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1956 OKTOBER HAGYATÉKA...
Immár a 55-ik októbert töltöm el távol a 

hazától. Minden évben újra ébred bennem a gondolat; 
- mit is akartunk mi 56-ban? -  hová jutottunk? -  hová 
fog vezetni az út hazánkban a jövő felé?

A tény az, hogy már 1956-ban a gondolat 
megszületett az európai unióról, - de ez csak 
másodrendű dolog volt a szabadság és függetlenség 
megszerzése után. A sok pesti srác szívből énekelte a 
„..jólétben, független szép Magyarország nyer ma 
csatát... ” buzdító dalt.

Hová is jutottunk? A „szabadság” ami 
fokozatosan eljutott népünkhöz, és milyen 
életviszonyokat, „szabadságot” teremtett népünknek? 
Mást jelent annak, aki régen várta a szabad beszéd és 
megnyilvánulás hajnalát, - mást jelent annak, aki a 
„régi” rendszert még ma is „helyes útnak” tartja -  
mint nyugat ellenes dogmákkal átitatva nem ismer 
mást. Más jelent az emigrációba szorult régi és új 
magyaroknak. Mást jelent azoknak, akik még mindig 
5 0 -6 0  évvel ezelőtti életüket élik és gondolkoznak, - 
és nagyon mást jelent annak a generációnak, akik már 
itt születtek emigrációban, akik a felszínen játszódó 
„propaganda világ” áldozataiként, mindent tényekkel 
indokolva hirdetik megváltozhatatlan formáit....

Egy bizonyos; a világon nincs sok 
megelégedett magyar ember!

Megosztódottságunk átkai mellett, szeretném 
az olvasók figyelmét felhívni a világ problémáira, 
amelyek minket is érint, és alkalmazkodnunk kell, ha 
nem akarjuk nemzetünk, magyar mivoltunk és 
nyelvünk pusztulását otthon és világszerte!

Tudósaink, akik között nagyon sok magyar 
ember szerepel -  hat (6) jelentős területet sorolnak 
fel, ami befolyásolja a Földünk létezését a jövőben, és 
ezzel a földön való életünket mindannyiunknak.
Ez a hat tárgykör a következő:

1. A fizikai változások a Föld felszínén és a körülötte 
lévő levegőrétegen;
2. Az emberi népesedés kérdése;
3. Az élettani újdonságok és változatosságok 
befolyása az emberiségre;
4. Az emberek kulturális elemeinek változása;
5. A tudomány fejlődése;
6. Kutatások a szárazföldön, tengerben és az űrben. 
Előreláthatólag, ez a hat terület fogja vezérelni 
„globális” életünket, és ezektől függően fog 
társadalmunk alkalmazkodni - vagy semmibe venni 
ezeket a változásokat -  vagy még rosszabb esetben 
szembe szállni velük, s befolyással lehetnek majd 
magyar jövőnkre otthon és az emigrációkban is.

Mi tehát a járható út?...
Próbáljon meg minden magyar - akár otthon, akár 
hol is él a világon -  a realitás légkörében élni! Előre 
nézve, megfontoltan a múltból tanulva, összetartva, 
tervezni és építeni a jövőt.
Legyünk megértők; - minden embernek lehet igaza, 
attól függ, milyen szemszögből nézi a dolgokat! 
Tanulj, hogy taníthass, - vagy legalább is ne maradj 
le az élet és tudomány vívmányaitól. Minél többet 
látsz, hallasz -  tapasztalsz, s azt a helyes keretek közé 
téve, vehetsz magadnak irányt és célt.
Ne felejtsd el, nem vagyunk egyedül a földön, - és 
ha békében, egyetértésben akarunk élni, 
alkalmazkodnunk kell embertársainkhoz!
Egy valami biztos, ha nyelvünket meg tudjuk tartani 
és ápolásával megszerettetjük azt gyermekeinkkel, ez 
fog bennünket megtartani magyarnak!

Rajtad, rajtam és minden magyartól függ, 
hogy milyen eredményt érve tartjuk meg magyar 
közösségeinket, átadva hagyományainkat, 
tapasztalatainkat és nyelvünket a következő 
generációknak!

Szeverényi László.
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A Mclbourne-i októberi ünnepélyre.

Egy szempillantás a végtelen időben...
És négy évtized repült el azóta,
Hogy azon a csodálatos Őszben 
Eljött az a dicsőséges óra.
Amikor vérrel áldozott ismét a magyar!
S Világot rendítő vihart kavart fel 
A megtaposott árva őszi avar...
Keserves évek annyi rettegés után.
Óh boldog szabadság!
Ott születettél újjá a barikádoknak felszedett 
Kockaköves budapesti utcán!

Csikorgó lánctalpak csattogó zajában,
A kattogó gépfegyverek halálos árjában,
Tornacipős diák, micisapkás munkás,
Hányán haltak meg?
S kenyérért sorálló asszony, békés polgár,
Tüntetők, mentők, kalauz és hordár 
Hányán haltatok meg?

Majd véres napok és éjszakák múltával 
Csendes lett a város. Felszállott a köd,
S bágyadtan lesütött az őszi napsugár.

