eszközzel 
igyekszik az ausztráliai, de legfőképpen a Melboume- 
i magyarságot összefogni megmaradásuk érdekében.

A vendégfórum (érdekes emberek, érdekes 
történetek) keretében mutatkozott be Mikecz András 
kanadai- festőművész, aki felkérte a jelenlevőket, ha 
idejük és kedvük van, nézzék meg az aulában 
bemutatott képeit.
Dr. Bakanek György orvosi tanácsadó -  az 
egészséges, természetes életfolyamatról beszélt. 
Orvosi tanácsadásért, bárki felkeresheti.
A program információ cserével, baráti beszélgetéssel 
zárult, kellemes falatozás és borozgatás közben, (a 
pikáns, ízletes sonkás-sajtos „falatkákat” a Le Jardin 
de Paris, francia étterem szolgáltatta, amit magyaros 
étvággyal fogyasztottak a megjelentek!)

A LEOJUTÁNYOSABB ARAKAT BIZTOSIT

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.
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(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

A Szabadság téri szovjet emlékmű a 
kommunizmus jelképe...

A Reuters hírügynökség párhuzamosan követi a 
Magyar és az Észt fejleményeket szovjet emlékművek 
tárgyában. Az elmúlt héten budapesti tudósítója 
beszámolót készített a Szabadság térről, a szovjet 
emlékmű ügyében zajló népszavazásról. A 
megkérdezettek között volt Okos Márton, a 
népszavazási aláírásgyűjtés kampány-igazgatója, 
miként járókellők is. Egy jól öltözött, középkorú 
úriember, aki éppen aláírta a népszavazási ívet 
elmondta: ő maga orosz szakos tanár, sőt szocialista 
szimpatizáns, ennek ellenére aláírta, mert mélyen 
megveti és elutasítja a múlt század mindkét 
totalitárius diktatúráját, és szerinte egyiknek sem lehet 
emlékműve.

Magyar Napló

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!
A Klub találkozásai minden hónap első és 

harmadik péntekén 1 -  3 óráig délután. Mindenkit 
szeretettel várunk, (nem csak a tagokat) ha valakinek 
Komputer problémája van, ossza meg velünk!
Az államilag támogatott „My Connected 
Community” mozgalom, az Idős Klubok

kiküldötteinek tanítása minden pénteken d.u. 1 és 3 
óra között folyamatosan működik. A komoly 
munka megkezdődött és a kijelölt három Idős 
Magyarok Klubja Knox, Casey és a Nunawadingi 
Kluboknak már elkészült a Honlapja. Az általános 
Internet ismertetés és az mc2 lehetőségeiről további 
előadásokat tervezünk a többi Idős magyar 
Klubokban is. A „tagok” már megoszthatják 
egymással levél formájában a fontos és napi 
eseményeket. Az Interneten már a Klubok és az 
egyéni Honlapok is megjelentek, a kibővítés és tagok 
gyűjtése a következő feladat. Az Idős Klubok 
honlapjain, ami a „Hunagrian Computer 
Community” néven ismeretes, már rajta vannak az 
összejövetelek alkalmával készített képek, 
kirándulások és azokról szóló írások. A Komputer 
Klub tagjai is besegítenek a „connected community” 
mozgalomba, többen megjelennek minden pénteken, 
hogy az arra rászorulóknak segítséget tudjanak 
nyújtani. Megkezdődött újra a Hungaroskills.net 
tanítás -  minden második kedden (amikor a Knox 
Idősek Klubja találkozik) a Központban 10-12 óráig.

Megindult a „Photoshop” tanítás, ami minden 
pénteken d.e.ll órától -d.u. 1 óráig tart. (A Klub
találkozók előtt) A tanítás már megkezdődött, de aki 
akar egy késői-indulást, vagy egyélű problémákat 
szeretne megbeszélni a tanfolyam vezetőkkel, még 
csatlakozhat a kurzushoz, vagy egyéni felvilágosítást 
is kaphatnak, mint vendégek.
Az egyik legjobbnak bevált „Security System” 

kapható a Secure Tec kiadásában. Akit érdekel ez a 
„software” -  érdeklődhet a Klub összejöveteleken.

Figyelem! Ismertető nap az mc2-ről. 
Október 7-én 12 órától -  d.u 5 óráig!
A Hungárián Computer Community és a hozzá 
kapcsolt Idős Magyar Klubok ismertetője kerül 
bemutatásra. Hivatalos beszámoló d.u. 3 órakor 
-  magyarul. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!_________ (uzsonnáról gondoskodunk!)
Az angol nyelvű, hivatalos indítása a 
programnak (Hivatalos személyek részvételével) 
December 7-én lesz (Pénteken -  1 és 3 óra 
között.) Bővebb információt a Novemberi újságban!

