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...és ki fogja gondját viselni az öregedő 
magyar emigránsoknak?...

Ha valaki jár, mint ahogy én is 
Melbourne idős magyarok Klubjaiba láthatja, 
hogy a lassan csökkenő létszám elgondolkoztatja 
az embert, hogy mi is a mai helyzet és mi is lesz 
a jövője az idős magyaroknak? Akik még 
megjelennek, mert utazási lehetőségeik 
megengedik sokkal többet, és jobban beszélik 
újra a magyar nyelvet, visszaemlékeznek a 
"régmúltra", a kezdetre, mintha az életük akkor 
kezdődött volna, amikor idegen földre léptek. 
Ma, ha megnézzük, nem úgy van minden, mint 
amikor emigrációba kerültünk!

Az életkörülmények és társadalom 
változását láthatjuk magunk körül, és az egyik 
legnagyobb változás a családi rendszerekben az, 
hogy a hagyományos öregellátás, ami a 
családokban rendszerint anyái és nagymamái 
láttak el, megváltozott. A fiatal mamák ma már 
más életformát folytatnak, mint 50 évvel ezelőtt. 
Ma a megélhetés és önállóság tudata, karrieres 
állásokba lefoglalja őket, és a gondozás a 
"szakszerűen" felszerelt öregotthonok végzik. Ez 
a megoldás látszólag a helyes út, de sok 
megkötöttség és anyagi problémákkal is jár.

Húsz, harminc évvel ezelőtt több más 
nemzetiségű bevándorló csoport, és a különböző 
vallású felekezetű szervezetek elindították az 
idősekre való gondozást, persze több ezekből a 
szervezetekből már működött itt Melbourne-ben 
mielőtt a nagyszámú, 56 utáni magyar emigráció 
megtörtént volna.

A mi esetünkben a „régi-magyar” 
megnevezéssel illetett bevándorlók sokkal 
kevesebben voltak, mint az 56 után érkezett és 
úgynevezett „új-magyarok”. Akik a régi-magyar 
bevándorlókhoz tartoztak nagymértékben 
megteremtettek egy olyan magyar társadalmi 
formát, hogy az egész és így a régi és az új 
magyar világ élvezhette a magyar társadalmi 
rétegek, szociális és vallási együttműködését. 
Nagyon kevés volt az olyan kezdeményezés, 
mint ahogy láttuk és hallottuk a világ más tájain, 
az idős gondozási lehetőségek magyar vonalon.

Jó tudni, hogy itt Melbourne-ben az 
Árpád Otthon -  most már kiszélesített formában 
-  tud helyet adni sok idős magyarnak, és ott 
szakszerű és gondos, magyar ellátást kapnak.
A helyi hírekből értesülünk a mindennapos 
vitákról, a korházi ellátás hiányosságairól, és az 
öregek gondozása és ápolásával kapcsolatos 
problémákról. Változtatni kell rajta!
Az Ausztrál államrendszer (Federal és a State) 
kézbe vette az idős állampolgárok ellátásáról 
előadódó helyzeteket, és éppen most van egy 
nagy átalakuláson az egész rendszer. Helyi 
megoldásokkal és nem speciális rendszerek 
fenntartásával szeretnének tovább menni. Még 
nem tudni, hogy mi lesz a végeredmény, de jó 
figyelemmel kísérni a fejleményeket, hogy az 
idős magyarok is megkapják mindazt, amit az 
állam minden állampolgárjának biztosítani tud.

Szeverényi László
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а II. M agyar Világtalálkozó
(Hivatalos jelentés 12 oldalon -  itt csak a Panoráma 
Magazin fedőlapja és az egyik ismertető szerepel.) 
Ötvennyolc országból érkeztek vendégek a 
Magyar Világtalálkozóra megismertetni és 
megszerettetni a magyarság értékeit!

rendeztek július 1-8 között a „határtalan összegfogás” 
szellemében. A rendezvénysorozat a 
kapcsolatteremtés és együttműködés lehetőségét 
kínálta a civilszerveződések számára, s Magyarország 
jó hírének népszerűsitését és kapcsolatainak kiépítését 
szorgalmazta szerte a nagyvilágban, zömmel a 
magyar-magyar kapcsolatok révén. Filmszemle,

Nemzeti Kulturális Gálaest, 
Magyarsághíd közéleti,
tudományos, művészeti
konferenciák, üzleti találkozók, 
kiállítások, bemutatók, fórumok, 
egyházi, szociális, szórakoztató 
és sportesemények sora követte 
egymást, majd hét végén a 
budapesti SYMA

Rendezvényközpontban 
felállított Világfaluban reggeltől 
estig minden korosztály számára 
kínáltak programokat, a 
Magyarok a nagyvilágban 
előadóteremben és a 
nagyszínpadon pedig sorra 
követték egymást a színvonalas 
közéleti előadások, a művészeti 
bemutatkozások, ének, zene, 
tánc és irodalom, amely 
produkciókat gyakran
jutalmazott vastapssal a 
közönség. A Találkozások terén, 
az ország-pavilonokban
ismerkedésekre, tartalmas
beszélgetésekre kerülhetett sor 
Kárpát-medencei, észak
amerikai, latin-amerikai,
európai, ausztráliai, afrikai, 
ázsiai résztvevők segítségével. A 
gyakran zsúfolásig megtelt 
Világfaluban az odalátogatók 
megkóstolhatták a magyar 
konyha ízeit, finomságait és 
italait, megtekinthették a jurta 
sátrak műsorait. A Találmányok 
tere, a Gyógyító övezet, a 
Hungarikumok utcája, a 
Kézművesek sora és a különféle 

termékeikkel és 
szolgáltatásaikkal várták az 
érdeklődőket.