Még ereinkben kering, még torkunkban dobog 
Az elmúlt napok félelme és bizonytalansága! 
így öltözött az egész ország 
A mámoros szabadság napján 
Egy szomorú, de örömteli gyászba.
Tiszta, kék volt az ég, a Duna,
És az összeszabdalt város felett,
Szétroncsolt fák, kiégett tankok, leomlott házak...
S lent a téren, a virágágyban 
Egy pad mögött,
Férfiak egy rossz ásóval sírgödröt ástak.
Itt is amott is,
Holttest feküdt a járdaszélen:
Az utolsó éjszaka hősei.
A leszakadt drótok és a törmelék gubancában 
Budapest népe most Őket temeti.

Egy szétlőtt pótkocsiban a Kálvin téren 
Egy fiú ült. Alszik talán?
Arcán szelíd mosoly. Szeme lecsukva.
De arasznyira az öve felett,
Ballon kabátján egy sötét lyuk fúrva...
Kisdiák korától minden - napjához 
Tartozott ez a sárga villamoskocsi.
Igaz, többször a lépcsőn lógva,

Mint a kocsi belsejében
Fél lábon állva, táskával a kezében
Hatnapot „suli” este néha edzés, majd vasárnap mozi
Később a Római Part, vagy a Sziget talán,
Ahol Valaki vár már és integet...
S jaj, itt ért véget húszéves életed.
Most nem jön az ellenőr, hogy kipiszkálja 
A beragasztott lyukat a mára 
Már leutazott diák hetijegyen.
Mert azt a lyukat, ott az öv felett,
Beragasztani többé már nem lehet!
És Budapest ma ezért temet.
Emberek jönnek bukdácsolva, át a felszedett köveken 
Szállnak fel az üres kocsiba.
Most nem kell átfurakodni a tömegen...
A drága halottat óvatosan emelik.
Majd a füves szegélyén a térnek 
Szépen a földre fektetik.
Bordó személyi igazolványát kinyitva 
Mellére teszik a folt fölé.
Itt nem kell szemfedő.
Kisírt szemű asszonyok és férfiak nézik;
„Ez nem Ő”....ki ismeri?
S máris mennek tovább egy másik csoportosulás felé.

Pár lépésre a játszótér sarkán 
Három sírhalom. Tarkán 
Telis - tele őszi virággal.
Két napja temettek itt utoljára, a tűzszünetben.
A deszkából ácsolt kereszteken 
A személyi kinyitva, feltűzve, hogy lássa mindenki:
A gyilkos golyó vagy gránátszilánk 
Kinek az életét oltotta ki.
Egyetemista... diáklány... ipari tanuló...
Te elsőéves a Műszakiról.
Itt nőttél fel ezen a kopott aszfalton.
S mint kisgyerek,
Itt játszottál a kutyapiszkos homokozón...
S itt, a pádon ültél nem is olyan régen.
Összehajolva azon a júniusi éjszakán,
Amikor Ővele mentél haza kettesben 
Az érettségi bankett után.
Talán Ő van itt melletted a földben?
Mosolygó fényképpel a személyazonosságiról 
Néz le Rád most a diákleány...
S Te, a Rendszer büszkesége,
A faluról felkerült ipari tanuló,
Tányérsapkáddal a sírkereszteden.
Pár nappal ezelőtt talán Te is
Itt ültél ezen a kifakult őszi gyepen...
Itt etted meg zsíros kenyeret,
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vonatot elérjed,
Még hajnalban csomagolt be neked!
Temetnek. Temetnek ma Pesten és Budán.
S a gyászolókban nincs hiány:
Az egész Város kint van ma,
Ott tolong az utcán.
Itt is, ott is, csoportba verődve,
Síró könnyeiket néha letörölve 
Mindenki
A Himnuszt énekli!
Budapest utcai szent templomában.
Egy égszínkék, napsugaras kupolában,
Mint egy hatalmas nagy bazilikában.
Emberek hajdonfőt’, asszonyok kendőben 
A jó Istent kérlelik.
Géppisztolyos harcos, kézigránátos övvel,
Kezét amolyan tisztelgésfélére emeli.
S fáradt, borostás arccal Ő is 
A Himnuszt énekli.
Öreg bácsi kalapját levéve,
Patakzó könnyekkel néz fel az egekre.
Két háborúnak emlékei után,
Most, mint ismét zokogva énekel 
A kiskörűt és Rákóczi út sarkán.
Kisleány, egy lyukas zászlócskát magasra emelve, 
Vékony hangocskáján bátran énekelve...
Egy fiatalasszony, karján a gyerekkel,
Kezében a szatyor, benne a kenyérrel,
Mostantól másképp lesz, s bizakodó arccal 
Gyermekére néz, és úgy énekel.
Talán majd termést hoz 
Ez a gyászos nagy ravatal.
Kicsi és nagy, asszony, gyerek, férfi, öreg és fiatal; 
így temetett azon a szép őszi napon.
Az utcán, a téren, Budapesten, Magyarországon.

Kálvin-tér a forradalom alatt. 
Negyvenkét év múlt el már azóta,
S temetésben nem volt hiány.
Kopjafák hirdetik a hősök emlékét,
Akiket a gyilkos megtorlás vitt vérpadra 
Ezerkilencszázötvenhat után.
S a jelnélküli besüppedt sírhalmok 
Egy, a raboknak elkerített parcellában,
Ahol az elhurcoltak alusszák örök álmukat 
Valahol a nagy Oroszországban.