A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki a 
komputerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni, 
a Vezetőség nevében Szeverényi László.
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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 IVÜNKET -  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@allhomeloans.com.au

ALLÖHom e Loans
ABN 18 066 912 721

Member of the Mortgage Industry Assn. Of Aust. 
www.allhomeloans.coiTi au 

Unit 2, Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 
Phone: (03) 9852 4312

Köszönet az Árpád Otthonból

2007. Szeptember 1-én hagyományaihoz híven, az 
Árpád Otthon ismét sütemény vásárt rendezett. Most 
a vásár „apropójaként” az Apák napja volt 
megcélozva. Ezért a rendezvény egy nagyon kedves 
Apák napi műsorral kezdődött, melyet a Magyar 
Iskola kisebb, majd nagyobb tanulói adtak elő. Az 
aprócska gyerekek csengő-hangon eldalolt énekeik, 
melyet el is játszottak, könnyeket csaltak 
mindannyiunk szemébe. Lelkesen, vidáman, örömmel 
szerepeltek, biztos nagyon készültek erre a műsorra. 
A nagyobb tanulók már komoly tánc-fellépéssel 
lepték meg idős lakóinkat, ami szintén nagyon nagy 
sikert aratott. Lakóink hálásan gondoltak vissza a régi 
időkre, mikor még Ők ropták így a táncot. Gyönyörű 
énekszót is hallhattunk, amelyet az énekes kislány 
saját hegedűjátéka kísért. Igazi virtuóz mutatvány 
volt. Köszönjük a Magyar Iskola tanulóinak ezt az 
igazán színvonalas és kedves, szórakoztató műsort. 
Reméljük, hogy máskor is látjuk majd az Otthonban a 
tanítványokat, hogy tehetségüket ismét megmutatva

szórakoztassák az Otthon lakóit. Hálásak vagyunk a 
Magyar Iskola tanárainak is, hogy betanították ezt a 
kedves műsort, és elhozták a gyerekeket az Otthonba. 
Idős lakóink életében nagyon fontos a gyermek szó, a 
gyermekhang. A generációk találkozása fontos, hogy 
az idős magyarok érezzék, életük nem volt hiábavaló, 
tovább tudták adni a magyar kultúrát, nyelvet és 
féltve őrzött értékeinket. Köszönjük!

A megható és értékes műsor után, elkezdődött az 
Apák napi sütemény vásár. Önkénteseinknek és 
támogatóinknak köszönhető volt a nagy mennyiségű 
és sokfajta finom sütemény, ami eladásra került. Mint 
tudjuk, mi magyarok nagyon tudunk sütni, főzni, de 
ide csak a legkiválóbb torták és sütemények kerültek, 
mindenki a legjavát hozta el mesterségének! Öröm 
volt látni és érezni illatukat a sok édességnek. A 
vidám forgatagban mindenki megtalálta a számára 
legmegfelelőbb ízt, és utána el is fogyaszthatta egy jó 
kávé vagy tea kíséretében. Ezek a rendezvények, 
többek között azért is hasznosak, mert összehozzák a 
magyarságot, találkozhatnak azokkal, akik vagy idő, 
vagy a nagy távolságok miatt nem tudnak 
rendszeresen összejönni. Ez egy jó alkalom volt, hogy 
találkozhassanak rég nem látott ismerőseikkel. És 
nem utolsó sorban a Lakóink örültek látni a sok 
ismerős arcot, és boldogan fogyasztották az ízletes 
házi készítményeket. A rendezvényről nem maradt el 
a szokásos Tombola, amit mindenki nagy izgalommal 
várt, mert a főnyeremény egy hatalmas ajándék- 
csomag volt. A főnyereményt Simkó Manyi néni, a 
második díjat pedig Kapuvári Rózsika néni, nyerte el. 
Gratulálunk a nyerteseknek!
Ezúton szeretnénk köszönetét mondani mindenkinek, 
aki támogatta rendezvényünket, süteménnyel, segítő 
munkával és adománnyal.
Névszerint. köszönjük a sütemény adakozókat:
Murányi Irén, Kapuvári Rozália, Vető János, Szilágyi 
Hella, Pintér Ilona, Gradev Márta és Iván, Vető Olga, 
Baka Aranka, Hajdú Judit, Kulcsár Erzsébet, Simkó 
Manyi és József, Szügyi Margit és Szilveszter, Sully 
Eta, Benkő Kató, Martonyi Margit, Vandenberg Éva, 
Pillér Evelyn, Kovács Anna, Fehér Magdolna, Kiss 
Teréz, Farkas Mária, Bálint Gizella és Zoltán, 
Karczag Gizella, Győri Izabella, Fogarassy Marika, 
Harmathy Anikó, Vida Katalin, Fimigl Ádám, 
Kovássy Marianne, Bartha Iza, Kish Anna és 
mindazoknak is köszönet, akik adományaikkal 
támogatták rendezvényünket, de nem volt alkalmunk 
regisztrálni a nevüket.
Köszönjük a segítséget:

