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Szent László
László! (Egy ős-régi László köszöntő részlete)

De szép neve van! Isten éltesse!
S tinektek is hadd rántsuk meg a fületeket, akiket 
Lacinak, Lacikámnak, Lackónak, Lacának becézünk!
E nevet nem akárkire akasztották, sem a régi 
világban, mert akkor a haza 
bajnokát, Szent László királyunkat 
állították az újszülött Lászlók 
bölcsője mellé őrszentül, sem 
manapság -  hiszen mi a szentek 
épületes legendájánál kuszább 
történelemben bízunk, hogy majd 
életünk tanítómestere lesz, 
mindazon alakjaival, Hunyadi 
Lászlóval vagy egy Laci sógorral, 
akiknek tettei nevük
továbbörökítése által őrzik a 
történelmi leckét.

SZENT LÁSZLÓ a 
nemzeti párt vállain emelkedett 
fel, de teljesen át volt hatva a 
Nyugat szellemével
Gondviselésszerű férfiú volt, 
múltjával és jelleménél fogva 
egyaránt arra hivatkozva, hogy 
a nemzet tetterejét, mely csak 
eddig önmagát emésztette, 
egyesítse és irányítsa, 
így történt, hogy amit István király megkezdett 
azt László fejezte be. Szent István bevitte a 
magyarokat az európai keresztény társadalomba, 
Szent László kimutatta a magyar nemzet új 
hivatását, a keresztény Magyarország egyetemes 
nagy jelentőségét az európai államok életében.

a lovag király
Uralkodása idején a király erős keze őrködött 
szegény és gazdag, gyönge és hatalmas fölött s a 
szigorú törvények éppúgy szóltak a hatalmasnak, 
mint a gyöngének.
Szent László törvényeiben egy nagy és fontos 

elv érvényesült: a bűn nem 
maradhat megtorlatlanul, bármely 
magas állású is az, aki elkövette. 
„Törvényeinek több mint fele a 
tulajdon védelmével foglalkozott. 
Minden lopásért kemény 
megtorlás járt. Például: akit 
lopáson tetten értek, 
felakasztották. Ha közben 
bemenekült a védelmet nyújtó 
templomba, megúszta
megvakítással, de tízévesnél 
idősebb gyermekeit eladták 
rabszolgának. Liba -  vagy 
tyúklopásért kitolták a tolvajok 
félszemét. Gyakori büntetés volt a 
kéz -  vagy orrlevágás, s nyelv 
kitépése. Ha a bíró a bűnöst 
futni hagyta, mindenét 

elvesztette, és őt, magát is eladták. Ellenben 
ártatlan ember felakasztása esetén csak az 
áldozat vérdíját kellett kifizetnie.” (lásd A 
magyarok krónikája; p64)
Talán a mi időnkben is jó  lenne egy ilyen 
államvezetőt találni -  az ország előnyére lenne 
az egyesült európai államok, és a világ népei 
között.

Szeverényi László

nagy célokra
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva

v á m p ír o k  b á l j a  Bu d a p e s t e n
Hosszú várakozás után Budapesten, a Magyar 
Színházban láthatta a magyar közönség a legendás 
Oscar-díjas rendező, Roman Polanski „Vámpírok 
Bálja” című groteszk „horror” komédiáját. A híres 
zenei darab már bejárta a világot, előadták Bécs után 
Stuttgartban, Hamburgban, New York-ban, Tokióban 
és a Varsói színházakban.
A június 19-én a budapesti bemutatón hangszórón 
hívták fel a nézők figyelmét arra, hogy kapcsolják ki 
a mobil telefonokat, mert a vámpírok nem szeretik a 
fényeket, csillogó hangokat és nagyon vigyázzanak a 
nyaki ütőereikre -  az is célszerű, hogy a népi 
hagyományoknak megfelelően fokhagymát is 
hozzanak a megváltott jegyeik mellé.

A Vámpírok Bálja a 19. század végén játszódik a 
havas, vadregényes Erdélyben. Abronsius professzor 
a rettenthetetlen vámpír-denevér kutató fiatal 
tanítványával, Alfréddel követi a vámpírok nyomait, s 
eljut Chagal fogadójába, ahol mindenütt füzérben 
lógnák a vámpírt riasztó fokhagymák. Az érzelmes, 
romantikus, fiatal asszisztens, Alfréd szerelmes lesz a 
fogadós lányába, a csodaszép Sarahba. A lánynak is 
tetszik a fiú. De a vámpírkastély ura, Krolock gróf is 
szenvedélyes érzelmeket táplál a maga sajátos módján 
a szép lány iránt. Krolock gróf meghívja a lányt a 
kastélyba, az éjféli bálra. Sarakban vágyakozás ébred 
a kedves, különös gróf és a pazarnak tetsző, varázsos 
vámpír-kastély világa iránt. Résztvesz a vámpírok 
bálján.
Alfréd és a professzor elkéstek, hogy megmentsék.