Bővebb ismertetést a wwvv.viiagtalalkozo.hu honlap 
ad az Interneten!Budapesten és hat másik városban (Szeged, 

Balatonlelle, Fonyód, Nyírbátor, Máriapócs, Örkény)
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J ö v ő  a S z e n  t K o r o n a  je g y é b e n
MAGYAROK VfII. VILÁGKONGRESSZUSA

ÓPUSZTASZER BUDAPEST, 2012. AUGUSZTUS 15-20,
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A Magyarok VIII. Világkongresszusának
Záró-nyilatkozata

Elfogadta a Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-konferenciája, 
2012. augusztus 20-án, Budapesten

Az 1929-ben életre hivott és a trianoni 
békeparancs következtében szétdarabolt, majd 
képviselet nélkül hagyott egyetemes magyar nép 
legitim képviseletére hivatott testület, ezen VIII. 
ülésén tíz szakmai konferencia keretében tárgyalta a 
magyar nép sorskérdéseit: föld-víz-élelem,
népegészség és demográfia, népjólét, őstörténet, 
kultúra, borászat, a rovásírás világhálós 
szabványosítása, Petőfi Sándor halála, Teleki Pál 
miniszterelnök halála és a nemzetstratégia 
témakörökben.

A Magyarok Vili. Világkongresszusa kidolgozta 
és elfogadta a magyar nemzet új meghatározását, 
amelynek középpontjába a magyar nép és a magyar 
nemzet által évszázadok közjogi harcai árán 
kialakított államot, a Szent Korona országát helyezte, 
amelyben a legmesszebbmenően érvényesítették az 
Isten arcmására teremtett minden egyes ember és nép 
egyenlő méltóságát.

A magyar nemzet új meghatározása, avagy a 
nemzet új, magyar meghatározása, amely a mély 
válságban vergődő világ minden állama részére 
követhető példa lehet, hét oldalas dokumentum 
alakjában -  jelen Záró-nyilatkozat szerves részét 
képezi.

Annak a nagyvonalú állami berendezkedésnek 
fejében, amely évszázadokon keresztül lehetővé tette, 
hogy a Szent Korona országában a későbbi trianoni 
utódállamok államalapító nemzetei fejlődhessenek, 
elvárjuk, hogy e nemzetek rögzítsék alkotmányukban 
azt a tényt, hogy az uralmuk alá politikai kényszerrel 
sodort magyar nemzeti közösségek továbbra is, és 
megváltoztathatatlanul a magyar nemzet részei.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa és az általa 
elfogadott új nemzet-meghatározás a legfőbb

nemzetstratégiai feladatnak Magyarország 
alkotmányos jogfolytonosságának helyreállítását 
jelölte meg.

Határozatunkat abban a meggyőződésben 
fogadtuk el, hogy történeti alkotmányunkon kívül 
nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa ennek 
érdekében a magyar állam köztársasági elnökéhez, 
országgyűléséhez és kormányához fordul, és kéri az 
alkotmányos jogfolytonosságot helyreállító 
nemzetgyűlés haladéktalan összehívását.

A maga részéről a Magyarok VIII. 
Világkongresszusa felkéri és meghatalmazza Rácz 
Sándort, az 1956-os Magyar Forradalom és 
Szabadságharc élő hősét, az ország egyetlen, 
forradalmi legitimitással rendelkező karizmatikus 
vezetőjét, hogy legyen ennek az ügynek a magyar 
állam intézményei felé a képviselője.

Egyben meghatalmazza, hogy a megalakítandó 
nemzetgyűlés felsőházi elvű képviselőinek felére 
jelöljön erre a feladatra általa alkalmasnak tartott 
személyiségeket.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa 
figyelmeztet arra, hogy amennyiben nem lehetséges a 
magyar földet magyar nemzeti tulajdonban 
megtartani, Magyarországnak -  ha élni akar -  ki kell 
lépnie az Európai Unióból.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa számos, a 
magyar nemzet élete és jövője szempontjából 
életbevágóan fontos határozatot hozott, amelyeknek 
teljes köre jelen Zárónyilatkozat szerves része.

Budapest, 2012. Augusztus 20.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa
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a Komputer Klub Assn Hírei!
A felújított formában történő Intemet-es 

kapcsolat, amit díjmentesen fogunk megkapni -  most 
van kidolgozás alatt. Szeptemberben már el lehet 
kezdeni az „áttelepítést” -  a régi mc2 adatokat át lehet 
majd tenni az új rendszerre. Külön órákon lesz az 
ismertetés, amelyek a megszokott pénteki találkozó 
alkalmával lesz megszervezve. Minden tag -  és 
természetesen a többi Idős Klubok volt hivatalos 
„moderátor”-ai -  átvihetik a régi feljegyzéseket, 
képeket az új rendszene. Az új rendszer elindításával 
megengedtem, hogy a Victoriai Állam által 
fenntartott Könyvtár -  az anyagot, mint megtartható 
történelmi emléket tehetik el az anyaggyűjtő 
raktárjukban. Ez már, mint történelmi anyag fog 
szerepelni a Victoriai Állam életében. Tehát érdemes 
egy kis időt fordítani rá.

Ezt most megismételgetve! A Broad Band 
fór Seniors tanítása is tovább folytatódik, és 
örömmel látunk haladókat és kezdőket a pénteki 
napokon délután 1 és 3 óra között.

