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XL ÁRPÁD OTTHON

HAGYOMÁNYOS KÖSZÖNETÉ
AZ ÖNKÉNTESEN DOLGOZÓKNAK!
Kiss Györgyi köszöntötte a megjelenteket az 
Árpád Otthon bentlakói, vezetői és dolgozói 
nevében, azok, akik egész éven át segítségükkel 
hozzájárultak az Otthon eredményesebb
működéséhez. Köszönetüket és hálájukat terített 
asztallal és finom ebéddel fejezik ki, és azzal a 
reménnyel, hogy az Önkéntesek a jövőben is 
folytatják az idős magyar közösségért odaadó, 
néha fáradságos munkájukat.
Név szerint említette Gulyás Györgyit, a hétfői 
felovasói munkájáért, Vékony Mihályt, 
Kapuvári Rozsikát és Istvánt, Herczeg Valériát és 
Bartha Izát a Otthonban lakókkal való
elbeszélgetésükért. A finom csokoládék és a BINGÓ 
játékokért köszönetét mondott Benkő Katónak, 
Fekete marikénak, Csuk Jucinak, Likács Klárának és 
Molnár Arankának. A pénteki bevásárlások és a 
pénzügyi dolgok intézésében Szügyi Szilvesztert és 
Molnár Arankát említette. Fekete Marika a ruha
javításokért, Nagy Imre és Nusika zenés szórakoztató 
délutánjai nyertek elismerést és kaptak köszönetét 
érte. Köszönetét kapott mindenki, aki egy-egy orvosi 
rendelésre elvitte az idős bentlakókat, segített az 
étkezéseknél és a különböző kirándulásokon részvett, 
mint segítő. A Otthon kertjét rendben tartó Simkó, 
Szatmári családoknak, valamint Molnár Arankának is 
kijár a köszönet, szebbé varázsolják az Otthonban 
élők környezetét. Köszönet jár a havi misékért Kiss 
Jánosnak és két segítőjének, Könyves Évának és 
Serföző Istvánnak- sajnos sokan vannak már, akik 
nagy nehézséggel tudnak csak megjelenni a közös 
teremben tartott összejöveteleken. És végül köszönet 
jár Kovássy Mariannák a pénzügyi elszámolások ért, 
valamint Szeverényi Lászlónak a Kisúj ságban 
megjelent hirdetésekért, és tudósításokért.
— és ezzel az Árpád Otthon nevében kívánt 
mindenkinek jó egészséget. Kellemes Karácsonyt és 
Boldog Újévet. Szerk.

Akik készítették a finom ebédet



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 3. oldal

AUSZTRÁLIAI ERDÉLYI 
SZÖVETSÉG.

Az Erdélyi Szövetség december 6-án tartotta évi 
utolsó összejövetelét. Az évzáróra pár közeli barátot, 
segítőt is meghívtunk, így aztán megnőtt a "család". 
Az elnök üdvözölte a megjelenteket, majd ezt 
követően röviden beszámolt az elmúlt év 
eseményeiről és röviden kiértékelte egy nagyszerű év 
elért eredményeit. Megköszönte a jelenlevőknek a sok 
és fáradozó munkájukat, amelynek köszönhetően 
nagymértékben tudtunk segíteni azokon, akik távoli 
hazánkban arra nagyon rászorultak, - ez évben talán 
sokkal jobban, mint a múltban.

Hagy használjam egy kedves barátunktól a 
karácsonyi üdvözletéhez csatolt levél pár sorát, amely 
így hangzik:... "Gratulálok az utolsó Erdélyi 
Szövetség rendezvényéhez (Erdélyi Ebéd), nagyon 
rég láttam ennyi magyart egybegyűlve. Nagyon jóleső 
látvány volt. Erdélyért és magyarságunkért - Isten álld 
meg a magyart".

A Melboume-i magyarság nagyszerű 
támogatásának és igen sok önzetlen adománynak 
köszönhetően közel tízezer dollárt tudtunk 
továbbítani az Erdélyt pusztító borzasztó árvíz 
károsultjainak megsegítésére, melyet a Duna TV-n 
keresztül juttatunk el a Máltai Szeretetszolgálat 
részére szétosztásra tíz rászoruló család között.