Simon Edit a színdarab rendezője 2004 óta 
dolgozik a Vámpírok Bálja magyarországi 
bemutatásán. A színházi igazgató, jogász -  kezdetben 
riporterként is dolgozott. A budapesti Rock Színház 
egyik alapító tagja. „Azt szeretném, ha ez a előadás 
olyan maradandó élményt adna a nézőknek, amely a 
zenés színház iránti vonzalmukat megerősítené és 
bízunk abban, hogy a zene által kedvesebbek leszünk
egymáshoz.... ” kívánja a Vámpírok Bálja nézőinek
Simon Edit.
Azt tanácsoljuk, hogy aki Ausztráliából ez év Július, 
6-ig -  vagy Augusztus második felében - Budapesten 
jár, feltétlenül menjen el a Magyar Színházba (Cím: 
1077. Budapest. Hevesi Sándor tér 4.) megnézni a 
sikeres Vámpírok Bálja című „horror komédiát”.

r

MAGYAR NAPLÓ írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach,

Vezetés ellenállás nélkül
(egy kis tudomány...)

A szupervezetés jelenségét 1911-ben fedezte fel 
Kamerligh-Onnes, aki nem sokkal azelőtt 
cseppfolyósította a héliumot, tehát laboratóriumában 
alig néhány kelvines hőmérsékletet is elő tudott 
állítani. Egy kísérletben a jól tisztítható és 
szobahőmérsékleten cseppfolyós higany elektromos 
vezetőképességét vizsgálta, és elméleti megfontolások 
alapján azt várta, hogy az ellenállás fokozatosan 
csökken majd nullára, miközben a hőmérséklet az 
abszolút nulla fok felé tart.
Ezzel szemben 4,2 kelvin táján a higany ellenállása 
hirtelen minden átmenet nélkül nullára esett le, azaz a 
fém szupervezetővé vált. Ez annyit jelent, hogy benne 
az áram veszteségmentesen, s így gyengítetlenül tud 
folyni mindaddig, amíg a szupervezető állapot 
fennmarad. Szokatlanul hosszú idő, 45 év telt el 
addig, amíg az elméleti fizikusok magyarázatot leltek 
a szupervezetés jelenségére. A megoldás kulcsa az 
elektronok viselkedése volt.

Egy anyag ellenállása a vezetékben haladó 
elektronok szóródásából származik. A szóródásnak 
két oka is lehet. Egyrészt a fém helyhez kötött pozitív 
ionjai által alkotott rácsban az elektronok 
megrezgethetik az ionokat, lendületet és energiát adva 
át a rácsnak. Másrészt az elektronok szóródását 
okozhatja az is, hogy a kristályrács sohasem teljesen 
szabályos, és a hibahelyek szóró-centrumként 
viselkednek. (Egy szabályos, merev kristályrácsban a 
vezetőképesség végtelen lenne. Valódi mintában 
azonban még T=0-nál is véges az ellenállás.) A 
szupervezető állapotban az elektron viszonylag erősen 
kötött párokba (Cooper-párok) rendeződnek.
Mivel bármiféle szórás szétszakítaná a pár két elemét, 
s ehhez a kötési energiánál nagyobb energiára lenne 
szükség, az elektron-párok a szupervezető anyagban 
veszteségmentesen mozoghatnak. Ez az állapot addig 
tart, amíg a hőmérséklet emelkedésével a párok szét 
nem szakadnak.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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A Központi Komputer Klub Assn Hírei!

A Hungárián Computer Community mozgalom 
továbbvitele megoldódott, mert a hivatalos 
értesülésünk szerint a Melboume-i Magyar 
Központban egy évre otthont talált a Komputer Klub. 
Ez tulajdon képen azt jelenti, hogy a Klub ismét 
felveszi eredeti tevékenységeit, az összejöveteleken 
nemcsak az mc2 dolgaival fog foglalkozni. A jövőben 
ismét elkezdjük a különböző „Software”-ek tanítását, 
a kép, a hang és a mozgókép felvételek és rendezések 
lesznek a fő témák, - ami -  tudomásunk szerint - a 
nagy- közönséget érdekli.

A Klub mellett tovább megy majd az mc2 
foglalkozás és tanítás a „Hungárián Computer 
Community” név alatt. Amint láttuk, ez nagy 
segítséget, nyújt az idős magyar csoportok 
adminisztrációs tevékenységeiben. Ezt most már, 
mint tényt kell jelentenem és ez a felismerés és 
értékelése a Viktória Állam által szolgáltatott 
könnyen használható forma nagy érték, és további 
tevékenységekre buzdítja a már tagokat és a többi 
csatlakozni akaró magyar egyesületeket.

A Klub-tagok úgy, mint ezelőtt, minden 
pénteken 1-től 3-ig találkoznak a Magyar 
Központban. A lehetőségekhez képest, lehet, hogy a 
tanítás a kezdőknek, valamint frissítő kurzusokat is 
fogunk majd indítani. Klub napokon pedig a tagság 
szeretettel tanít minden kezdőt- főleg azokat, akik az 
Idős Magyar Klubokon keresztül mc2 tagokként 
szeretnének dolgozni! Lehet jönni és csatlakozni! 
Hirdetés! -  A Security Sytem -  minden Windows 
szisztémára kapható. Ez az egyik legjobban bevált 
rendszer, ami kiszűri a „spam”-akat, - Fire-wall-t ad 
ki és bejövő levelekre -  Interneten küldött káros 
fertőzések ellen. Ajánlatos beszerezni -  jutányos áron 
áruljuk. Szeverényi László.