Minden pénteken a Klub találkozása alatt 
könyvtári ügyelet is van! Sok értékes és új könyvvel 
gyarapodtunk -  és elég sok időt igényel a könyvek 
szortírozása és a Katalógusba tétele. Köszönet a 
szorgos és lelkes segítőknek, hogy ezt a munkát is 
végzik!

Ezeket pedig nem lehet eleget hangsúlyozni!
És mégegyszer leközlöm, hogy milyen fontos a 
Komputer ismeretek és az Internet használata -  a 
Centerlink egyik kiadványában „A Centerlink 
szolgáltatásai az Ön lakóhelyén” cikkben Brian 
Kinnane, az Ügynöki Szolgáltatások ügyvezető 
igazgatója szerint fontosak. Idézet a cikkből: ....” 
hozzáférési lehetőségek egyike a számítógépen van, 
amelyen elérhetők a Centerlink Internetes 
szolgáltatásai (Centerünk Online Services).
....Önnek a számítógép és az önkiszolgáló eszközök
használatában, tájékoztatást adnak a pénzjuttatásokról 
és szolgáltatásokról, és a nyomtatványok kitöltésében 
és a kérvények benyújtásában is segítenek.” 
....további felvilágosítást lehet kapni, a Centerünk 
honlapjáról: vvww.centerlink.aov.au.
Tehát, aki teheti — és még nem késő — bekapcsolódni 
a jelenlegi közösségi élet mindennapi folyamatához!
A másik nagyon fontos tény a komputer használattal: 
manapság már nagyon nehéz elérni valakit hivatalos 
helyeken a telefonon. Ez nem azért van, hogy nem 
akarnak segítségére, lenne valakinek -  a 
munkahelyeken a rendszer megváltozott. Akik

munkába vannak (a fiatal korosztály) beszéd helyett 
sokkal jobban szeretnek a komputerrel dolgozni. Sőt, 
minden információ azon van -  és azt kezelve 
beszélnek mindenkivel. Tudásuk is korlátozott, a 
beszédükről nem is beszélve -  sok más országból 
még az angolt sem beszéli rendesen. Tehát -  ha 
megtanulod a komputert kezelni, saját kezűleg 
láthatod -  intézheted a saját dolgaidat -  mások 
beavatkozása nélkül! Rajtad függ! Az idős gondozási 
lehetőségek is megadják a komputeren való értekezés 
lehetőségét. Élni kell vele. Mi segítünk akinek kell -  
ha eljön valaki a komputer órákra!

A következő lépések az „Age Care”-rel 
kapcsolatos dolgokban.....

A „Hungárián Age Care Foundation” 
felállításáról csak annyit, hogy ebben a pillanatban 
nincs elég vállalkozó szellem, aki a Foundation-nal 
járó nehézségeket és felelőségeket vállalná. Emellett 
még több más olyan tényezővel kell szembe nézni, 
ami befolyásolná egy ilyen foundation létrehozását 
csak az idős magyarok megsegítésére. Az egész 
HACC (Home and Community Care) rendszer 
változás alatt van -  és még nincs kiforrott végleges 
határozat sok mindenről -  de ha elérkezik egy olyan 
véglegesnek mondható határozathoz, amit 
mindenkinek köteles lesz majd követni -  az új 
elgondolások meghatározásával ismét el lehet majd 
kezdeni az idős magyarok megsegítésére vonatkozó 
kezdeményezéseket. Ezért ameddig nincs valamilyen 
formában végleges irányút -  mindenki a saját erejéből 
és tudásából merítve intézi a maga „idős élete” 
formáját. Mi -  a Klubokon keresztül segítünk ahol 
tudunk! Továbbra is a fontosabb információk:

A „Department of Health and Ageing” Age Care 
Assessment Service kül-keleti rész képviseletében
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beszédet tartottunk a Knoxi Idős Magyarok Klub 
összejövetele alkalmából -  az Idősgondozási 
Felmérő Csoport működéséről -  amely nagyon 
fontos mindenki számára! A fő pontok voltak:
Mit csinál egy Idősgondozási Felmérő Csoport 
(Age Care Assessment Team -  АСАТ)?
Röviden: az ACAT-ek feladata, hogy elbírálják, 
jogosultak-e az időskorúak az ausztrál kormány 
anyagi támogatásával működő idősgondozási 
szolgáltatások igénybe vételére és jóváhagyják a 
kérelmeket.
Hogyan tud nekem segíteni egy ACAT?
Az ACAT-ek általában különféle egészségügyi 
szakemberekből állnak, akik teljeskörűen fel tudják 
mérni az Ön gondozási igényeit, és tájékoztatni tudják 
Önt, a megfelelő és elérhető gondozási
lehetőségekről.
A lehetőségek formái: például az Otthoni és 
Közösségi Gondozás (Home and Community Care - 
HACC) amelynek segítségével a lehető leghosszabb 
ideig saját otthonukban maradhatnak.
A Közösségi Idősgondozási Programcsomagok 
(Community Aged Care Package CACP), a 
Kibővített Otthoni Idősgondozási Csomag
(Extended Aged Care Home Package -  EACH) Ezek 
az ausztrál kormány anyagi támogatásával létrehozott 
csomagok az Ön saját otthonában igénybe vehető, 
összehangolt gondozási szolgáltatásokat tartalmaznak. 
Van még az Átmeneti gondozás (Transition Care) 
lehetőségének jóváhagyása -  amely legfeljebb 12 heti 
időtartamra szól. ... és végül a Kisegítő gondozás 
(respite care) ennek az a célja, hogy pihenési 
lehetőséget biztosítson Önnek és gondozójának. Ez 
különböző változatokban lehet megkapni, - az egyéni 
meghatározások szerint.
Hogyan állapítja meg agy ACAT, hogy nekem 
milyen gondozásra van szükségem?
Az ACAT-ek felkereshetik Önt otthon vagy 
kórházban, hogy elbeszélgessenek Önnel gondozási 
szükségleteiről. Az ACAT tagjai egy sor kérdést 
fognak Önnek feltenni, hogy válaszai alapján az Ön 
speciális helyzetének legjobban megfelelő gondozási 
lehetőséget tudjanak ajánlani. A kérdések arra 
szolgálnak, hogy megállapíthassák, mennyi és milyen 
jellegű segítségre van szüksége mindennapi és 
személyes tennivalói lebonyolításához. Az Ön 
beleegyezésével az ACAT felveszi a kapcsolatot az 
Ön háziorvosával is, hogy a pontos elbírálás 
érdekében minél alaposabban tájékozódjanak 
kórtörténetéről. Amint az ACAT tisztán látja az Ön 
szükségleteit, a csoport javaslatot tud tenni a