A nagyszerű - Ausztrália széles - magyar 
összefogásnak köszönhetően a Csángó-magyar iskola 
részére folytatott gyűjtésnek további közel 
tizenhétezer dollárt eredményezett. Köszönjük 
mindazoknak, akik a különböző államokból, öt 
dollártól - ezerötszáz dolláros hozzájárulással 
segítették ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most 
varunk hírt Böjté Csabától, az iskola felépítésével 
kapcsolatban, reméljük eredményes munkálatait a 
következő Újságokban, lehet majd olvasni.

Az elnök a továbbiakban közölte az 
összejöttekkel, hogy további ötezer dollár lett 
szétosztva ösztöndíjakként középiskolások és 
egyetemisták között, valamint iskola, árvaház, 
könyvtár, Sz. László korabeli történelmi templom 
tatarozás támogatásaként. A beszámoló után Gulyás 
Gyöngyi kérésére megemlékeztünk Galló Géza 
bátyánkról, felolvasva a "Régi szép karácsony...." 
Című versét.

Majd átadtuk magunkat a vidámságnak és pár 
pohár ital és a hölgyek által hozott finomságok 
mellett barátságos légkörben elbeszélgettünk

egymással, felhozva megmaradásunk kérdését, és 
terveinket a jövővel kapcsolatban.

Minden kedves barátunknak és minden jóérzésű 
segítőkész magyar testvérünknek egy igen boldog és 
egészséges Újévet kívánunk - szívből-jövő 
köszönettel az elmúlt év folyamán nyújtott és nagyon 
értékelt támogatásért Pelle Lajos.

NE HAOYŰ E LV ES ZN I EfiQ ÉLY T  IS TEN IN K !

Ház vagy renoválási kölcsönre van 
szüksége?

Szeretné adóságait a házára felvett 
kölcsönnel összekötni? 

Kölcsönzőt keres egy befektetési 
ingatlanra?

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL!

Ha nem tud időt szakítani napközben, vagy a 
munkaidő alkalmatlan a megbeszélésre;
Este vagy hétvégeken is házhoz megyünk! 

Ingyen és bizalmasan tárgyaljuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@a11homeloans.com.au

ALLLlHome Loans
ABN 18 105 914 663

Meinbw of The Moptgag® Induítry Association Of Australia MJAA
Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust. 

www.allhomeloans.com.au 
315 George Street, Doncaster Vic. 3108. 

Phone: (03) 9888 1100

2 $ave U
BOOKKEEPING & ACCO UNTIN G  

SERVICES

e x
©

ERIKA BÁLLÁ: 0403 490 580 
FRANCIS BÁLLÁ: 0 4 17 552 505 
TELEPHONE: (03) 9761 6765
EMAIL: info@2saveu.com.au 
WEB: www.2saveu.com.au

mailto:gus@a11homeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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Magyarországi tudósítás:
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 
MAGYARORSZÁGON Pályázati felhívás
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának 
Határon Túli Magyarok Irodája és a Balassi Bálint 
Magyar Kulturális Intézet pályázatot hirdet a 
kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és 
erősítésének érdekében a 2006/2007. Tanévre magyar 
állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar 
származású személyek számára.
Magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre.
A pályázat 18. Életévét betöltött, - elsősorban - 
egyetemista korú, magyar származású fiatalok 
számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül 
a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, 
egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, 
művészettel vagy más területtel kapcsolatos 
tevékenység.
A képzés leírása: A program magyar nyelvi és 
magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, emellett 
lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar 
kultúrával való aktív megismerkedésre is. A 
magyarságismereti tanulmányok keretében 
történelem, irodalom, földrajz, néprajz,
művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat 
tanulnak a hallgatók. A program magyarságismereti 
tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából 
megírt záró dolgozat megvédésével, magyar nyelvből 
pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be. 
(A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő 
befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést 
végző bizottság döntésétől függ.)