mailto:gus@allhomeloans.com.au
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Vető János, Simity László, Gyerák Zsuzsanna, 
Maróki Tibor, Bartha Iza, Győri Izuka, Kiss Teréz, 
Harmathy Anikó, Palcsek Erzsébet, Vanderberg Éva, 
Szilágyi Hella, Pető Éva és a Magyar Iskola tanulói, 
tanárai és a táncosok.
Voltak akik a Sütemény vásár alkalmából 
adománnyal támogatták az Árpád Otthont. Ezek 
az adományok nagyon fontosak és naevon szénen 
köszönjük:
Bálint Z, Oláh L, és R; Bordieri E.; Gleichweit M.; 
Leric E.; Klepacz I.; Csikos-Molnár J.; Pető É.

Szeretettel várunk mindenkit a legközelebbi 
Karácsonyi Sütemény vásárunkra, mely időpontja: 
2007. December 1. (Szombat)

Az Árpád Otthon Vezetősége nevében 
Pető Éva. (dolgozó)

Erdélyi Ebéd
Szeptember. 23-án, vasárnap, az idei ősz 

legkellemesebb napjára ébredtünk. Az előző napon a 
Szövetség tagjai és segítői mái' díszítették a termet, 
hogy vendégeinket a lehető legbarátságosabb 
környezetbe fogathassuk. Közben a konyhában is 
nagy volt a sürgés, forgás abból a célból, hogy a 
felszolgálandó ebéd minősége is kifogástalan legyen.

A déli harangszó előtt már szállingóztak a 
vendégek, akiknek a Bálint Kálmán által összeállított 
film, - Erdély és az ott élő székelyek életéből adott 
egy kis ízelítőt. A folyamatos vetítést, halk aláfestő 
zenével csak az élőben előadott versek és táncok 
szakították meg.

Miután az elnökünk, Pelle Lajos üdvözölte a 
megjelenteket, Szegedi Mihály ismertette az Erdélyi 
Himnusz írójának, Mihalik Kálmánnak az életét, 
akiknek szegedi sírjánál 1989 óta minden évben 
felzeng az Erdélyi Himnusz.

A Magyar és az Erdélyi himnusz t közösen 
énekeltük, majd Antal Péter asztali áldását követően -  
a Gyöngyös Bokréta tánccsoport szép és láthatóan 
összehangolt fiataljainak hála -  hatalmas tálakból 
finom raguleves illata áradt a több mint 300 vendég 
által körülült asztalok fölött. Mint második fogást, 
Szabó Edith, a Melboume-i magyarság körében 
elismert töltött-káposztája és a székely asszonyok 
különlegesen elkészített rántott csirkéje között lehetett 
választani. Kétféle torta és kávé, vagy tea volt a 
harmadik fogás. A műsor egyik fénypontja Szetey 
Ágnes festőművész ajándékának, egy magasra 
értékelt -  csendéletnek -  árverése volt. Az árverést

kitűnő érzékkel Juhász Géza -  a kikiáltási ár 
négyszeresére emelte. A festmény $1000.00-ért került 
az egyik nagyra becsült vendégünk tulajdonába. 
Ezután sok-sok értékes tárgyat tartalmazó Tombola 
következett. A főnyeremény egy különleges italokból 
összeállított kosár volt.

Köszönet illeti mindazokat, akik péntek
délutántól vasárnap estig velünk voltak és
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvényünk is 
sikeresen záruljon. Kiemelt köszönettel tartozunk úgy 
a Magyar Központban működő Knox-i Nyugdíjas 
Klubnak, mint a „Social Club” vezetőinek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották az ebéd elkészítéséhez, 
és felszolgálásához szükséges felszerelést. A tiszta 
bevétel az elszakított területek magyaljait segíti. 
Viszontlátásra 2008 elején tervezett Erdélyi Pikniken.
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2007
OKTÓBER

Jeles napok;
Október 4.Assisi 

Szent Ferenc napja. 
Október 20. Szent 

Vendel napja.
Október 23. Nemzeti 
Ünnep. Az októberi 
forradalom 51 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.

HA A FÉRFIAK LENNENEK A 
TERMÉSZET URAI...