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 (Acctg). Cert IV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
Gus@allhomeloa.ns, com, au

ALLŰHome Loans
ABN 18 066 912 721 

www. alihomeloans. com. au 
Unit 2, Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

__________ Phone: (03) 9852 4444

K öszönetnyilvánítás
MHTV Melbourne

Honfitársi tisztelettel és szeretettel, valamint 
köszönettel tartozunk a Melbournei Magyar Televízió 
Egyesületet támogató magyarközösségeknek, 
lelkiismeretes tagjainak és a kedves 
adományozóknak. Varga gyula műsorrendező/titkár 
az Egyesület szorgalmas munkatársa -  és Polonyi 
Sándor elnök, hangsúlyozták, hogy a tíz (10) éve 
működő MHTV rendszeres műsorainak 
összeállításában segédkezük szorgalmát, műszaki 
tevékenységüket nagyban értékelik. Ez mutatkozik 
meg az általános közönség és tagság véleményéből is. 
A Melbournei rendezvényekről adott műsorok, 
felvevésében nagy szerepet játszó műszaki 
embereknek valamint a bemondó személyeknek is 
kijár az elismerés és a köszönet.
Az Egyesület 2007-ben történt „újraindulását” 
elősegítő személyeknek és támogatóinknak mondunk 
hálát az MHTV új vezetősége nevében.a komputeresek..

mailto:us@allhomeloa.ns
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A múltban tapasztalt hibákat és a 
pártoskodásokat elkerülve, valamint a nézeteltérések 
kiküszöbölése után a műszakilag felkészült és a 
tehetséges munkatársaink szorgalmát méltatva -  az 
újraindulást megértésben, összetartásban - és a 
Melbourne magyarságát szolgáló szellemben óhajtjuk 
folytatni anyanyelvűnk, népművészetünk és az 
ifjúság előreléptetésével. Ezen nemes célunkat csak a 
társadalmi, művelődési, sport, ifjúsági és az Egyházi 
felekezetek szervezeteinek közreműködésével 
valósíthatjuk meg - ; tagságkörünk kibővítése illetve 
az érdemes támogatóink tagságdíi -  megújításával a 
2008/09-es adóévre. Ebből fedezzük a Magyar 
Központ az Egyesület számára bocsátott „MHTV 
Stúdió” műszaki felszerelését és bebútorozását.

Amit a „Magyar Szellem”, a közösség és az 
ifjúság érdekében tehetünk, azt csak nemes célból 
tegyük. Ez a helybeli kapcsolatokat elősegítve, 
nemzetértékeinket szorgalmazva segít bennünket 
ahhoz, hogy méltók lehessünk az ősmagyar eszme -  
és nyelvtudósok által is elismert - magasztos 
anyanyelvűnk megtartására! Tegyük ezt tudatos 
jóakarattal, hogy az eredmény szolgálni tudja az 
együttműködésre törekvők szellemét.

Pákái Imre 
MHTV Vezetősége Nevében.

CSERKÉSZ TÉLI TÁBOR
Keret: Mátyás király kora

Remélem senki sem unja ezeket a tábori 
beszámolóimat, de olyan jól érezzük mindig 
magunkat, hogy úgy érzem, meg kell osztanom az 
élményeket azokkal, akik nem voltak velünk, (....hogy 
fájjon a szívük!)
Az 52sz Hollós Mátyás felnőtt csapat, csaknem teljes 
létszámmal (16 felnőtt-cserkész, 7 cserkész, 3 kis
cserkész és 3 kutya) töltött egy igen kellemes, érdekes 
és változatos hosszú hétvéget a cserkész-parkban. 
Táborparancsnokaink, Bakos János és Anikó, első 
táborukat nagyszerűen szervezték meg, gondosan 
előkészítették, és szakszerűen levezették. 
Mindnyájunknak jól jött, hogy János elismételtette 
velünk a kötelező indulókat, imákat, formaságokat, 
mert bizony sokszor már elfelejtjük, hogy ezek 
milyen fontosak egy jó tábor menetéhez.

Napi terveink változatosak és mozgalmasak 
voltak. Táborparancsnokunk részletesen beszélt 
Mátyás királyról, - méltatta a mondás: "Meghalt 
Mátyás király oda az igazság” jelentőségét.

Megismerkedtünk a mondákkal, melyek az ő koráról 
maradtak fenn. Majd mozgás következett, 
kitisztítottuk a bejáratot, azután népi játékokkal 
folytattuk a napot. Be kell vallanom, hogy ezek a 
játékok jobban illenek a fiataloknak, mint nekünk 
felnőtteknek. Többen pórul is jártunk, mert 
sántikáltunk utána egy darabig, - de megérte -  újra 
gyerekeknek éreztük magunkat, - ha csak egy kis 
rövid időre is. Közben folyt a főzés, sütés a friss 
kenyér illata becsalogatott mindenkit a konyhába. 
Nagy élmény a friss kenyér, még magába is - csoda, 
hogy a vacsorát mégis el tudtuk fogyasztani. Később 
az egész társaság egy nagy sétára indult, - közben 
összeszedtük a tüzeléshez a fát -  mert beállt a hideg. 
Élveztük a tábortűz melegét, ami igaz az igaz, télen 
sokkal kellemesebb és hangulatosabb a tábortűz. 
Esténként sokat daloltunk, mesemondás és 
beszélgetés, tervezgetéssel telt el az este -  melegedve 
a tábortűz körül.
Gyorsan elrepült a három nap, - jó volt -  mert 
módunkban volt kikapcsolódni a mindennapi életből, 
pihenés, felüdülés, szerető légkör.
Mi más kell még ahhoz, hogy kellemes és jó 
emlékekkel térhetünk haza?
Jó munkát! Kovássy Marianne cscst.
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54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat 
63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat és az 