Az érdeklődők számára az intézet heti 4 órás 
tanfolyamon teszi lehetővé, hogy
megismerkedhessenek a magyar, mint idegen nyelv 
oktatásának módszereivel. Azoknak a hallgatóknak, 
akik hazai egyetemükön "kreditpontokra" tudják 
váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet 
rendelkezésére bocsátja - a végbizonyítványon kívül - 
a szükséges tantárgyleírásokat.
Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek 
indokolatlan mulasztása, valamint az Intézet 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy 
Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén az 
ösztöndíjra való jogosultság azonnal megszűnik, és - 
a szerződésben foglaltak szerint - az addig felvett 
ösztöndíjat vissza kell fizetni.
A képzés időtartama 10 hónap (2006. Szeptember - 
2007. Június). Az ösztöndíj: ingyenes képzés,

16 000 Ft/ hó ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés (2 - 3 
ágyas szobákban), diákigazolvány (kedvezményekre 
jogosít), ingyenes egészségügyi ellátás (kivéve 
fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai műtétek).
A pályázót érintő költségek: utazás költségei, 
étkezés költségei, nyelvvizsgadíj (ORIGO alapfok: 
9900 Ft, középfok: 14.900 Ft, felső fok: 17, 900 Ft, 
ECL "В", "C" vagy "D" 19.000 Ft), személyes 
költségek, diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön 
való utazáshoz), javasolt költőpénz az étkezés, 
diákbérlet és személyes költségek fedezésére: kb. 150 
- 200 USD/hó, 1 belföldi kirándulás (kb. 25.000 Ft), 
1 erdélyi kirándulás (kb. 65.000 Ft), 1.500 Ft. Kaució 
az intézeti belépőkártyára, 5.000 Ft. Kaució a 
kollégiumi beköltözéskor.
A nyelvvizsga díja a szintfelmérés után, a 
kirándulások költségei és a kauciós díjak a 
beiratkozáskor fizetendők!
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 15 fö 
Információ:
Dr. Némethy Kesserű Judit (Teleki Pál Alapítvány) 
e-mail: m2@nyri.edu
Tel.: USA (212) 505-9658 (az esti órákban).
Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
irodája, hétfő, szerda, péntek)
Tel.: (00-1-973-208-0450); fax©00-l-973) 208-1451 
A pályázati leírás és a jelentkezési lapok letölthetők a 
Magyar Köztársaság Oktatási Minisztérium, és a 
Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 
honlapjáról fwww.bbi.hu).

Ismerje meg Erdélyt!
2006. Március 20-tól - 31-ig.
I9-én érkezés Budapestre.
20/ 1 nap. A határátlépés után az aradi vértanuk 
emlékművének meglátogatása. Arad. Böjté Csaba 
árvaháza. (mise) A dévai vár romjai. Déva.
21/ 2 nap. Utazás Vajdahunyadra, a várkastély 
meglátogatása. Látogatás gyulafehérváron ( a 
Hunyadiak sírja) Magyarigen (Bőd Péter temploma) 
- Nagyenyed (kollégium, templom) Marosszentimre. 
22/ 3 nap. Saszsebes, Nagyszeben - Fogaras (vár, 
árva Bethlen Kata temploma) Brassó - Fekete 
templom, városnézés, vásárlás - Szecsele.
23/ 4 nap. Látogatás a királyi rezidencián. Sinaia, 
délután: Törcsvár ( A Bran kastély)
24/ 5 nap. Prazsmar, majd utazás Kezdivásárhelyre, 
látogatás a helyi múzeumban. Torjai büdös barlang. 
A gyönyörű Szent Anna tó, Mohos tőzegláp, utána - 
Tusnád.