S kétszázezret sodort az ötvenhatos vihar 
Szerte - szét a nagyvilágba.
De a küzdelem, a vér,
A szenvedés és áldozat 
Nem volt hiába!
Azóta lehullottak a gyűlölt vörös csillagok.
S talán még megérjük, hogy majdan egyszer, 
Odahaza az IGAZI szabadság fénye ragyog.
S itt, magányosan, elkeseredve és visszavonulva, 
Vagy még most is áldozatokat hozva 
És harcolva, kitartva.
Töretlenül hirdeted Október üzenetét:
Kicsi Magyarország!
Ezen gyászünnepen 
így tekintünk most feléd.
És nem csókolunk kezet 
Bajtársaink fehérre mázolt hóhérainak!
S nem hajtunk térdet 
Postásaik és vigéceik előtt!
Mert mindenek fölött,
Mi, akik itt vagyunk.
Hűek maradunk Októberünk szelleméhez,
Amíg lelkünk él és testünk szívdobogva érez!

PÁPISTA.
(Elhangzott Melboume-ben 1996 októberben)
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Jó lenne látni, a 2006-ban Budapesten felállított „emlékmű” előtt, - amelyet az 1956- 
os magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója alkalmából 
„állítatott” a rendszer - egy szobrot, amelyen, a képen látható Dougless Crockwell 
festményképének alakjai képviselnék a forradalom eszméjét!
Szerintem, ez emlékeztetne a történtekre, és jobban emlékeztetne 1956 októberre!
.....egy hivatalos szobrász-verseny keretében el lehetne indítani a mozgalmat -  a nyertes szobrot
Budapesten -  és a többi benevezett -  és díjazott szobrot az ország más városaiban lehetne elhelyezni!...

Válások száma
1980-as évek: 1000 házasságkötésre 350 válás 
2000-es évek: 1000 házasságkötésre 590 válás 

Élve születések száma.
1989-ben: mintegy 127 ezer 
2009-ben: mintegy 96 ezer 

Házasságon kívül született gyermekek száma 
1980-as évek: minden nyolcadik gyermek 
2000-es évek: minden harmadik gyennek 

Összes bűncselekvények száma
1989-ben: mintegy 225 ezer bűneset 
2009-ben: mintegy 410 ezer bűneset

Befejezésül még egy jelzésértékű számadat: Bogár 
László közgazdász professzor szerint, a jelenlegi 
általános 120-130 ezer forintos havi fizetés vásárló- 
értékét tekintve annyit ér, mint az 1978-as átlagos 
munkabér volt, vagyis 3600 forint!
Hozzáteszem: Míg 1978-ban egy, egyedül élő az 
átlagos keresetéből a lakása rezsijére 20%-ot költött, 
addig ma, ez 80%. Döbbenetes!

Mi nem ezt akartuk,....

20 év számokban
a magyar kapitalizmus diszkrét bája.....
Magyarország népessége.

1989-ben: lOmillió 374 ezer fő 
2009-ben: 10 millió 016 fő 

Magyarország külső adóssága
1989-ben: 21 milliárd USD 
2009-ben: 225 milliárd USD 

Nyilvántartott munkanélküliek száma
1989-ben: mintegy 30 ezer fő 
2009-ben: mintegy 470 ezer fő 

Létminimum alatt élők száma.
1989-ben: mintegy 900 ezer fő 
2009-ben: mintegy 3 millió 300 ezer fő 

Hajléktalanok száma (becsült adat)
1989-ben: 5 -1 0  ezer fő 
2009-bne: 50 -  70 ezer fő 

Új építésű lakások száma
1989-ben: 51 ezer 500 db.
2009-ben 28 ezer 400 db. 

Házasságkötések száma.
1989-ben: mintegy 70 ezer 
2009-ben: mintegy 42 ezer
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Az Erdélyi Szövetség Hírei
MEGHÍVÓ

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 
Hagyományos Ebédjét október 2-án 

Vasárnap d. и 12.30-kor rendezi a 
Magyar Központ Ifjúsági termében, 

(760 Boronia Rd. Wantirna)

szeretettel nyugtázzuk. Kérjük csekket vagy postai 
utalványt a Hungárián Transylvanian Assoc. Névre 
kiállítani és a Melbourne Hungárián Community 
Centre, 760 Boronia Road Wantirna 3152 címre 
elküldeni.

A viszontlátás reményében, az Erdélyi Szövetség 
ebédjén, október 2-án, d.u. 12:30-kor a Magyar 
Központ Ifjúsági termében találkozunk.

Üdvözlettel Győri Izuka.
Segíts, hogy segíthessünk!

Erdélyi vendégszeretettel szeretettel várja Önt, 
kedves családjával és barátaival együtt.

Háromfogásos ebéd S 30.00 dollár,
(családjegy $68.00)

Kiváló lehetőséget nyújt réglátott barátok és ismerősök találkozására is.

Gazdag tombola, többek között; 2 vacsora a Korona Csárda 
Éttermében és egy magyar különlegességekkel megrakott kosár.

Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás szükséges;
Győri Izuka, 9801 1926 

Bálint Kálmán, 9794 6429 
Krsztekanits Sándor, 9842 4367 

Az ebéd tiszta bevételét az erdélyi iskolák, árvaházak és az 
általunk ösztöndíjazott diákok megsegítésére fordítjuk.