52 sz. Hollós Mátyás Felnőtt Cserkészcsapat

Szeretettel és tisztelettel meghív mindenkit a
2008. július 19.én este 7- órai kezdettel tartandó

Anna Bál-ra
a Magyar Központ Nagytermébe 

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5)

Műsor kezdése este 8.30 - kor. Cserkészek palotást 
táncolnak, majd fellép a Magyar Központ Tánccsoportja 

Zenével az Új Hullám zenekar szórakoztat
* Belépődí j $20 *Nyugdíjasoknak/Fiataloknak $15 *16 éven aluliaknak ingyenes

Finom vacsora, sütemények és italok. Szokásos jó hangulat. TOMBOLA.
Asztalfoglalás: Czudar Zsuzsa - 9759 6458 

Bakos Anikó - 9707 4265 
Tóth Zsuzsa - 9459 7707

Kérjük legyen a vendégünk Estélyi ruha ajánlatos

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY

£ >  Lic.No.32245
v Ha az utazási célja Magyarország 

\  Európa vagy bármelyik
Része a Vflágnak 

Bizalommal forduljon hozzánk 
Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos utakat OlcSQ á r a k o n  
Intézi: Schw arcz C la ra  

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul. 
fiSS Olonhiintlv Road Caulfield.Vic. 3162 

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

Mobüe: 0418 108 730 
Keressen fel bennünket a Wéb-lapon; 

http://www. cs-magnacartatravel.com. au 
vagy írj Email-t: ^Шшпа^засШа^^еЬ^ош^ш^

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

Mairiage Celebrant
M elbourne-ben .

Les Stevens
Angolul és magyarul 

folytatjuk házasságuk 
megünneplését. 

Tolmácsi engedéllyel, 
(ha szükséges!)

Bizalmas érdeklődés végett hívja a
(03) 9879-8204 telefonszámot. ^  ^

M s  ^ P h o i o g r a p f v f  &  I m a g i n g

4* * IVedbfíyig
* "Portrait

* Cőf arcütve

http://www._cs-magnacartatravel.com._au
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Társadalmi kérdés -  előre vagy hátra 
megyünk?....

Köszönet a beküldött emlékeztetőért, - jobb volt-e 
a világ akkor, amikor a kenyérkereső az Apa volt és a

család összetartó ereje, 
a gyermekek
gondozója a Mama 
volt?
Kézikönyv nőknek 
1955-ből.
1955-ben kézikönyvet 
nyomtattak nőknek, 
amit háztartástannak 
neveztek.

Néhány tanács a kézikönyvből:
Készítse el a vacsorát időben. Már reggel tervezze 
meg, vagy akár előző este, hogy a Tétjét finom 
vacsora fogadja, amikor hazatér a munkából. így adja 
tudtára, hogy gondolt rá, amíg ő dolgozott és gondját 
viseli a szükségleteinek. A férfiak többsége éhes, 
amikor megérkezik a munkahelyről és a kedvenc 
ételének elkészítésével, kielégíti a meleg fogadtatás 
iránti vágyát. Készüljön fel a fogadásra. Pihenjen 15 
perccel az érkezése előtt, így ön friss és üde lesz, 
amikor megérkezik. Igazítsa meg a sminkjét, tegyen 
szalagot a hajába és nézzen ki frissen. Az ön férje sok 
időt töltött a munkahelyén fáradt emberek között. 
Legyen érdekes és vidám. A munkanapja unalmas 
volt és szüksége van egy kis szórakozásra és az ön 
egyik kötelessége, hogy ezt biztosítsa. Csökkentse a 
zajt. Amikor a férje hazajön a munkából, kapcsolja ki 
a háztartási berendezéseket és mondja meg a 
gyerekeknek, hogy ők is csendesedjenek el. Legyen 
boldog, hogy láthatja őt. Melegen mosolyogjon rá és 
mutassa ki őszinte vágyát, hogy teljesítse a 
kívánságait. Hallgassa meg amit mondani akar és 
még ha Önnek is sok mondanivalója van számára ne 
tegye azt közvetlenül a hazaérkezését követően. 
Először ő beszéljen, biztosan fontosabb dolgok 
kavarognak a fejében önnél. Ne zavarja. Ne 
panaszkodjon, ha a férje későn érkezik haza, vagy ha 
este el akar menni, vacsorázni ön nélkül. Vita helyett, 
próbálja meg megérteni mekkora nyomás alatt, van a 
munkája miatt. Amikor otthon van, biztos pihenni és 
ellazulni szeretne. És végezetül, ne tegyen fel 
szükségtelen kérdéseket, és ne gyanakodjon az 
ítélőképességében vagy fedhetetlenségében. Ne 
felejtse el, hogy ő a ház ura és mint olyan mindig 
keresztülviszi a sajkát akaratát becsületesen és 
igazságosan.
És jegyezze meg, a jó asszony tudja hol a helye.