EZ NEM VICC, DE MOSOLYOGNI LEHET
Olaszországban olyan speciális postaügynökség 

alakult, amelynek közvetítésével bárki üzenetet 
küldhet elhunyt szeretteinek a másvilágra. A 
Torinóban székelő, Fénix elnevezésű iroda 
tulajdonosa -  200 ezer líra ellenében -  garantálja, 
hogy az üzenetet egy másvilágra készülő személy 
útján eljutatja a már megboldogult címzetthez. Bár a 
bizarr vállalkozás csak néhány hónapja működik, 
máris közel ezer ember várja üzenetének továbbítását. 
(Jó lenne tudni egy-két üzenet szövegét, de az egész 
biztos titok...?!)

SKÓT TÁVIRAT...
A skót táviratot akar feladni:
Szeretnék küldeni egy táviratot a barátomnak, 
amelyben értesítem, hogy holnap érkezem, és váljon 
az állomáson.
Mennyibe kerül ez?
50 cent szavanként, az aláírásért nem kell fizetni. 
Akkor kérem, úja így a táviratot:
„Üdvözlettel”, az aláírás pedig: „barátod-Joe-holnap- 
este-8-kor-érkezek-várjál-az-állomáson. ”

• A nőnapot áttennék február 29-re.
• A nyakkendőt nem lenne szükséges megkötni, a 

sliccet felhúzni.
• A mellnagyobbító műtéteket besorolnák a TB- 

támogatottak közé.
• Az egyszerűség kedvéért minden nőt ugyanúgy 

hívnának.
• Minden nő allergiás lenne az aranyra, 

drágakövekre és a bundákra.
• Minden telefonba be lenne építve egy szerkezet, 

amely 10 perc után automatikusan kikapcsolna.
• Aki nem engedi, hogy megelőzzék, és lassan 

megy, az a helyszínen 25-öt kapjon a fenekére.
• A lányuk férjhez adása után az anyák elfelejtenék 

azok létezését. így meg lenne oldva az anyós
probléma.

• A nők egy évben csak egyszer menstruálnának, 
lehetőleg a horgász-szezon kezdetekor.

(lehetne még kitalálni egy-pár kiegészítőt!?)

ÉSZRE VETTED?
Kik a barátok?
Azok az emberek, akik jól ismernek ....és elfogadják a 
bolondságaidat...és eltűrik a társaságod.
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Magyar Központ

Apák-napja Melbourne-ben 
2007. szeptember
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MAGNA CARTA
TRA V EL AGENCY
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk

R okonok kihozatala. Autóbérlés, szállás lefoglalások!

E gyéni és csoportos utakat OlCSÓ á r a k o n  
Intézi: Schwarcz Clara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenhuntiy Road Caulfieid.Vic. 3162 

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

Mobile: 0418 108 730 
Keressen fel bennünket a Web-lapon; 

http://www.cs-m3gnaeartatravel.com.ait 
vagy írj Email-t:

*"WedcCíng
* Portrait 

* C(£ archíve
* DígítaC 'Restoratíőn

Em: m sandor@ aapt.net.au

(03) 976208OI

(M em ber o f  H u n g árián  C om puter C om m unity)

Test és fü l gyértyázás;
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.

mailto:msandor@aapt.net.au
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30 éves évfordulóját ünnepli a 
Kék-Duna és a D.M Sz. 
2007. Október 20-án.

A hivatalos összejövetel bál keretében a 
Slovenian Hall-ban lesz, a jelenlegi 

játékosok díjkiosztásával egybekötve
Bővebb felvilágosításért hívják Zdimirovic Verát a 

(03) 9763 1214 telefonszámon!
E gy kis visszaemlékezés.....ami nem
minden napi hír, ez már történelem!
A Kék-Duna sportegyesület 1977-ben alakult meg. 
Ezekre az időkre úgy emlékszünk, ami közel volt 
azokhoz az időhöz, amikor felcseréltük óhazánkat -  
egy új világgal -  ide kerültünk Ausztráliába. A 70-es 
évek voltak azok, amikor közép-Európa országaiból 
sokan találtak új hazát itt Melboume-ben. Jöttek 
Magyarországból, délvidékről, Erdélyből, tele új 
tervekkel, reménységgel. Eleinte csak a baráti körök 
találkoztak, báliak és különböző megemlékezések 
alkalmából -  és az összetartozás gondolata indította el 
egy Klub létrehozását.
Nem volt könnyű megteremteni, de megtartani 30 
éven át sem volt gyerekjáték.
Kezdjük ott, hogy a sport az egységet kovácsol, és a 
futball is, mint az európai „tömegsport” volt az indító 
erő a Klub létrehozásához. Az itteni Socer Federation 
nem fogadott el berniünket , így hát a VAD ligában 
kezdtük működésünket -  nagyon szép eredménnyel. 
1979-ben vettük meg a telket, és nemsokára az 
építkezés is megkezdődött. Az adakozók és segítők 
büszkék a teljesítményre, - azóta sokan megfordultak 
nálunk, híres futballisták, mint Puskás Ferenc, Abonyi 
Attila, a Magyar válogatott és még sokan mások.
A legnagyobb sikereink a 80-as években voltak, 
amikor az I. és а II. Csapatunk több ízben is 
bajnokságot nyert. Volt, amikor négy (4) ifjúsági 
csapatunk képviselte a Klubot különböző ligákban. 
Az „öreg-fiuk” is bajnokok voltak abban az időben. A 
tagok, és gyermekeik társadalmi életet is folytattak. 
Volt tánccsoportunk, (amire nagyon büszkék voltunk) 
Az évek hosszú során változtak a tagok, vezetők, de 
mindenkor megmaradtunk a sportszerető magyarok 
összefogó és tovább vivő erejének. Büszkék vagyunk, 
hogy a világ számon tartja a Kék-Duna Futball 
Klubot itt Melboume-ben.
A Melboume-ben működő más egyesületek közül a 
D.M.Sz. Klub volt legközelebb hozzánk. így 2002- 
ben egyesült a két Klub. Az új vezetőség tovább