SEGÍTS, H O G Y  SEGÍTH ESSÜNK!!!
N E HA GYD EL VESZNI ÉRDÉL YT ISTEN Ü N K

A fenti jelszavunkkal fordulunk Önökhöz, 
Kedves Támogatóink; és kérjük, hogy úgy, mint 
előző ebédeinken részvételeikkel, az idén is -  kedves 
rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel vegyenek 
részt - ezen a nemes célt szolgáló, - egyszer egy évben 
megrendezett -  családias ebédünkön.

Az ebéd bevétele -  a piknikünkön kívül -  az 
egyetlen forrás, amiből tudjuk támogatni Erdélyi 
honfitársainkat.

Két új magyar iskola épül, négy ösztöndíjas 
tanulónk van, és szándékunk van a bevétel 
eredményétől függően — egyik legnagyobb költőnk, 
Arany János szülővárosában, Nagyszalontán -  
magyaroknak most visszaadott, leromlott rossz 
állapotban lévő iskolának is -  segítséget nyújtani. Ezt 
az iskolát az ottani magyar honfitársaink Arany 
Jánosról nevezték el.

Mint a fenti adatok is mutatják, van mire és hová 
elküldeni bevételeinket.

Kérjük, ha esetleges előzetes elfoglaltsága miatt 
nem tudna részt venni az ebédünkön, úgy ebéd 
megváltási adományt köszönettel elfogadunk, és

a  K om puter Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub tagjai két nagyon fontos 

feladatot látnak el. Az egyik a számítógéppel 
kapcsolatos dolgok -  különböző programok és azok 
használata -  ismertetése és tanítása a tagságnak és az 
érdeklődőknek. A másik feladat, ami nagyon sok időt 
és figyelmet igényel a Központban működő Faith 
Ferenc Könyvtár vezetése. A képen a segítők és 
vezetők a könyvek csoportosításán dolgoznak.

A Klub minden pénteken 1-3-ig várja az 
érdekelteket. Ugyanúgy minden második kedden, 
amikor a Knoxi Idős Magyarok találkoznak reggel 
10-től délután 3-ig nyitva van a könyvtár.
A „Broad Band fór Seniors” tanfolyamok tovább 
folytatódnak -  az Állam további segítsége folytán - a 
sok „Certificate” díszíti a tennet, és várjuk a többi 
jelentkezőt. Ahogy azt már többször említettem 
manapság már nagyon nehéz létezni az Internet 
nélkül, mert azon van majdnem minden hivatalos 
információ. A könyvtár tartalom jegyzéke is elérhető 
az Interneten az mc2 tagok számára.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Szerk.
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M indig ió program  a
r

B udapesti Á llatkerti
Dr. Szalontai Éva riportja, Budapestről.

Magyarországon ma tucatnyi állatkertet tartanak 
nyilván. Például Szegeden, Nyíregyházán, 
Veszprémben, Jászberényben, Debrecenben. De a 
legszebb, - a világ egyik legszebb állatkertje -  a 
budapesti. Itt valósították meg először a világon az 
orrszarvúk mestersége megtermékenyítését -  két ilyen 
borjú is a világra jött az utóbbi években.

A Budapesti Állatkert büszke szaporodási 
programjára. Idén egy kis gorilla és két orángután is 
született. Az állatok jól érzik magukat, jól 
szaporodnak.

Nagy látogatottsága van a Magyar Paraszt 
Udvarnak. A városi gyerekek itt találkozhatnak a 
magyar vidék állataival. Elsősorban az őshonos 
állatokkal, mint például a hegyi hucul lóval és 
csikajával, a mangalicával és csíkos kismalacaival.

A Fővárosi Állat-és Növénykert főigazgatója, 
Persányi Miklós biológus professzor, c. Egyetemi 
tanár, állatkertész, népművelő. A Magyar Köztársaság 
környezetvédelmi és vízügyi minisztere volt 2033- 
2007 között. Számtalan kitüntetés -  pl.: a 
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, a Budapest 
díj, Fehér Rózsa díj -  birtokosa. Akadémiai 
kutatóként Magyarországon és külföldön jelentős 
érdeklődés fogadta eredményeit.

Az Állatkert fö célkitűzései: fontos a 
veszélyeztetett állatfajok megőrzése, hosszú távon is. 
Például Magyarországon a rákosi vipera kipusztuló 
faj. Védelmére dolgozott ki az Állatkert, már 
természetvédő szervezetekkel közösen sikeres 
programot. Ma már a rákosi vipera visszatelepítése 
van soron. Fontos az állatok tudományos 
megfigyelése is. Például: az állatok viselkedésének, 
szaporodásának, takarmányozásának, gyógyításának 
kutatása, állatökológiai szempontból, az állatokra 
ható külső környezeti tényezők vizsgálata, például a 
klímaváltozás hogyan befolyásolja az állatok 
viselkedését.

A Fővárosi Állat és Növénykert a családokra 
koncentrál, hogy jól érezze magát a gyerek, szülő, 
nagyszülő. A gyerekek örömét szolgálják a: póni- 
lovaglás, a nagy csúszdák, játszóterek.
A látogatók száma egyre nő. Az elmúlt évtizedben 
több mint 10 millió látogató fordult meg itt. 
Ugyanekkor ez az értékes kulturális örökség, a 
Budapesti Állatkert — területhiányban szenved.

A Fővárosi Allat-és Növénykert az ország egyik 
legnagyobb hagyományú és legnépszerűbb, 
nemzetközileg is számon tartott, leglátogatottabb 
közintézménye! Ausztrál barátaim is szívesen 
látogatják, ha Magyarországra jönnek.