Megrendelhető Csutoros Istvántól
Tel. (03) 9432 5667 -  Mob. 0470 683 002 
Számítógép rendelés az admin@lunagel.com.au 

Bővebb információ a www.lunagel.com.au honlapon.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

Tel: (03) 9761 6765 Mobile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

E-mail: beriferi @ alphalink.com .au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

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

CLEANING ACCLAIMED SERVICE
Deák Gyöngyi Tel. 9318-5103, Mobil 0422770957
r

Általános házimunkák, mosás, vasalás stb...
Megbízható, felelősségteljes szolgálat.

mailto:admin@lunagel.com.au
http://www.lunagel.com.au
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A RÚD.....
- Udvarol még a lányodnak a hadnagy úr?
- Udvarol, de a lányomnak nem nagyon tetszik. Még 
feljár hozzánk, de már kifelé áll a rúdja.
- Akkor, amikor jön, vagy amikor megy?

MAMA A HÁZASSÁGRÓL.....
A mama a házasságról beszélget a lányával:
- Tudod lányom -  mondja -  a házasság 
tulajdonképpen egy sivatagi délibábra emlékeztet. A 
távolból paloták, pálmák, tevék látszanak, mint a 
reménység, olyan szépek. Aztán mész, mész a 
homokban, eltűnik a palota, eltűnnek a pálmák, és 
végül az ember kettesben marad a tevével.

A MEGÉRTŐ BÍRÓ......
A fiatal székely megveri a házsártos anyósát.
Az anyós feljelenti és a bíró százhúsz pengőre 
bünteti. Csóválja a fejét a legény, s végül kiböki:
- Miért éppen százhúsz pengőre büntetett bíró úr?
- Száz pengő a büntetés, fiam!
- És a többi?
- Az a húsz pengő pedig százalékos vigadalmi adó.

2008 
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

FOGÓS KÉRDÉS.....
- Mit jelent az, hogy Paff, a bűvös sárkány?

(Puff, the magié dragon...)
-Mit?
- Azt, hogy az Anyósom elesett a biciklivel!

JELBESZÉD......
- Hogyan éltek házaséletet, ha egyszer külön 
szobában alusztok? -  érdeklődik a régi jóbarát....
- Egyszerű: Lali füttyent egyet, ha kedve van hozzá.
- És ha neked van kedved?

Akkor benyitok hozzá, és megkérdezem: 
„Füttyentettél, drágám?”

SZÉKELY GONDOLKOZÁS....
A kapatos székely beleesik a kútba. A felesége kötelet 
kerít, és a család apraja nagyja segítségével húzzák ki 
a góbét nagy nehezen, aki, midőn a kút kávájához ér, 
elkezd kacagni. Úgy nevet, hogy majd visszaesik.
Mit nevet kend, formed rá az asszony!
Azon nevetek, hogy hanyatt estetek volna, ha 
eleresztem a kötelet!

POLITIKAI VICC
-Te tudod, miért építik az Országház üléstermeit kör- 
alakura?
- Talán azért, hogy a minisztereket ne lehessen 
sarokba szorítani!
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Trianonról megemlékezés a Melbourne-i 
Magyar Központban. 2008.Június 4-én.
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„Cum  Deo
pro patria et libertate"

Istennel a hazaéri és a szabadságért

АII. Rákóczi Ferenc
tejelem vezette szabawgnarc

HIO. í.v(o«lutójÍt
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Egy jól sikerült Disznótoros Ebéd a Magyar 
Társadalmi Klub Szövetkezet Rendezésével (Június 22) ahol a 
Komputer Klub Tagjai, barátai és az mc2 képviselet is megjelent.
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2008. JÚLIUSI NAPTÁR.

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 Pelle Lajost 
_____________ Tel. (03) 9846 3670.

Július 6. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Július 13. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
A külföldi magyarok püspöke,
Dr. Cserháti Ferenc közreműködésével. 

Július 20. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Július 27. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d u. 11:00 SOCIAL CLUB EBÉDJE

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.

a Magyar Központban!
A következő munkanap Július 5-én lesz.

Meghívó!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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Kedves Magvar Barátaink?

Az Árpád Otthon 2008 július 12.-én szombaton délután 2 órától
Ki-Mit-Tud-ot

szervez lakóinak melyet bárki megtekinthet, szeretettel várjuk.
A műsorban láthatnak, hallhatnak énekeket, verseket, színpadi jeleneteket.

Belépőjegy ára 10 dollár, mely tartalmazza kávé és üdítő, valamint 
keksz és sütemény fogyasztását, és a tombolajegyet.

Továbbá, az esemény alkalmával Népművészeti Kiállítás is látható .
A helyszínen vásárolhatók, kézimunkák, képeslapok, tollak, stb... 

Vásárlásukkal az Árpád Otthont támogatják.