fejleszti a megkezdett munkát, - nagyobb helyen több 
és nagyobb vonalú rendezvényeknek ad helyet az 
épületünk kibővítése. Újabb, és most már a második 
generáció tagjait, családjait keresve, szeretnénk 
kibővíteni egyesületünket. Támogatókat, új 
futballistákat, sportembereket keresünk, 
látogassanak meg bennünket, - érezzék magukat 
otthon, tartsanak velünk. 7 évtől -  70 évig 
mindenkinek lesz helye a Klubban -  garantáljuk!
Most egy köszönetnyilvánítás következik: -(muszáj 
felsorolni azoknak a neveit, akik kiérdemelték a 30 év 
önfeláldozó és kemény munkájukért -  hogy a Klub 
megalakult és létezik a mai napig!)
Az alapító és vezetőségi tagok voltak: Makai István, 
Lovász Ferenc, Bolla János, Tóth János, Varga 
Sándor, Faska András, Mákszem Ferenc, id.Mákszem 
János, ifj. Mákszem János, Misztrics József, Farkas 
János, Tóth Ferenc, Garmati Mihály és Agotity 
Karcsiba kölcsön felvevői) -  emellett vezetőségbe 
tartoztak: Paló László, Biszok Bálint, Varga Ferenc, 
Mezei Antal, Peregi Antal és Peregi Mihály.
Külön dicséret jár azoknak, akik munkájukkal 
kitűnve segítették a Klub mai jelenlegi helyzetét: 
Farkas Mihály, Topcsov István, ifj. Rind Sándor, Bíró 
József, Tóth Nellie, Zdimirovics család, Szedlák 
család, Lőrinc András, Horváth házaspár, Mile 
Jovánovic, Forai József, (és még sokan mások -  
kérem, ne haragudjanak, ha nincsenek megemlítve, a 
következő 30 évben összeírunk mindenkit!

Makai István írásából. (Szerk.)

A legjobb szurkolók víg mosolya

A három jó barát. Makai, Puskás, Bolla.
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Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de se tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

«indultam szép hazámból,
ü res  kis Magyarországból.

Ebéddel egybekötött zenés délután ahol 
felidézzük az 1950-es évek hangulatát

Vendégeink

HEGEDŰS VALÉR 
BISZÁK JÚLIA  

HEGEDŰS CRYSTAL

vasárnap, 2007. október 14.-én, 
12,30-kor

a  M elh ourne-i M a g ya r K özpon t 
nagyterm ében

760 BoroniaRoad, W antima 3152

B elép ő  egységesen: 35  dollár  
H elyet csak előfizetéssel (október 7.-ig) tudunk  

biztosítani. K érjü k  csekket a  H ungárián  
Com m unity Coop. Assoc. n évre kiállítani

Jegyrendelés:
A tyim ás Erzsébet: 9802 763 7 

Vető Olga: 9754 8579

M E G H ÍV Ó

Szeretettel hívja és várja vendégeit a Regnuni Szövetkezet 
Vezetősége 2007 november 4-én, vasárnap a

Szent IS T V Á N  ö k u m e n ik u s  
te m p lo m  b ú csú já ra

Ъ.е. 11 órakor
ökum enikus Isten-tisztelet

íá íy ít  - t&eí pecfthyt
- 4fe< GiittMthyek -

I áh%sí - Tomlol*
A nap tiszta bevételét a Szent István Ökumenikus templom  

. fenntartására fordítjuk

í S  Gyertyafényes Est: 2007. december 16 vasárnap este 8 óraj
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MELBOÜRNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália

2007. OKTÓBERI NAPTÁR,
Október 7. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
12-5 óráig „Open day” Hungárián Computer 

Community. mc2.
Október 14. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.u. 12:30 órakor Elindultam szép hazámból., 

ebéddel egybekötött zenés délután
Október 21. Vasárnap

d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
d.u. 2:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.u. 3 órakor Koszorúzás, utána 56’-os ünnepi 

megemlékezés!
Október 28. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet

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

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET f
760 Boronia Road Wantima, Vic. -

Hungárián Social Club f
IGAZGATÓI |

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

ZENÉS KLUBNAPJÁRA |
Szeptember 30-án déli 12 órakor

Italok a helyi bárban kaphatók.
A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.