szükségletei kielégítésére legmegfelelőbb 
szolgáltatásokat illetően. Az ACAT írásban közli 
majd Önnel ezeket a javaslatokat.
Hogyan találhatok egy ACAT csoportot, ha 
beszélni szeretnék velük?
Az ACAT-ek egész Ausztráliát behálózzák, és 
kórházakban vagy helyi közösségek keretein belül 
működnek.
• A Szövetségi Kisegítő Gondozó és Carelink 

Központotk (Commonwealth Respite and 
Carelink Centres) 1800 052 222 telefonszámon.

• Az ausztrál Idősgondozás 
www.agedcareaustralia.gov.au cím alatti 
honlapján található ACAT keresőből

• Saját orvosától.
Kell fizetni a felmérésért?
Nem. AZ ACAT-ek állami támogatással működnek, 
és Önnek nem kell fizetnie a csoport látogatásaiért. 
Milyen jogaim vannak? A felsoroltak között van:
• Önnek joga van ahhoz, hogy ha úgy kívánja, a 

felmérésnél jelen legyen egy Ön által választott 
személy, például gondozó, közeli barát vagy 
rokon.

• Kérheti tolmács segítségét, ezt az ACAT meg 
tudja szervezni.

• Ha ön úgy kívánja, független képviselő 
(advocate) segítheti Önt tanácsaival vagy 
felléphet az Önképviseletében.

További tájékoztatás 
Hívja az Idősgondozási Tájékoztató vonalat 

1800 500 853
vagy www,agedcareaustralia.gov. au honlapján.

Nagyon fontos tudni, és megérteni, amit már 
előzőleg hangsúlyoztam, hogy a „Home and 
Community Care” (HACC) nagy változásokon megy 
keresztül. Az Ausztrál állam, a Victoriai állam és a 
helyi Council-ok, valamint minden „Age Care-el” 
foglalkozó állami és privát vállalat új elgondolások és 
szabályok szerint fog működni. Ez egy lassú átmenet 
lesz, de mindenkit érinteni fog. Egy „Active Service 
Model” alapján a változásokat már ismertetik a 
különböző szervezetek -  a gyűléseken képviselem a 
Knox-i Idős Magyarok Klubját -  és így tudomást 
szerzek a változásokról -  amit természetesen közölni 
fogok a tagsággal.
Nem tartunk több „Age Care” összejövetelt addig 
amíg egy kiforrott irányt nem kanunk a HACC 
működésével kapcsolatban!

http://www.agedcareaustralia.gov.au
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Szeptemberben Apák Napja!
A hivatalos jelentések szerint az Apák Napját 

csak a 20-ik század elején kezdték megünnepelni, az 
Anyák napi megemlékezések mintájára. Ez a 
megemlékezési ünnep állítólag Amerikából indult el. 
Több helyen, így Európában is csak lassan indult el, 
de évről évre egyre szélesebb körben, és más 
időpontokban emlékeznek meg, ünnepük a családok 
férfi tagjait.

Magyarországi jelentések szerint az Apák Napját 
Belgiumban, Olaszországban, Portugáliában és 
Spanyolországban március 19-én ünnepük. 
Németországban, áldozócsütörtök napján, még 
Dániában június 5-én, Litvániában június első 
vasárnapján, míg Ausztriában június második 
vasárnapján tartják az Apák Napját. Lengyelország és 
még több más ország és így Magyarország is június 
harmadik vasárnapját választották az Apák 
megünneplésére. Ausztráliát meg sem említették, és 
így ez a nap, mint egyedülálló a világon -  szeptember 
első vasárnapjára esik. Tehát ebben az évben 
szeptember 2 a nagy nap.

Meg kell emlékezni és egy pár jó szóval 
megköszönni az Édesapáknak, Nagypapáknak akik 
helytálltak és munkájuk által fel tudtak tartani 
családokat, felnevelni gyermekeiket. Csak az a 
gyermek tudja mit veszített gyermekkorából, akinek 
nem volt Édesapja. A sok árva gyermek tudja csak, 
hogy az élet mostoha volt hozzájuk, amiért nem adott 
nekik Édesapát. Ez természetesen kétszeresen érinti a 
fiúgyerekeket. A szülők feladata nem változott 
történelmünk folyamán, csak néha könnyebb vagy 
nehezebb volt eleget tenni kötelességeiknek a 
történelmi és társadalmi viszonyoknak megfelelően. 
Ez viszont a természetes életünk alapja, amit elfogad 
és követ minden józan, és jóakaratú magyarember.