Ezen a napon az Otthon nyitva áll minden érdeklődő előtt aki esetleg 
még nem látta az új részleget, hogy megtekintse azt.

Mindenkit szeretettel várunk!
További részletekről érdeklődjön az Árpád Otthon 

telefonszámán: 98010855 Erzsikétől és Évitől

Június 27-én Szent László ünnepe, egyben a 
hősök napja volt. Kegyelettel emlékeztünk meg 
azoka, akik életüket áldozták hazánkért.
Jelentős nap volt Június 21 -  a nap -  éj 
egyenlőség napja. Most már hosszabbodnak a 
napok, haladunk a nyár felé. Van, aki várja a 
melegebb napokat -  én nem nagyon. 1951-ben, 
amikor az első telet töltöttem Melboume-ben, a 
városban -  munkatársaim csodálatára -  esett a 
hó. Manapság csak a környező Dandenong-i 
hegyekben, ha történi ilyesmi. Szép emlékek, 
hóesés, kirándulás....messze elszállt évek....

Nh

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ 
Nagytermében
Cím:760 Boronia Road Wantima 3152. 
2008. Július, 15-én, és 29-én lesznek 
az összejövetelek.

Ez volt a Bandenong-i kiránduló társaság.
Anyák napi megemlékezéseink után azt hittük, hogy 
lesz egy kis pihenőnk, és tudunk lélegzetet venni. Hát 
nem egészen így történt. Új titkárunk gyorsan ütemezi 
a hivatalos látogatásokat. A HACC konferenciát 
végig dolgoztuk, ma a Knox-i városházában volt 
oktató előadás. Tanulságos, de fárasztó volt mind a 
kettő. Nem csak az új titkárunk, de Katikánk is nagy 
ütemben dolgozik. Még el sem mentek a nagy óceáni 
útra, máris itt a terve a következő közös 
kirándulásunknak. Ez egy három napos Deniliquin & 
Hay téli, „különleges” út lesz. Múlt kedden hirdette 
meg Katika az utat, és már a most betelt a jelentkezés 
erre a kiruccanásra is! Jó magam is „fülön fogtam” 
régi szobatársamat, Erzsikét, és így mi is velük 
tartunk, - szép élményeket remélve, - na meg a 
lehetőségét is keressük a szerencse-gépeket használni. 
A múlt keddi ebéd nagyon finom volt, töltött 
káposzta, füstölt hússal. A megmaradt étel az utolsó 
cseppig elkelt a „haza-viteli” árú forgalom útján. 
Főszakácsnőnk, Erzsiké ismét remekelt, mint mindig, 
köszönet neki és segítő társainak.
Sajnos betegeink is vannak, - zenészünk Imre és Nusi 
még mindig gyengélkednek. Szabó Jóskát is hiányolja 
kedves társasága. Mindenkinek gyors, és teljes 
felgyógyulást kíván a vezetőség és a tagság.

Figyelem! Az ismertetések és a fényképek a Klub 
Anyák napi összejöveteléről láthatók a Knox Idős 
Magyarok „honlaja” alatt, az Interneten megtalálják!

Szerk.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2008. Július 2-án, 

16-án és 30-án tartják gyűléseiket az East Burwood-i 
Hallban. Cím: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 
3151. Melway Ref. 62 B7

Lassan múlnak napjaink, és sokszor felidézzük 
emlékeinket....Emlékezünk mindannyiszor fiatalabb 
napjainkra, amikor még fürgén tevékenykedetett 
mindenki a Klub életében...manapság már sokan csak 
csendesen ülve figyelik az eseményeket, - örülnek, ha 
a fiatalabb generáció figyelmes és megértő feléjük.

Ami nemesnek mondható, mindnyájan 
dolgozunk egymásért, - egymás mellett -  rang és 
kitüntetés nélkül. Törekszünk, hogy ez így maradjon a 
jövőben is.

Június 18-án vidám műsorral szórakoztattuk a 
megjelenteket. Gulyás Gyöngyi anekdotákat olvasott 
fel, Teleky Ilonka összeállításában meghallgattuk az 
összes iparágban dolgozók eltávozási módszerét erről
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a világról. Például megtudtuk, (amit már sokan 
ismernek) hogy a kovács „elpatkol”.

A jövő hónap tervei közt szerepel az egy napos 
Momington-i kirándulás. Reméljük az időjárás 
kedvező lesz, és kellemes élményekkel térünk majd 
haza erről a kirándulásról is.
Végére hagytam Klubunk szomorú hírét, az egyik 
nagyra becsült tagunk halálát és temetési idejét 
közölve a tagsággal. Ambrosy Anna néni több éven át 
tagja volt a Klubunknak. Nagy veszteség érte 
Klubunkat, és mondhatom, hogy az egész Melboume- 
i magyar közösséget. Jellemző volt rá, hogy még 
temetésére sem gondolt előkészülni. A magyar kérdés 
sokkal előbbre volt számára. De a magyarok Istene 
megadta számára, hogy a kis magyar közössége -  
akikért dolgozott egy életen át -  kísérte el utolsó 
útjára. Neki a Magyarság léte előbbre való volt saját 
személyei érzései, bajai mellett. Lehet, hogy sokan 
lebecsülték értékes munkálkodását, - de ő egy életet 
szentelt a magyarság érdekében, - főleg az itteni 
emigráció magyar társadalmának megmaradásáért. Ha 
minden magyar csak fele annyit áldozott volna 
nemzeti érzéseiért, mint Anna néni -  ma Nemzetünk a 
legvirágzóbb ország lenne a föld kerekén. Több 
könyvén keresztül hagyta üzenetét nekünk: 
Vigyázzunk egymásra és magyarságunkra, mert az 
idő rövid! Szelleme közöttünk marad, igyekszünk 
útmutatásait követni, amíg élünk. Nyugodj békében 
Anna-néni, személyed és munkád emlékét nem 
feledjük el, amíg élünk....
A Klubunk mindenkor a legnagyobb szeretettel vár 
minden jóakaratú magyart -  jó ebéddel és közismert 
magyaros vendéglátással. Ezt tolmácsolja a Klub 
vezetősége nevében Nagy József (Jocó)