A Városfejlesztési Program segítségével területét 
hamarosan megnövelik!

MAGNA CARTA 
. TRAVEL AGENCY

LicJNo.32245
Ha az utazási célja Magyarország 

\  Európa vagy bármelyik
Része a Világnak 

Bizalommal forduljon hozzánk 
Rokonok küiozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 
Intézi: Schwarez Clara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenlmntlv Road Uaulfieid.Vic. 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 jjwww.os-masnacartatravel.com. au 
vágyig Email-t: ^ra{2:mayaacartatravei.cora.aü

Ha szüksége van egy tapasztalat 
ügyvédre, kérje bizalommal a segítségem

Dr. Kapantzián Artúr 
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon 
egyaránt bejegyzett ügyvéd

Időpont egyeztetését szíveskedjenek
figyelembe venni és hívni a 

(03) 9763 6399 telefonszámot

Anthony Raso & Associates 
1 Darryl Street, Scorsby 3179. Victoria.

Méltányos ügyvédi díjszabások.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

http://www.os-masnacartatravel.com
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2011
OKTÓBER

Jeles napok; 
Október 4.Assisi 

Szent Ferenc napja. 
Október 20. Szent 

Vendel napja. 
Október 23. Nemzeti 

Ünnep. Az októberi 
forradalom 55 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 Simoti- 
Jú dár a.

KI FÚJT ELŐSZÖR?.....
Az állatorvos megkéri az asszisztensét, hogy adjon be 
hashajtót a Rárónak. Elmagyarázza, mi a teendő:
- Dugjon be egy csövet a ló szájába, tegye be a 
tablettát a csőbe, és fújjon bele jó erősen, így a 
gyógyszer a ló nyelőcsövébe kerül.
Fél óra múlva kérdi az asszisztenst:
- Na, hat már a hashajtó?
- Igen, de sajnos a ló fújt először!

HA FALUHELYEN BEISZNAK....
Két atyafi jó ittasan tántorogna hazafelé. 
Megpillantják az előttük baktató lovas szekeret.
- De irigylem én ezeket a lovakat komám -  sóhajtja 
az egyik.
- Ugyan miért?
- Mert senki nem szól rájuk, ha négykézláb mennek 
haza.

A SZÉKELYNEK IGAZA VAN...
A székely halászik. Arra megy egy ember, s 
megkérdezi:
Harapnak a halak?
Dehogy! -  mondja a székely.
Simogassa csak meg nyugodtan!

ARANY „KÖPÉSEK”....

Az idegbaj öröklődő betegség. Én is a gyerekeimtől 
kaptam.

Csak azért kezdtem el a gyaloglási testmozgást, hogy 
újra lihegést hallhassak.

EZ RÁJUK VALL....
Négy székely ül körben egy asztalnál. Az asztalon egy 
flaska áll. Az első megfogja, húz belőle egy nagyot, 
lerakja az üveget. A második szintén fogja, húz egy 
nagyot, lerakja. A harmadik szintén. A negyedik is 
meghúzza, majd miután lerakja, megszólal:
- Ez petróleum!
Az első végigméri és megszólal:
- Az.

Drága szüleim! Küldjétek 1000 dollárt, hogy 
megnyugodjak, hogy nincsenek anyagi gondjaitok.

Kicsi a bors, főleg ha őrölt.

Nem értettem mit mondott az orvos, elmehetek, vagy 
elmebeteg?

Ön dönt, iszik vagy vezet. De egyszerre mind a 
hármat semmiképp.
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Cserkésznaptár -  októberre:
Október 8. Összejövetel; Október 22. Összejövetel; 
Október 23, Októberi megemlékezés/koszorúzás; 
Cserkésznap Okt. 30, Nov. 6 ????? Jó munkát!
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Marríage Celebrant
Melbourne-ben.

Les Stevens
Angolul és magyarul 

folytatjuk házasságuk 
megünneplését. 

Tolmács! engedéllyel, 
(ha szükséges!)

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

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@allhomeloans.com.au

ALLOüome Loans
ABN 18 066 912 721 

www.allhomeloans.com.au 
Unit 2,52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

Phone: (03) 9852 4444, Fax: (03) 9852 4477

mailto:Gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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Tudjuk« hogy segíteni akarnak rajtunk 
a Kínaiak« de mit gondolnak rólunk?
(Nyílt levél a kínaiaktól nekünk, magyaroknak!) 

....folytatás az aug. és szept.-ben megjelent cikknek....
Ami pedig a márkahamisítást illeti, arra kár is 