Jó ebédhez szól a nóta....
A Duna Zenekar közreműködésével 

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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

FIGYELEM!
Minden hónap első szombatján MUNKA-NAP 

a Magyar Központban!
Október 6-án szeretettel várunk mindenkit, aki a 

Központ karbantartásán szeretne segíteni.

FIGYELEM !
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
__ __________ (03) 9560 1270.

M AG YAR KÖNYVTÁR
A MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONTBAN 

760 Boronia Road Wantima 3152.
MAGYAR KÖNYVEK

nagy választékban
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.

Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség által 
Épített és fenntartott a Carlton-i 

Temetőben lévő
Magyar Hősi Emlékmű mögött lévő 

Urnafalon hely kapható, 
illetve, elhunyt szeretteinek hamvai 

elhelyezhetők.
További érdeklődésért hívja az Emlékmű felügyelőjét 

Krisztekanits Sándort. Tel. (03) 9842 4367.

FIGYELEM!
Maximál Handyman (megbízható)
Házkörüli és benti munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
041 176 0363 mobilon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI A
A Klub Október 2-án, 16-án és 30-án 
tartja összejöveteleit a Melbourne-i 
Magyar Központban, 760 Boronia 
Road W an tini a.
Titkári beszámoló a 2007-es évi 
közgyűlésen;
Beszámolómat szeretném azzal kezdeni, hogy 
megemlékezzem sok kedves tagunkról, akiktől el 
kellett búcsúznunk örökre. Őrizzük meg emléküket.

Mozgalmas volt az év, sok feladat állt előttünk. 
Hat ünnepélytrendeztünk, három koszorúzáson 
vettünk részt, ellátogattunk a testvér klubokba 
karácsony alkalmával és Anyák-napján. Viszont láttuk 
vezetőiket vendégül láttuk Knox és Monash város 
képviselőit és a magyar tiszteletbeli követet. Részt 
vett vezetőségünk több tagja a Knox-i városházán 
rendezett szemináriumokon, a Monash város 
megbeszélésein, a díjkiosztó összejöveteleken. 
Ismertető előadást tartott Ms. Robyn Kilpatrick az 
öreg-kor betegségeiről, zenés torna-bemutató volt az 
Aqualmk-től és az Árpád Otthon vezetője tartott 
előadást, ami nagy érdeklődést váltott ki.

Sajnos a kirándulások iránt nem volt elég 
érdeklődés, csupán a kaszinóba látogattunk el 
néhányszor. Mióta Solti Katika vette kezébe a 
szervezést, nagyobb lett az érdeklődés. Szép utazás 
volt -  meg lehet nézi a Klub Internet hon-lapján.

Szeverényi László, a Kisújság szerkesztője és a 
Komputer Klub vezetője elindította a nyugdíjas 
klubok honlapjainak megszervezését. így büszkén 
mondhatjuk, hogy a mi klubunknak is van már 
honlapja, ahol a velünk kapcsolatos eseményeket, 
programjainkat és fényképalbumokat meg nézheti 
mindenki, aki tagságunkba lép.

Első megemlékezésünk az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc 50-ik évfordulója 
volt. Ezen a szomorú, de mégis büszke és 
ünnepélyes napon, képekkel és gyertyákkal 
díszítettük a termet. A képeket, plakátokat 
Nagyidai Borika kölcsönözte, és az ünnepi beszéd 
Nagyidat Józsi eredeti beszéde volt. Hálásan 
köszönjük a Nagyidai házaspárnak nemes 
hozzájárulásukat.

November 11-én születés-napunkat -  régi, 
vidám slágerekkel köszöntöttük.

Karácsonyi ünnepünket magyaros szeretet 
jegyében ünnepeltük. Köszönjük Biszák Júlia

tanítványainak kedves műsorát és Orbán István szóló 
énekeit.

Március 15.-i ünnepünkre a Knox-város 
vezetőségi tagjait, a Monash-város főpolgármesterét, 
valamint Ms.Niquita Myeyers-t láttuk vendégül. Soós 
Bella előadása a lyukas zászlóról megnyerte 
vendégeink tetszését.