Jó ebédnél nem kell a biztatás.
Figyelem! A beszámolót a Nunawadingi Klub 
Internet honlapján a Notice-board alatt 
megtalálhatják a tagok. Sőt még képeket is 
találnak a különböző összejövetelekről.

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!
Sajnos egy kellemetlen hírrel kell kezdenem a havi 
beszámolómat. Hosszú éves nehéz és odaadó 
munkájuk után a konyhánk tagjai felmondták a 
szolgálatukat. Mint mindenkinek, Nekik is jár egy kis 
pihenés. Nagy felelőség és fizikailag is nehéz munka 
a konyha ellátása, amikor 200 plusz emberre kell 
főzniük minden szerdán. Ez komoly munka és hétről 
hétre majdnem pihenés nélkül nagy áldozat a 
közösség és a Klub érdekében. Ezt meg kell érteni! 
Szerencsére a Vezetőségnek sikerült rövid idő alatt 
összeállítani egy újabb konyhai személyzetet, így hát 
a tagoknak és a vendégeknek a minden szerdán 
megtartott összejöveteleken nem lesz hiány a finom 
magyaros ebédekben!
Vasárnap, 22-én megtartottuk a szokásos zenés 
ebédünket, ahol a szórakoztatáshoz a Névtelen 
zenekar és Tomi járultak hozzá. Magyar 
tánczenéjükkel és énekeseikkel jó hangulatot 
teremtettek, mindenki megelégedésére. Ezután is, a 
vasárnapi zenés ebédjeinket minden hónap negyedik 
vasárnapján tartjuk. Jó hangulatban és szeretett tagok 
társaságában, és olyan vendégek társaságában, akik 
nem tudnak hét közben eljönni -  töltjük a vidám 
perceket. A következő zenés ebéd tehát, Július 27-én 
lesz a szokásos Klub házunkban és természetesen 
minden tagot és vendéget szeretettel várunk!

Üdvözlöm Olvasóinkat, Árpi.

A Csaey Clubban is biliárdoznak....

Figyelem! Az értesítőket, és a képeket a Casey Idős 
Magyarok „honlaján” az Interneten, megtalálják a 
tagok, sőt még angolul is, a Giziké jóvoltából. Szerk.
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AMBROSY ANNA
1923 - 2008

Ambrosy Anna Szombathelyen született, és 1949- 
ben emigrált férjével Ausztráliába és Melboume-ben 
telepedtek le. Anna az egész életét a magyarság 
érdekében élte le. Ezt két vezérfonal kötötte össze. 
Az egyik a fáradhatatlan segítsége férje, Pál híres 
zeneszerző munkáinak bemutatása volt, a másik az 
emigrációban élő magyarok számontartása és 
könyvein keresztül a magyarság, nyelvünk, kultúránk 
megismertetése volt az Ausztráliában élő 
emberekkel, és az egész világgal. 1960-tól komoly 
szerepet játszott a Melbourne-ben működő magyar 
szervezetek megalakításában. A Magyar Jóléti 
Szövetség alapító elnöke, az Árpád Magyar Idősek 
Jóléti Társasága bizottsági elnöke, 1989-92 között 
pedig a Magyar Társadalmi Szervezetek Viktóriái 
Szövetségének elnöke volt. Az első Prahran-ban 
működő Idős Magyarok Klubjának alapító tagja és 
élete végéig tagja volt a Nunawadingi Idős Magyarok 
Klubjának is. Több könyvet írt, és számos 
kitüntetéssel ismerték el világszerte eredményes és a 
magyar közösségekért folytatott értékes munkáját. A 
„Brave Nation” könyve angol nyelven jelent meg, 
amely hű képet ad a magyar nép politikai és szociális 
történetéről -  а XX.-ik század történelmében. 
Hagyatéka felmérhetetlen -  és a Melboume-ben élő 
magyarság szomorú szívvel búcsúzik tőle. Talán az 
Idős Klub titkára szavaival élve elmondhatjuk, Ha 
minden magyar csak fele annyit áldozott volna nemzeti 
érzéseiért, mint Anna néni -  ma Nemzetünk a 
legvirágzóbb ország lenne a föld kerekén. Több 
könyvén keresztül hagyta üzenetét nekünk: 
Vigyázzunk egymásra és magyarságunkra, mert az idő 
rövid! Szelleme közöttünk marad, igyekszünk 
útmutatásait követni, amíg élünk.”