szót vesztegetni. Ha valaki akkora barom, hogy hamis 
NIKE pólóban szeretne járni -  ezt kétszáz méterről is 
jól fel lehet ismemi -, s mi kielégítjük ezt az igényt, 
akkor inkább dicséretet érdemiünk, semmint 
gyalázkodást. Nem csaptunk be senkit. Vagy 
szerintetek bárki is komolyan gondolja, hogy az 
Arany Sárkány Üzletházban valódi ADIDAS 
sporttáskát kap? Bár, amilyen naivak vagytok, még 
ezt is el tudjuk képzelni.
Hasonlóan nevetséges, amikor azért kárhoztattok 
minket, mert büféink minden városotokat ellepték. 
Pedig itt is ti voltatok a buták. Amikor a 
rendszerváltozásotok idején bezártak az üzemi 
étkezdék, menzák, kifőzdék, vállalkozóitok kárpótlási 
jegyekkel és lila zakókkal csencseltek, ahelyett, hogy 
észrevették volna a piaci rést, s gyorsétkezdéket 
nyitottak volna. Mi voltunk, s lényegében máig mi 
vagyunk az egyetlenek, akik olcsón, gyorsan, 
kiszámítható minőségben meg tudjuk tölteni a 
gyomrotokat. Mi nem túrtunk ki senkit a helyéről: az 
általatok elhagyott lyukakat béreltük ki, s hoztuk létre 
országotok legnagyobb gyorsétterem-hálózatát. A 
koszt, amit adunk, valóban lehetne jobb is -  de nektek 
ez is jó (egyébként már rég tönkrementünk volna.) Mi 
pedig, nem tudjuk, megfigyeltétek-e, nem járunk a 
saját büféinkbe. Nektek se lenne muszáj, mégis 
megteszitek, hát magatokra vessetek.

Sokat nevettek rajtunk, amiért nem tudjuk 
megtanulni a nyelveteket. Nos, a helyzet az, hogy 
nem is nagyon akarjuk. Hiedelmeitekkel ellentétben 
eszünk ágában sincs elfoglalni az országotokat, vagy 
akár csak végleg megtelepedni benne. Nem olyan jó 
hely ez. Sőt. nem akarunk titeket elkeseríteni, de 
Shenzhen, Shanghai, Qingdao, Hangzhou sokkal 
szebb és jobb helyek. Mi azért jöttünk ide, hogy pénzt 
keressünk, s ha elég pénzt kerestünk ahhoz, hogy 
továbbállhassunk egy jobb helyre, akkor 
továbbállunk. Aki igazán sikeres volt közülünk, az 
már rég továbbállt Angliába, Franciaországba, 
Amerikába. Sokan visszamentek Kínába, mert ott is 
jobb lehetőségek vannak, főleg, ha az embernek 
sikerült összegyűjteni némi tőkét.

Eszünk ágában sincs magyar állampolgárságért 
folyamodni, már csak azért sem, mert ezzel 
elvesztenénk a kínait, ami nem feltétlenül jó üzlet. 
Ráadásul, a folyton változó jogszabályaitok miatt

nem is érdemes hosszú távra terveznünk, mert tizenöt 
átgürcölt év után is sokszor azon múlhat egy-egy 
tartózkodási engedély meghosszabbítása, hogy a 
bevándorlási hivatalban az ügyintéző hölgyet előző 
este boldogították-e, s ha igen, mennyire. Egyszóval 
nem fogjuk azzal tölteni a drága időnket, hogy a 
bonyolult nyelveteket magoljuk s ha lehet, 
gyermekeinket is a kínai-magyar kétnyelvűbe, az 
amerikai iskolába meg az IBS-be adjuk.

Szóval, lehetne egy kicsit kisebb arcotok. Az 
igazság az, és kérünk titeket, ne sértődjetek meg, 
hogy képmutató, igénytelen és ostoba olcsójánosok 
vagytok. Mi azt mondjuk: ahelyett, hogy embargó alá 
helyezetek minket, inkább gyártsatok olcsóbb és jobb 
árúkat, mint mi.

Ahelyett, hogy bojkottáljátok áruinkat, inkább 
próbáljatok olyasmit gyártani, amire nekünk is 
szükségünk van, s amit csak ti tudtok készíteni. 
Ahelyett, hogy a politikusaitokat külditek hozzánk -  
akik úgysem csinálnak semmit, csak esznek-isznak és 
a ti pénzeteken, nézik meg a Nagy Falat -, lepjék el 
Kínát az ügyes üzletembereitek a visszautasíthatatlan 
ajándékokkal. És „rinyáljatok” kevesebbet, 
dolgozzatok többet.

Köszönjük kedves figyelmeteket. Reméljük, 
azért barátok maradunk!
Üdvözlettel: A kínaiak.

Máskülönben ez a http://www.eset.hu alatt is 
megjelent. Mi igaz ebből -  és mi nem? De tudjuk, 
hogy a kínai árú és iparterjeszkedés az egész világot 
érinti! Szerintem jobban elfogadható, mint a 
„demokrácia” erőszakos terjesztése. Szerk.

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

A felmérések és a múlt összejöveteleken 
összefoglalt legfontosabb feladatok részletezése adja 
majd meg a járható és célszerű utat, az idős magyarok 
megsegítése érdekében.
Tudjuk nagyon jól, hogy az Ausztráliai (Federal) 
Kormány meg fogja változtatni az „Age Care”-t -  
előre láthatólag úgy, hogy a szolgáltatások nem a 
helyi, hanem a Federal Government alá fognak 
tartozni. (Már most is az ő hozzájárulásuk sokkal 
magasabb mint a helyi segítség; lásd.dia vetítés adat: 
augusztusi Kisújság) Ez nem változtathat a tényen, 
hogy a segítség most kell, és előre láthatólag, ha a 
terv el lesz fogadva, kell legalább 3 -  5 év mire azt 
meg tudják valósítani. Tehát nem lehet megállni, 
hogy várjunk, amíg az új segítési forma megvalósul.

http://www.eset.hu
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Azonnali teendők: Kérünk jelentkezőket, akik 
minden helyi Council-nál közvetítő szerepet 
tudnának betölteni! A jelentkezők lennének a
„közbenjárók” az idős magyarok és a Council között. 
Ezeknek az embereknek tudni kell angolul és 
magyarul -  tanulmányozni az összes szolgáltatási 
lehetőségeket a HCC vonalon (az alap minimum) és 
hirdetni lehetne értékes munkálkodásukat. Erre a célra 
már van a Maroondah, Knox, Whitehorse, Greater 
Dandenong és a Monash Council-ok felé felelősek. 
Kérjük, hogy lehetőleg, aki más Council-hoz 
tartoznak (lakásukkal) és szeretnék felvenni a 
"közbenjáró” munkát és felelőséget jelentkezzen a 
Kisújság telefonszámán (03)9879 8203.