Most amikor szeptemberben az Édesapákat, 
Nagyapákat, Dédnagyapákat és ezzel a minden 
nemzedék apai-ág leszármazottját -  emlékezem jó 
magam is Édesapám intelmeire, jó tanácsaira, 
amelyek egy életre szóltak -  hogy úgy álljunk helyet 
Apai feladatainknak, hogy a jövő nemzedék is 
értékelje munkánkat, és hálával gondoljon majd 
reánk, amikor már ők is lesznek Apák és Nagyapák.

A Kisújság szerkesztősége kíván boldog és 
örömteli Apák Napját minden Melboume-ben, és 
minden magyar Édesapának, bárhol is éljen ezen a 
világon! Szerk.

MARTIN & Co LEGAL
ÜGYVÉDI IRODA 
Dr. Rita Rigo-Toth

Kereskedelmi, cég, család, örökösödési jog és 
jogi tanácsadás -  Beszélünk magyarul! 

Forduljanak hozzánk bizalommal!
Cím: Level 3, 480 Collins Street Melbourne 3000.

(házi konzultációt is vállalunk) 
Tel.(03)8610 6594 Email:rita@martincolegal.com.au

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY
LioJSIo.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 Glenhimtlv Road Cauffielü-Vif- 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; АУН.(ОЗ) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730 

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
http :ffwww cs-rnagTiacartatravel.com. au 

vagy írj Email-t: clara@magnacartatravel .com. au

A Melbourne-! Magyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Jelenlegi könyvtári órák:
Pénteken 1-3 óráig délután és minden második 

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok találkoznak 
a Központban, de. 10 -  du 3-ig.

mailto:rita@martincolegal.com.au
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BIZTOSÍTÓ.....
A cigány biztosítást köt a házára, majd pár hét múlva 
bejelenti, hogy betörtek hozzá. Ki is mennek a 
biztosítótól, azt án kérdik:
- Szóval mit is vittek el a lakásból pontosan?
Mire a cigány:
- Hát egy színes tévét, egy számítógépet, egy hifi
tornyot, egy....
- Álljon meg a menet ember! -  szól közbe a 
biztosítós.
- Ebben a házban nincs is konnektor!
- Ja, igen -  mondja a cigány...
- még elvitték az „aggregátort” is....

2012
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember 1. 
Egyed napja. 

Szeptember 8. 
Kisasszony napja. 

Szeptember 29. Szent 
Mihály foangyal 
napja. A magyar 

gazdasági év őszi 
fordulója. A 

kalendáriumi 
mondóka ezt írja róla: 

Mihály napján, 
hogyha dördül, jó ősz 
után nagy tél gördül. 

Ha sok makkot hozott 
Mihály, elkészítheted

, a szánkát.
VEGRE GAZDAG L ET TEM ....------------------
Ezüst a hajam....
Arany az erem...
Kövek a vesémben...
Cukor a véremben...
Ólom a lábamban...
Platina a csípőmben...
Mész és vas az artériáimban....és 
Kimeríthetetlen forrása vagyok a nemes gázoknak!
Nem gondoltam, hogy valaha is sikerül ekkora 
vagyont felhalmoznom!

ÉN VAGYOK AZ ELSŐ....
Megy haza a részeg a kocsmából, útközben betéved a 
temetőbe. A sötétben nem veszi észre a frissen kiásott 
sírgödröt, és beleesik.
Hajnalban magához tér, kikászálódik a gödörből, és 
felkiált:
-Azannya! Eljött a feltámadás, és én vagyok az első!

REPÜLŐBEN....
A légikisasszony konyakot kínál a repülőgépen utazó 
papnak.
- Milyen magasan repülünk?
Kérdezi a lelkipásztor.
- Nyolcezer méteren.
- Akkor lemondok az italról. Túl közel van a főnök...

SKÓT A TEMPLOMBAN.....
A pap nem találta meg a szokásos tarsolyt és így a 
kalapját adja körbe, hogy abba tegyék a hívek az 
adományokat. Ahogy megérkezik a kalapja -  látja, 
hogy üres, mire megszólal a hívők felé:
Hála néked, Uram, legalább a kalapomat 
visszakaptam!
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Első bálozók voltak:
1. Tania Tomaszewski kísérője Jacek tomaszewski
2. Betty Laune kísérője lan Laurie
3. Magdolan Goli-Molnár kísérője Öcsi Goli-Molnár
4. Edit Orokity kísérője Istváán Orokity
5. Ilona Mellár kísérője Robert Mellár
6. Marie Zimonyi kísérője lan Oakley
7. Maria Dienes kísérője Neil Grayson
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Emlékezetes Bál a Corio Soccer Clubban!
A Szent István Bál rendezése kitűnő volt, Marcella remekelt!
A Bál egyben Első Bálozók bálja is volt, mert akik részt vettek 
a hivatalos első bálos táncban -  egyikük sem volt első bálos 
fiatal korukban. Tehát az évkorok nem számítottak -  és ahogy 
láttuk, mindenkinek a szíve épp oly fiatal volt, mint amikor -  
haj de nagyon régen! Az estélyi ruhákba öltözve -  a párok 
bevonultak és a Bálanya előtt meghajolva foglalták el a 
helyüket a tánc-teremben. A magyar és az ausztrál himnuszok 
után -  a szép estélyi ruhába öltözött párok -  előre betanult, 
mint azt a nagy bálokon szokás -  rendszerben szerepeltek. 
Nagyon szép volt -  nagy tapsot kaptak, amit meg is 
érdemeltek. Volt mit filmezni és fényképezni a megjelent 
közösségnek és persze a „Médiának” is. A hangulatot, mint 
mindig a Nefeljts Duo -  Paska Béla vezetésével -  hozzájárult 
az est sikeréhez. A Paska család örömére még az unokák is 
megjelentek erre az alkalomra! (had tanuljanak, mi a szép és a 
jó, amit követni kell a jövőben!) A jó kedvű vendégsereg 
táncolt sokáig -  a finom vacsora után, - Tombola is volt. 
Gratulálunk a sikeres Bálhoz és minden segítőnek köszönet! 
Nem szabad elfelejteni, hogy ugyan ebben a „bálteremben” 
minden hónap második vasárnapján -  zenés ebéd (finom ebéd) 
és a belépő ingyenes! Minden összejövetel a Clubot segíti!
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MELBOURNE I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantimaVictoria, 3152. Ausztrália
2012. SZEPTEMBERI NAPTÁR.
Szeptember 2. Vasárnap