Ezt követte Húsvét hagyományos gazdag 
tombolával és tréfás köszöntőkkel. Május elején 
megemlékeztünk az Édesanyákról. Szép szavalatok és 
énekszámok hangzottak el. Vendégeink voltak a 
Casey és a Nunawading testvér klubok vezetői. 
Énekkarunk szereplése mindig hangulatossá és 
felemelő érzést ad ünnepeinknek. Ritkán nyílnak 
alkalmak, köszönetünk kifejezésére a kórustagok és 
vezetőjük Soós Bellának, pedig megérdemlik 
sokszorosan, dicséretes munkájukért.
A vezetőség minden tagja összhangban dolgozott, 
minden problémát igyekeztünk a legjobb tudásunk 
szerint megoldani. A legnagyobb harmónia és 
egyetértés volt közöttünk. Meg kell azért említenem, 
nem hagyhatom szó nélkül, egy kivételt képező 
alkalmat, amit végtelenül sajnálunk.

Köszönetét mondok minden vezetőségi tagnak 
szorgalmas és kitartó munkájukért, tagjainknak a 
gyűlések után nyújtott segítségért. A termet mindig 
szépen és rendben hagytuk el.

Bacsa Nóra Titkár.
Az új vezetőségbe a következő tisztségviselőket 
választott meg a tagság: Elnök: Tóth Tériké, Al- 
elnök: Házy Irén, Titkár: Soós Bella, Pénztáros: 
Bacsa Nóra. Választmányi tagok: Asztalos József, 
Horváth Erzsébet, Merkli Ferenc, Mezei Margit, Oláh 
Rozika, Simon József, Solti Katalin és Varró Sándor.

A vezetőség
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NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍRŰI 
A Nunawadingi Örök Ifjak két hetenként tartják 
összejöveteleiket az East Burwood-i Hallban. Cím: 
Burwood Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 
62 Cl. A Októberi összejövetelek 10-én és 24-án 
lesznek.
Felhívjuk minden Nunawading Senior Citizens Club 
tag figyelmét, hogy ne feledjék el a meghirdetett évi 
közgyűlést Október 10-én, ha csak lehetősége van rá 
jelenjenek meg ezen a fontos összejövetelen. 
Szeptember 12-én kellemes hangulatban a 
„Foodstar”-ban ünnepelte Az Apák napját. A magyar 
anyák ily módon együtt ünnepelhették ezt a szép 
napot párjukkal, - ezt nevezzük duplázott örömnek. 
Köszönjük a Klubnak ezt a szép és felejthetetlen 
napot.
Szeptember 26-án a Migrant Center felkérésére -  a 
Cancer Council-tól Dajana Sprajcer- Simeunovic 
fiatalasszony előadást tartott a különböző rákokról és 
azok felismeréséről. Az előadás világosan méltatta a 
rák pusztító hatását, és az ellen való védekezés 
módjait. A megjelentek nagy érdeklődéssel hallgatták 
az előadást. A nap fénypontja azonban mégis a 
nagyon finom ebéd mellett a Tombola volt. Sok 
értékes tárgy talált gazdára, - a főnyeremény egy szép 
orchidea volt.

Elnökünk bejelentette, hogy az elmúlt hónapban 
egy gyűjtésen az emberjogi alap előadásán 
összegyűjtött adományok összege $152.10 volt, amit 
átadtunk az emberjogi alap elnökének. (A gyűjtés az 
elszakított területeken egy fiatalember részére indult, 
akit igazságtalanul börtönbe vetettek.)
Bejelentették, hogy a WOPAG (Whitehorse Older 
Persons Action Group) ebben az évben ismét 
megrendezi a szokásos piknikjét, ahol Klubunk is 
részt szokott venni. Idén Október 17-én lesz ez a 
piknik a Werribee Parkban.
Figyelem! -  Az évi közgyűlés 2007 október 10-én 
(szerdán) tartjuk 10:30 órai kezdettel a szokásos 
Klubhelyen. Választásra kerülnek: titkár és pénztáros 
(2) évre, választmányi tagok (1) évre. Minden 
tagtársunk részvételét szeretettel elvárja a Vezetőség.