A másik fontos tényező, amely független a fenti 
munkától, de nagyon fontos lenne. A „Carer” -  
mozgalom megindítás magyar vonalon. A SEGÍTŐ -  
(egyénekre gondolva) sok féle lehet, meghatározása a 
„Carers Victoria” szerint is több szinten és vonalon 
történhet. Ha a magyarok többsége otthonukban 
szeretne maradni, ameddig csak lehet -  a felmérés 
szerint -  akkor magyarul beszélő gondozókat kell 
megteremtenünk. A „Higher Care” csomagokat 
szolgáltató szervezetek ilyen segítőkkel dolgoznak -  
és ami fizetéssel is jár, de ennek az a feltétele, hogy 
államilag elfogadott végzettsége legyen valakinek. 
Vannak olyan szervezetek, amelyek állami segítséget 
kapnak a Certificate és a Diploma elvégzéséhez, 
egyéneket segítve. Kaptam olyan ajánlatot, hogy ha 
10 jelentkező lenne ezekre a kurzusokra, akkor 
teljesen a mi meghatározásaink szerint vállalnák a 
tanítást. A kevés összeget amit kémek, még adakozás 
útján is össze lehetne szedni. Ez a második lépés 
nagyon fontos és hirdetve, minél több jelentkező 
lenne erre a célra -  magyar tudással, hogy segíteni 
tudnánk az idős magyarokat.
A legközelebbi „Age Care” összejövetel október 
21-én lesz a Könyvtár szobába, amiről értesítést 
kap mindenki -  e-mail vagy szóbeli meghívással.
Remélem minél többen megtudnak jelenni a 
jelentkezők közül, (nagyon fontos, hogy előbbre 
tudjunk jutni -  az öregedés nem áll meg senkinél!
............ még egy hír az idős magyaroknak:
Magyarországról jött -  a Tiszteletbeli Főkonzulunk 
Világos István Úr levelezőjén:

„A veresegyházi Termál Faluban október 23 
előtt 2-3 nappal nyitjuk meg az emeletszintű ellátást 
biztosító Diakónia Termál Apartman Házat 120 db 1 
$s 2 idősebb állampolgár befogadására alkalmas 
ideális apartmanokkal. Az apartmanokba történő

beköltözés ideális lehetőséget biztosít a határainktól 
távol élő „szépkor magyarok” számára.
Az apartmanok ára nagyságtól függően 6,5 és 11 
millió Ft. A minden igényt rugalmasan kielégítő 
emeletszintű ellátás és szolgáltatás havi díja 150 000 
Ft. Tudomásunk szerint az Ausztráliában élő idősebb 
honfitársaink körében is többen vannak olyanok, akik 
nyugdíjas éveiket, évtizedeiket szívesen töltenék el az 
Ó -  Hazában. Apartman házunk erre ideális 
lehetőséget biztosít számukra.

Rendkívül fontos lenne számunkra, hogy az 
ünnepélyes megnyitónkon az ausztráliaii magyarok 
érdeklődéséről is be tudjunk számolni.”
Tisztelettel: Köves István; 2112 Veresegyház, Bartók 
Bélau. 10-12. Tel: 36-70-343-1741. www.diaterm.hu 
E-mail: István,koves47@>nnail.com

Érdeklődők hívhatják Világos Istvánt -  a 
Melboume-i követség számán: (03) 9486 3397 a 
fogadó órák alatt; Kedd, szerda reggel 10-töl d.u.2-ig.

Egy szép vidám

VALÓSÁGOS
HÁZIBULIT

rendez

2011. október 22-én
este 6 órától

a MAGYAR KÖZPONTBAN
(760 Boronia Rd. Wantima)

Rúgjunk k i a hámból\ 
elég volt a szomorúságból

A jókedvet a közkedvelt jókedvgyártók
Pityu, Ági és Dani

személyre szabott mulatóssal biztosítják.
Tóthék kemencében sült pecsenyékkel, 

házi cipó töpörtyűvel.
Polgárpukkasztó ételek és italok: sor, bor, pályinka 

Hűsítők, tea, kávé, sütemények.
Amit szem-száj kíván, ezen az esten minden kapható. 

Táncosaink azon kívül, hogy táncolnak 
különleges tombolát kínálnak.

Beugró 20 dollár
Asztalfoglalás:

JUHÁSZ ETELKA: 9795-8972 (október 6 után) 
HUSZÁR JUTKA: 0412 809-793 

___________ email: jutka@aapt.net au_____________

http://www.diaterm.hu
mailto:jutka@aapt.net
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantimaVictoria, 3152. Ausztrália
2011. OKTÓBERI NAPTÁR.
Október 2. Vasárnap

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

Október 9. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

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

Október 23. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. j
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.