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

Szeptember 9. Vasárnap
d.e.9:00 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11:30 kezdettel REGNUM EBÉD. 

Szeptember 16. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Szeptember 23. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

Szeptember 30. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise._________

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 Melbourne-i Magyar Központ Faith 
Ferenc Könyvtára!

Jelenlegi könyvtári órák:
Pénteken 1-3 óráig délután és minden m á so d ik  

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok találkoznak 
a Központban, de. 10 -  du 3-ig.

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG; HUNGÁRIÁN SCOUT ASSOCIATION
IN EXTERIS ; IV. Kerület AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat; 63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat; 52.sz. Hollós 
_________________________________ Mátyás cserkészcsapat_________________________________

M E G H Í V Ó
A melboume-i Magyar Cserkészek szeretettel meghívnak minden édesapát, 

nagyapát, nevelőapát, dédnagyapát, jó  barátot és támogatót a hagyományos

APÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE
melyet 2012 szeptember 1-jén szombaton d.u. 2 órai kezdettel tartunk 

Magyar Központ alsó termében (760 Boronia Rd Wantima)

Rövid műsor, finom ebéd, tombola. Belépő ingyenes. Támogassátok a cserkészetet!

További információ kapható Gruber Tibortól Tel: 5968 9939 vagy 0409 802 115
Jó munkát
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Hagyományos Ebédjét október 7.én

Vasárnap 12.3o- órai kezdettel rendezi
Magyar Központ Ifjúsági termében. 

760.Boronia Rd. Wantirna.

Erdélyi vendégszeretettel várja Ónt. kedves családjával, 
cs baráti társaságával együtt.

I láromfogásos ebed ára S 30.00 dollár, családjegy :
| 2 felnőtt. 2 gyerek S 68.00 |

Kiváló lehetőséget nyújt reg látott barátok 
ismerősök találkozására .

Gazdag tombola . vacsora 2 személyre 
a Korona Csárda étteremben . 

és egy magyar különlegességekkel megrakott kosár.

Bővebb felvilágosítás és asztal rendelés, kérem hívják.

Győri Izuka 9801 1926,

Bálint Kálmán 9794 6429
Az ebed tiszta bevételét az erdélyi iskolák . árvaházak . 
rászoruló családok és az általunk öszöndijazott diákok 

megsegítésére fordítjuk.

$(EGITS HOGníSEG i'Tlf'LS S 0 : \ \  /

R E C E P T
A „Vidék íze” szerint;

Kolbászkrémes piskótatekercs
(Kolbászból a kerítés is?)

H ozzávalók: 20 dkg lángolt kolbász; 20 dkg reszelt 
sajt; só; köménymag; pirospaprika; 1-2 gerezd 
fokhagyma; 1 csokor petrezselyem zöldje, A 
piskótához: 5 tojás; 5 evőkanál liszt; csipetnyi só; 14 
csomag sütőpor.

A kolbász kétharmadát karikára vágjuk, a 
maradékot kis kockákra aprítjuk és félretesszük. A 
kolbászkarikákat „összeturmixoljuk” a reszelt sajttal. 
Pépes-krémes állagú masszát kapunk, amit ízlés 
szerint sóval, köménnyel, pirospaprikával és
fokhagymával fűszerezzük.

A tojások fehérjét egy csipet sóval kemény 
habbá verjük. Hozzákeverjük a tojássárgáját, azután a 
sütőporral elvegyített lisztet is óvatosan beleforgatjuk 
a habba. A piskótatésztát sütőpapírral kibélelt 30x40 
cm-es tepsibe öntjük, és 180 fokra előmelegített 
sütőben megsütjük. Amikor elkészült, lehúzzuk róla a 
sütőpapírt, és a piskótát egy konyharuha segítségével 
felgöngyöljük.

A kihűlt tésztát megkenjük a kolbászkrémmel, 
azután megszórjuk a félretett kolbászkockákkal és 
finomra vágott petrezselyem zöldjével. A piskótát 
feltekerjük, és tálalásig fóliába csomagolva a hűtőbe 
tesszük, hogy a töltelék megdennedjen, s szépen 
tudjuk szeletelni.
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KNQX HUNGÁRIÁN SENIOR Щ Г  f  
C1T1ZENS CLUB HÍREI

A Klub összejövetelei Szeptember 11-én, пЖ' 
és 25-én lesznek.
Augusztus 14-én megemlékeztünk Szent Istvánról, 
magyarok első koronázott királyáról. Az elnök, 
Szeverényi László méltatta a király hagyatékát, amit a 
magyarság köszönhet neki ezer év távlatából. A 
beszéd után az újonnan megalakult énekkar Szabó  
H enrietta  vezetésével a himnusz és Szent Istvánt és 
korát méltató dalokat énekeltek. T elek i Ilonka  
szavalt az ő tőle megszokott művészi előadásával.