Befejezésül, Klubunk szeretettel vár minden 
jóakaratú idős személyt, szórakoztató, vagy ismertető 
előadással, finom ebéddel — és minden megteszünk, 
hogy jó érzéssel távozzon klubunkból, - szíve húzza 
vissza közénk, ha ideje és kedve is úgy tartja.
Ezt szeretné elérni a Klub nevében

Nagy József (Jocó)

A „TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  d.u. 
3:30-ig. A Klub címe:24 Vipont Street, Footscray 
3011Melway:42 E 3.
További érdeklődés Boros Veronika telefonszámán; 
(03) 9689 0176.
A Klub összejöveteleire szeretettel várjuk 
tagjainkat és vendégeinket a vezetőség 
nevében.................................... Boros Veronika.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2007-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Október 6-án) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

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

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public 
Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.
Kedves Olvasóink!
Szeptemberben volt egy aránylag csendes hónapunk, 
de természetesen klubunk tagjai, mint mindig 
részvettek másik magyar klubok összejövetelem is, 
mert így járulunk hozzá a Melboume-i magyarok 
összetartásához.
Természetesen, mint minden szerdán összejövünk a 
fenti címen, mint szokásos, egy kis baráti 
beszélgetésre, szórakozásra, a kitűnő szakácsunk 
finom foztjei elfogyasztása mellett.
Szeptember 12-én megtartottuk az évi 
közgyűlésünket, a Casey Council kiküldöttje 
jelenlétében. Vezetőségünk beszámolt az évi 
tevékenységeinkről, és anyagi helyzetünkről. Utána 
egyhangúan megszavazta a tagság a jelenlegi 
vezetőséget, ismét egy évre, elismerve jó és nehéz 
munkájuk eredményét. A csatolt képen látni lehet a 
megválasztott vezetőséget -  a „szent” helyen -  a 
konyhában. Az „új” vezetőség: Elnök: Bolla Éva, 
Alelnök: Fazekas Margaret, Pénztáros: Baktai Lajos, 
Pénztáros helyettes: Seprényi Erzsébet, Titkár és 
Public Officer: Sedon Gizella, Titkár helyettes: Móra 
Mihály. Vezetőségi tagok: Batkai Katalin, Balogh 
Viki, Drapos Ilona, Móra Erzsébet, Németh Katalin, 
Sedon László, Seprényi Sándor, Pál Anna és Pál 
Antal.
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A TRIANON TÁRSASÁG
Viktóriái tagozata

2007 október 28-én vasárnap du. 2.30 órakor 
a Bocskai Teremben

(123 St.Georges road Nth.Fitzroy ) 
közkívánatra újra levetitésre kerül 

a közismert filmrendező Koltay Gábor
A vezetőség ""-T-

Máté Ági és Risztics Pityu ragyogó hangulatot 
teremtett Szeptember 23-án, Vasárnap a zenés 
ebédünkön, - és mivel sokat táncoltunk, alaposan 
kifárasztottuk öregedő lábainkat.
Vezetőségünk tervei szerint, négy' napos kirándulásra 
megy a Klub - Október 11-től -  Lake Entrance-be és 
környékére. Az ára (nagyon olcsó) csak $260 
fejenként. Ebben benne van a kirándulás teljes 
ellátása, (szállás, koszt, stb...) Akit érdekel ez a 
kirándulás, további felvilágosítást kaphat Bolla 
Évától, elnökünktől a 8790 5741 telefonszámon.
A következő zenés ebédünk Október 28-án lesz, - a 
szokásos helyen, melyre szeretettel várunk mindenkit 
a Vezetőség nevében Árpi.

Horty -  A  kormányzó

cimü dokumentum filmje.
A film valósághűen bemutatja 

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
szerepét 1920 és 44 közötti magyar történelemben

Szünetben Tea, Kávé, Házi sütemények
Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezőség 
Belépődíj 5 dollár, 18 éves korig ingyenes 

Érdeklődni lehet: Szegedi Mihály (03) 9801 2043

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2007-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refir. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

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

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

A Klub összejöveteleire 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.

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...)

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
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A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i 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 
F I G Y E L E M !

2007. Augusztus 20 és Október 9 között 
Konzulátus zárva lesz.

Sürgős ügyben hívja Sydney Főkonzulátusát 
______ (02) 9328 7859 telefonszámon.

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
és péntek este (ha van rá elég jelentkező) 

6.00-tól 8.30-ig.
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 

foglalkozunk.
Beiratkozás: 2007. február 3-án 9.30 -  12.15 között. 

További információt ad:
Szabó Marika

Telefonszám: (03) 9870 8768 
Email: mariaszabo@optusnet.com.au

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 - MfíTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 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!
MEGISÉTLEM! Az 
Október 7-re hirdetett mc2 
ismertető nap a Központi 
Komputer Klub rendezésében, 
egybe esik az Ausztráliai 
Kisújság 10 éves jelenlegi működésével. Ezt a napot 
fogjuk felhasználni a tíz év kiértékelésére, és a 
jövőben való szerepét mérlegeljük a magyar közösség 
számára. Kérjük az előfizetőket, és minden magyart, 
aki olvassa és értékeli a Kisújságot, látogasson meg 
bennünket. Mindenkit szeretettel várunk. További 
felvilágosítást a Kisújság szerkesztőségi telefonján.

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: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