http://www.bbi.hu
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25/ 6 nap. Egész napos kirándulás a Hargitára, (friss 
hegyi pisztráng ebéd) - a mesterségek bemutatója.
26/ 7 nap. Hargita. - látogatás Tamási Áron és 
Orbán Balázs szülőföldjén Farkaslakán és Szejkén. 
Szovata a híres gyógyfUrdő. Cserépvásárlás 
Korondon. Székelyszentlélek, Nyikomalomfalva. 
27/ 8 nap. Gyergyószentmiklós, egész napos 
kirándulás a Gyilkos tóhoz és a Békás szoroshoz. 
Gyalogtúra a csodálatos szorosban.
28/ 9 nap. Csíkszereda, (városnézés) Csiksomlyo, 
Madefalva, Homorodfiirdő, Székelyudvarhely.
29/ 10 nap. Bogoz, (freskós templom) Keresd, 
(Bethlen kastély), látogatás Segesváron, séta a 
városban. Marosvásárhely, (városnézés) Teleki Téka. 
30/ 11 nap. Aranyosgerend, Tordai Sóbánya, 
Torda, Torockó, (néprajzi múzeum) Tordai hasadék, 
Kolozsvár (esti városnézés)
31/ 12 nap. Kolozsvári városnézés, Házsongárdi 
temető, Farkas utcai Református templom, 
Bánfíyhunyad, (fakazetás templom) Körösfő, 
(kirakodó vásár) Utazás Nagyváradra, látogatás a 
Szent László székesegyházban, városnézés, (búcsú 
ebéd)
Érkezés Budapestre a késői órában.
További érdeklődés és helyfoglalás;
elizbognar@vahoo. ca

ÁRPÁD ELQ ER LY  W E L F A R E  
SOQIETY INS.

VILLA LAKÁS ÁLL RENDELKEZÉSRE
Van jelenleg egy, két hálószobás villa-lakásunk, 
fedett autóparkolóval és saját kerttel, azonnali 
beköltözési lehetőséggel.
A lakás kitűnő állapotban van, és kifestése 
megtörténik, mielőtt az új lakó beköltözne.
Ritka az ilyen üresedés, amikor sokan keresnek 

idős otthoni lakást és ellátást.
Az Öregotthonba költözve élvezheti honfitársai 
társaságát, bekapcsolódhat az ottani életmódba, és 
részese lehet az Otthon gondviselésében.
Ha ez Önt érdekli, és szeretne további 
felvilágosítást kapni, valamint a lakást 
megtekinteni, akkor lépjen kapcsolatba az 
ÁRPÁD Otthonnal a 9801 0855 telefonszámon!

Test és fül gyertyázás; 
Tá-dé viasz gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, - 
izom fájdalmak gyógyítása.

Hívásara házhoz is megyünk;
Hívja, d.e. 10 és d.u. 6 óra között a 

(03) 9889 1027 telefonszámot.

Régi fényképeit 
ú jjá  varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

M A D A 1  S Á N D O R
(Hungaroskühet -tag) áO rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.
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2006
JANUÁR
JELES NAPOK:
1. Újév. A naphoz 
fűződő szokások, 
hagyományok a 
gazdasági élet, a 
háztartás, a család és az 
egyén szerencséjét 
kívánták megalapozni, 
jóslással, varázslással, 
mágikus praktikákkal.
6. Vízkereszt, vagy 
háromkirályok napja. 
21. Ágnes napja.
26. Szent Pál 
megtérésének ünnepe.

VAN, AKI ILYEN - VAN, AKI OLYAN....
A "szépasszony" elmegy az orvoshoz, és panaszolja, 
hogy egész éjjel nyitott szájjal alszik. A doki 
megvizsgálja, majd így szól:
Kérem, - önnek az a baja, hogy nagyon szűk az 
arcbőre. (Talán plasztikai műtétje volt?...) Ha a 
szemét becsukja, kinyílik a szája.

ALATAÓSZER HIÁNY........
Mitől van az a nagy pukli a fejeden?
A mandulámat vették ki.
Ne, hülyéskedj, hogy a fenébe lehet egy 
mandulaműtéttől daganat a fejed búbján?
Kifogytak az éterből...

EZ NEM VICC, DE MEGTÖRTÉNHET...
Lágy esőben, tömör ködben, mély gödörben,
Szilvesztert követő napján
Négykézláb az árok partján átölelem a világot...
És ezúton mindenkinek Boldog Újévet Kívánok!...