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

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

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic.
Hungárián Social Club igazgatói 

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

EBÉDDEL egybekötött 
ZENÉS KLUBNAPJÁRA 

2011. Október 23-án 
a Székely Zenekar közreműködésével

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

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 
MINDENKIT.

Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 
Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

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._______

Magyar Október Melbourne-ben

Melbourne magyarsága, a Bocskai és a Magyar 
Központ közös szervezésében emlékezik meg az 

1956-os Magyar Forradalom és 
Szabadságharcról. Október 23-án, Vasárnap d.e. 
11 órától: Ünnepi Istentisztelet a North Fitzroy-i 

Magyar Református Templomban.
Az Istentisztelet után rövid megemlékező műsor 
és baráti ebéd a Bocskai Központ nagytermében. 

(121 StGeorges Road Fitzroy North 3068) 
d.u. 3:30-4 órakor Koszorúzás a Magyar 

Központ emlékművénél.
(760 Boronia Road Wantima 3152)

A közös rendezvényeket a Victoriai Magyar 
Tanács tagegyesületei támogatják!

FMTFKFZZÜNK 1956-RA

A Melboume-i Magyar Központ és a Református 
Egyház a Bocskaiban rendezett közös 
emlékműsor és baráti ebédet követően 

Koszorúzás a Magyar Központ Hősi 
Emlékművénél, d.u. 3:30 órakor. 

760 Boronia Road Wantirna 3152.
Kérjük a Szövetkezeteket, hogy a zászlóikat 

hozzák magukkal.
További felvilágosításért forduljanak Bakos János 

hoz a 9707 4265 telefonszámon.

A Melbourne-i 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.

A könyvtár KATALÓGUSA - CD lemezem kapható 
a könyvtári órák alatt, vagy a 9879 8203 

telefonszámon megrendelhető. 
(Használata a Microsoft-XL használatával működik)
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Jó munkát, jó egészséget, jó kedvet minden egyes 
tagunknak........... a Vezetőség nevében Bacsa Nóra.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak Október 4-én és 18-án 
tartják összejöveteleiket az East Burwood-i Hall-ban 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151.
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CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2011-ben minden 
szerdán a megszokott időben és helyen!
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 
78 Power Road Doveton 3177 címen.
A Klub három napos kiránduláson volt Wagga- 
Wagga-án ami nagyon jól sikerült és mindenki jól 
érezte magát. Ugyan úgy, mint az Apák-napján, 7-én. 
Hangódi István és Szabó Hanrietta szórakoztatta a 
megjelenteket. A szokott zenés vasárnapi ebédünk is 
kitűnő volt. És reméljük, hogy a következő zenésen — 
november 27-én is viszont látunk mindenkit. Szerdai 
összejövetelünkre is szeretettel várunk minden kedves 
tagot és vendéget.

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2011 évben a hónap első és harmadik hétfőjén 
találkoznak! Október 3-án és 17-én találkozunk 
a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reif. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

..TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától — d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. Melway: 42 E 3.
A 2011-es összejövetelek minden pénteken a 
megszokott helyen!

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

DDMSz -  Értesítője!
Október 2-án Ebéd -  Kiárusítás.
Október 22-én Évforduló -  Bál.
Szeretettel várunk minden tagunkat -  értesítés a 
Kovács Magdit 9390 0327, Márton Katót
93664382 telefonszámán. Kovács Sebestyén.

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

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

BESSEMER
konyhai főző és sütő edényeket k ínálunk 

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! 
É rd ek lő d ő k  h ív ják  G izellát a 

_____ (03) 9563 3296 telefonszámon.
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BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St.
St.Albans) A Klubról érdeklődni lehet a Piroska 041 
832 2160 telefonszámán.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska.

A konyha mesterei

...hogy mindenki rajta legyen a képen....

Apák napi bál -  Szeptember 18 - vasárnap!

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

VICTORIAN 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______
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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

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.

A Melbourne-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@,bigpond. com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

FieVELEMt FIGYELEM!!
A Hungárián Vide Club Melbourne

újra elindítja működését!
Butterer Ferenc kezdeményezésével, 

vezetésével, és kedvezményes tanítási óráival!
A tanítás díjmentes a tagoknak!
A Club fenntartása érdekében az 

évi tagsági díj $60.00 lesz.
Bővebb felvilágosításért hívja 

személyesen Ferencet a 
(03) 9547 3104 telefonszámon.

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net
Email: MHTV@TPG.com.au -  vagy mhtv az mc2
kezdőlapról azoknak, akik tagok akarnak lenni.

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!
..mégegyszer!...
Szeretném felhívni a 
figyelmét minden idősödő 
magyarnak, hogy az Ausztrál állam 
is komolyan foglalkozik az idősödő 
generáció problémáival. Most van az alkalom, hogy 
mi is komolyan véve, belekapcsolódjunk ebbe a 
munkába, hogy minden idősödő magyar megkapja a 
legjobb segítséget és ellátást, amely minden 
állampolgárnak kijár. Sőt. A magasabb fokú ellátás 
felé kell törekedjünk, amihez összefogás és komoly 
előrelátás, szervezés szükséges. Kérek minden olyan 
magyart, akiket ez érdekel és szeretne segíteni, 
jelentkezzen, és csatlakozzon a
kezdeményezésünkhöz.

a u s z t r á l i a i  k i s u j s a g
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 Kisúj ságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