Nyugodjék békében, áldás poraira!

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. Könyv úi ára $10.00 
Megrendelhető Papp Etelka telefonszámán: (03) 9702 
3511; valamint Könyves Évánál: 9836 6224; 
Galambos Imolánál: 9876 5750 és Katona Rózsánál: 
9750 2792. A legszebb ajándék, fiataloknak és 
felnőtteknek az angol nyelven írt, csodálatos 
élettörténetek az e|MÍgr^ióbgn_élőmagyaTo^^k_^

Ambrózy Pál emlékére.

Anna-néni utolsó éveiben arra törekedett, hogy férje 
zenei munkáit és jó hímevét haza juttassa 
Magyarországra és ismertesse műveit a magyar 
zenevilággal.
Komputer Klub tagsága biztosította neki, hogy a Klub 
tagsága segített abban, hogy a kézzel írt kottáit, 
forgatókönyveit elektronikusan összeállítva CD 
lemezekre lettek felvéve, és továbbította az Otthoni 
Széchenyi Könyvtár Gyarapítási Osztályára. Ez a 
részlege a Könyvtárnak, ahol a külföldi magyar 
irodalmi és zenei munkákat gyűjtik össze leltározás 
céljából. A „Csodaszarvas” és a „Csanád Vezér” 
teljes kotta leírása, színpadi szövegkönyvvel már 
otthon van Magyarországon.

Az Anna-néni által összegyűjtött képek, 
újságcikkek, méltatások angolul és magyarul ugyan 
úgy CD lemezeken vannak, és ilyen formában 
kerülnek haza, - ez a munka még folyamatban van.

Anna- nénivel pár nappal halála előtt beszélve, - 
megnyugtattam, hogy a megkezdett „vállalkozásunk” 
a Komputer Klub és az én személyes segítségem 
valóra fogjuk váltani utolsó évei kívánságát, 
Ambrózy Pál munkái, és hímeve haza kerül 
Magyarországra. Fazekas Lola így írt róla: „csak a 
teste költözött el. Művészi alkotásai és emberi 
erényekben gazdag lelke velünk maradt.” Szerk.
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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)

Finom ebéd, jó hangulat és baráti szeretetben 
eltöltött kedves órák várják a tagokat és a vendégeket. 
Mindenki talál valami újat és szépet az
összejöveteleken, amit megoszthat barátaival,
ismerőseivel.

Az összejövetelre szeretettel várja a tagokat és 
vendégeket a Vezetőség.

„TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  d.u. 
3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, Footscray 
3011. Melway: 42 E 3.
A Klub összejöveteleire szeretettel várja a tagjait 
és vendégeit a vezetőség nevében Boros Veronika.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2008-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA 
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak, - 
d.e. 10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub új címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2008-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Július 5-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

MACI KLUB -  MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT

Elindult a magyar játszócsoport! Szeretettel várunk 
újszülött babától -  5 éves korig -  minden kislányt és kisfiút.

Minden második szombaton, a cserkész 
összejövetellel egy időben találkozunk d.u.2 -  4 
óra között, a Melboume-i Magyar Központ -  760 
Boronia Road Wantirna 3152.

Ez nem csak egy jó alkalom a gyerekeknek, 
hanem a felnőtteknek is, - ismerkedés és barátkozás 
szempontjából, kávézni, beszélgetni, amíg a 
gyerekekkel játszanak. Szívesen látunk mindenkit! 
További érdeklődés Kocsis Mártitól: 
telefonszámai; 9545 1257 Mob. 0409 134 422.

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 

V1CTOR1AN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

Corner of Princess Highway and James Street
DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
További információt és beiratkozó kérvény-lapot 

kérhet a VSL Area Manager-től:
Angela Natoli Tel: 9791 9289 

Kedd -  Csütörtök és Pénteken Jan.25-től. 
vagy - esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 -  

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
telefonszámokon.

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantirna 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
vagy

a Bocskai épületben
121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068

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

foglalkozunk.
További információt ad: Szabó Marika 

Telefonszám: (03) 9870 8768 
Email: mariaszabo@optusnet, com, au
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A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák:

kedden és szerdán d e.10  - du. 3 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

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

Fax: (03) 9830 0952 
£-mail: hunconsmelb@telstra.com
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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..„)

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 Magazin TV.

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net: 
Email: MHTV@TPG.com.au

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!
Örömmel vettem tudomásul, 
hogy az „szerkesztő 
Asztaláról Bővebben” értesítőm 
segített azokon, akik használják az 
Intemet-et, és megtalálták a 
magyar értesítőket, és eredetiben tudták olvasni 
(hallani) a magyar híreket. Azt is öröm haliam, hogy 
többen és többen kezdik megérteni, hogy az Internet -  
akár jó vagy rossz -  a mindennapi élet szükséglete lett. 
Aki keresi a rosszat, megtalálja -  aki viszont a hasznos 
részét elfogadja és használja, most már megtalálja a 
lehetőségét a sok rossz kiszűrését vonatkozólag.

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.- Doüár 

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

C ím :....................................................

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

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.
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