A megemlékezést nagyon ízletes ebéd követte, 
amit S zab ó  E dit és segítője készített, speciális esette 
a Klub tagjainak. Nagy tapssal köszönte meg a tagság 
a finom és bőséges ebédet.
Persze az ebéd után a szokásos BINGÓ -  ami 
sohasem maradhat el a tagság szórakozását biztosítva.

Előre nézve szeptember 11 -én megemlékezünk az 
Apák napjáról -  októberben pedig lesz a 
„Multicultural” hét, ahol nagyon ki kell tenni 
magunkért a beígért „neves” vendégek előtt. Már 
most készülünk a megbeszélésekkel a sokféle teendő 
megoldásairól, összeírva a segítők névsorát. A Knox-i 
város segít ennek az összejövetelnek 
megszervezésében -  és nagyon várják, hogy a 
magyarok vendégül fogják látni a többi nemzetiségű 
egyesületek tagjait, - bemutatva a magyar vendéglátás 
elterjed hírét. A többi Melboume-ben működő Idős 
Magyar Klubok kiküldöttei is vendégeink lesznek -  
hogy teljes legyen a kép!
Figyelem ! Nem sokára jönnek az évi tisztség
választások. Kérem a tagságot, hogy előre 
gondolkozzanak a Klubban való munkájuk felöl -  
hiszen a Klub nem tud létezni anélkül, hogy ha nem 
vállalkozik arra való személy felelős pozícióra.

Most pedig végezetül -  mindenkit szeretettel 
várunk az összejövetelekre -  a Vezetőség nevében

N.B.
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NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi örök ifjak Szeptember 5-én és 19-én 
tartják gyűléseiket az East Burwood Hall-ban, 310 
Burwood Hwy. Melways Reff. Map 62. B-7.

A nehéz téli idő csak nem enged, makacsul hideg 
és nedves idő beszorít mindenkit a szobába....most 
éppen ezért értékeljük a Council által biztosított jól 
fűtött termeinket. De ez egy biztos jó hír, hogy a 
tavasz már itt van a küszöbön -  és nemsokára jó 
meleg napokra ébredünk.

Augusztus 8 hasznos tervezgetésekkel telt el. 
Kiértékelés a múlt gyűlésnapról, amely nem a 
megszokott teremben volt -  elkerülte az 
egyhangúságot. Tervek készültek a Szent István ra 
való megemlékezésről is.

Augusztus 22-én Nagy József méltatta Szent 
István király munkásságát, érdemeit, eredményeit -  
biztosítva megmaradásunkat. A Hun birodalom 
szétesése után a vándorlásra ítélt magyarság jövőjét 
joggal mondhatjuk a vérszerződés alapján Szent 
István szervezte meg. Az О általa bevezetett 
törvények és intelmei alapján közép Európa békés 
országát teremtette meg.

Halálakor, aggódva azért mert nem volt 
megfelelő utóda, az országot felajánlotta a Magyarok 
Nagyasszonyának! A nép szemében Nagyasszonyunk 
egyenlő tiszteletet érdemel Szűz Máriával az egyházi 
vonalon is.

A méltatás után Madai Sándor vetítési sorozata 
bemutatta Magyarország több városában történt Szent 
István megemlékezést. Hű képet kaptunk a mai 
magyar mentalitásnak a hagyományok terén.
Köszönet a Sándor munkájának, amit az Internet és a 
Komputer tudása által tudott a Klub tudomására 
hozni. A megemlékezés után az igazi magyaros 
székelykáposzta tette emlékezetessé a Klubnapunkat.

Hogy azután a jókedv magasabbra emelkedjen 
Jutkánk bejelentette, hogy az Apák Napját a Food- 
Star-ban fogja a Klub megünnepelni. Aki ezzel 
kapcsolatban szeretne bővebb információt kapni -  
forduljon Jutkához, bizalommal.

Először az Apák Napján, utána a
Klubhelyiségben szeretettel vár minden tagot és 
vendéget a vezetőség nevében Jocó.

.......most pedig egy pár kép a Szent István napi
megemlékezésről, Laci bácsi új gépe segítségével....
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CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2012-ben minden 
szerdán d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton 
Public Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 
címen. Kedves Olvasóink!

Mint szokásos az augusztus hónapjában is 
összejöttünk minden szerdán a fenti cím alatt 
szórakozni kedves barátaink társaságában. Kivétel 
volt 15-ike , mert ez alkalommal vezetőségünk zárva 
tartotta kapunkat, hogy egy kicsit ők is 
lustálkodhassanak, mi a tagok pedig unatkozhattunk 
családjaink társaságában.
Van sajnos még egy rossz hírem is, mert megint egy 
kedves tagunk átköltözött a másvilágba. A Klub 
megalakításától volt tagunk -  nagyon fog hiányozni -  
és érzésben és gondolatban családja tagjaival együtt 
vagyunk. Isten nyugosztalja Őt békében.

A szeptember hónap egy kicsit elfoglaltabb lesz, 
mint az előző volt, mert 5-én fogjuk megünnepelni az 
Apák Napját, vagy a mi öreg korunkban ezt már 
nevezhetjük a Nagyapák és a Dédnagypapák napjának 
is. 21-én lesz az Évi Közgyűlés (AGM) melyre 
remélhetőleg minden tagunk el tud majd jönni. 
Szeptember 26-án vasárnap meg fogjuk tartani a 
szokásos zenés ebédünket. Szórakozás, jó ebéd és egy 
kis tánc a Máté Ági és Risztics Pityu jóvoltából. Ők 
mindig megteremtik a jó hangulatot a zenéjükkel és 
énekeikkel. Remélem, hogy sokan meg tudnak majd 
jelenni ezen a napon is, és tennészetesen úgy az 
olvasóinkat, a tagokat és vendégeket várjuk erre az 
alkalomra is.
Baráti üdvözlettel, Árpi.

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)

Augusztus 6-án volt az évi közgyűlés és 
vezetőségi választás, amelyen az egész vezetőség újra 
lett megválasztva -  egyhangúan -  a Klub vezetésére.
A Klub szeptember 9-én tartja az Apák napi ebédjét, 
és a Klub működéséről érdeklődni lehet a Szánthó 
Piroska 041 832 2160 telefonszámán.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA 1

Legtapasztaltabb duó az országban! 

Vállalunk
lakodalmak, bálok névnap, szüli-napok, 
keresztelők, és minden rendezvényre, 

színvonalas zeneszolgáltatást - 
ahol, szükség van jó hangulatra! 

Fergeteges MULATÓS zene, régi és új 
NOSZTALGIA nemzetközi 

VILÁGSLÁGEREK, 
régi és új ÖRÖKZÖLDEK,

Hívják a (03) 9796 0608 telefont vagy 
Mobil - 0424 331 135 számot;

_________e-mail: istvanr@bigpond.com_________

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.

A Szövetség szeptember 3-án ésl7-én találkozik 
a Noble Park Community Centreben, ami a Ross 
Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
Az összejövetelekre szeretettel vár minden tagot és 
vendéget a Vezetőség nevében Szilvi.

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓ 
Mobil 040 700 7879

25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezve 
gondoskodok az elhunyt szállításáról -  az orvosi 

igazolvány és a hivatalos haláli oklevélről 
Angolul vagy magyarul megegyezés szerint a temetést 
vagy hamvaztatást megrendezzük, ahol a családtagok 

kellő módon búcsúzni és megemlékezni tudnak 
elhunyt szeretteiktől.

Forduljanak kérdéseikkel, bizalommal hozzám — 
messze menő és bizalmas segítségemre mindig 

______ számíthatnak!

mailto:istvanr@bigpond.com
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TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. ......................

A DDMSz értesíőie.
A DDMSz következő rendezvénye az Apák Napi 
ebéd Szeptember 16-én vasárnap. Ebédrendelés: 
Kovács Margit 9390 0327, Márton Kató 9366 4382; 
DDMSz: 9747 1962 telefonszámokon. Mindenkit 
szeretettel hív és vár a DDMSz vezetősége !
Cím: 8-10 Marton Court ROCKBANK 3335.

CORIO SOCER-CLUB ÉRTESÍTŐJE 
2012-ben minden hónap második vasárnapján -  
zenés ebéd a Klub-házban. Belépő ingyenes! 
Szeptember 16-án Apák napi ebéd-kalapversennyel 
-  egybekötve; Első három nyertes díjazva lesz! 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség! A Cím:
HUME RESERVE. Thompson Road. NORTH 
GEELONG. 3215. Melv.ref..Map.225 J-8.

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

VICTORIAN SCHOOL QF LANGUAGES 
Dandenong High School 

Corner o f Princes Highway and James Street 
DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
Beiratkozási lehetőség az internetről: 

http://www.vsl.vic.edu.au/enrolment 
részletes információt ad a VSL Area Manager: 

Angela Natoli Tel: 9791 9289 
Kedden, Csütörtökön és Pénteken vagy 
esti órákban Körlaki Ágnes 9570 1638 

és Bartha Györgyi 0409 857 819 
telefonszámokon.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Szeptember 1-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

http://www.vsl.vic.edu.au/enrolment
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Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 
Fogadási órák:

Kedden és szerdán 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 

E-mail: hunconsmelb@telstra. com

a z  a u s z t r á l ia i
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.

A Melboume-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra, 10.45 - tói Istentisztelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174 
Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon. 

Vagy emailon: beriferi@bi mond, com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes N on-Stick Tri-Tanium 

BESSEM ER
konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 

több színben és méretben.
Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 

. újra cserélheti.
Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 

speciális kedvezményekkel garantálja. 
BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 

eszközöket is árul, nagy választékban! 
Érdeklődők hívják G izellát a 

________ (03) 9563 3296 telefonszámon.

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Most már digitális adással! (44-esen)
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 
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!
Most csak egy bejelentést teszek, 
hogy az októberi újságban fogok 
bővebben írni a londoni olimpián 
elért szép magyar sikerekről. Elég az hozzá, hogy a 
magyar csapat felülmúlta az elképzelések szerinti 
teljesítményét, és kiváló szereplés meghozta a kijáró 
tiszteletet, mert az összesített éremversenyben 
kilencedik helyen végzett. A magyar sportolók 17 
érmet nyertek -  nyolc arany érem volt közöttük. Még 
valami, ami nagyon érdemes méltatni, hogy a magyar 
eredmény sokkal túl haladta a többi kelet európai 
ország teljesítményét. Az októberi újságban majd 
részletezem az olimpiai eredményeket. Szerk.

! A IT Q '7 'T P  Á I T A T  K-TQTT
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: $3G.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

Cím :....................................................
................................Postcode:...............

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.

JSÁG

http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au