JÓ INDOK........
Mikor adod meg a tartozásodat?
Ha megérkezik az öcsém New Yorkból. 
És mikor érkezik meg?
Ha elküldöm neki az útiköltséget!....

... vannak ilyen gyűlések a mi világunkban is?

VÁLÓ O K ?....
- Miért váltál el a feleségedtől?
- Mert egy fejjel magasabb volt nálam.
- De hát ez nem nagy baj, és ok a válásra!
- Na, de láttad volna azt a fejet!....

MOST MÁR VIGYÁZNI K E L L ........
Nehéz ládát cipelnek a rendőrök.
Egy öreg néni nézi őket, azután megkérdezi:
- Mit cipelnek az urak?
Mire a válasz: - állami titok, nénike.
- És nagyon nehéz?
- Persze, hiszen tele van robbanó-anyaggal!
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A MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ NYUGATI 
KÉPZŐMŰVÉSZEK

i. v i l Ag k i á u í t á s a

Az Egyetemes Magyar Képzőművészeti Egyesület, Stockholm (EMKES), a Magyar Kultúra Alapítvány 
(Budapest) és az American Hungárián Panoráma világlap (New York-Budapest) 

kezdeményezésére és szervezésében, valamint más magyarországi és külföldi szervezetek, 
intézmények közreműködésével 2006 októberében -  az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére -  Budapesten megrendezésre kerül

A magyar származású nyugati képzőművészek
I. Világkiállítása

A nagyszabású rendezvény célja, hogy felkutassa és bemutassa az Amerikai Egyesült Államokban, Ka
nadában, Dél-Amerikában, Ausztráliában, Dél-Afrikában, Izraelben és Nyugat-Európában élő, vágyott élt 
magyar, vagy magyar származású képzőművészeket és alkotásaikat egy reprezentatív vándorkiállítás ke
retében. A kiállítás méltó módon igyekszik bemutatni azt a sokszínű, színvonalas értékteremtést, amely- 
lyel a tehetséges magyar alkotóművészek hozzájárultak az egyetemes kultúra fejlődéséhez, megőrizve 
a magyar kulturális gyökereket.

A rendezők széles körben végeznek felmérést az említett országokban az ott élő és alkotó, illetve al
kotott művészekről, s felkérik őket a Világkiállításon történő részvételre. A kiállítás és a hozzá kapcso
lódó eseménysorozat, s a könyvkiadás jelentős költségeinek biztosítása az érdekeltek, a magyar kultu
rális értékeket támogató intézmények, szervezetek, személyek összefogása révén lehetséges, ezért a 
rendező szervek minden támogatói szándékot, közreműködést és hozzájárulást örömmel vesznek.

A kiállítás első helyszíne 2006 őszén a Budai Várban a Magyar Kultúra Alapítvány székháza lesz (Buda
pest, Szentháromság tér 6.), majd -  a tervek szerint -  az alkotások láthatóak lesznek a Magyar Nemze
ti Múzeumban, Szentendrén, Debrecenben, Szegeden és más városokban is. A művek zsűrizés után ke
rülnek kiállításra, s egy-egy alkotótól minimum kettő, maximum öt alkotás kerülhet bemutatásra, a mű
vész rövid magyar és angol nyelvű életrajzával és portréfotójával együtt.

A kiállítás közönsége által legjobbnak ítélt alkotások az 1. Világkiállítás Közönségdíját kapják, és sor ke
rülhet felajánlott egyéb díjak, elismerések átadására is.

Az I. Világkiállítás alkalmából kiadásra kerül A nyugati világ magyar származású képzőművészei cí
mű színes, magyar-angol nyelvű képes könyv, amely tartalmazza a művészek életrajzait, portréképeit, 
felvételeket alkotásaikról, valamint egy összefoglaló tanulmányt e témakörben.

A kiállításon való részvétel feltételeit az EMKES-től és az American Hungárián Panoráma világlap szer
kesztőségétől igényelhető Jelentkezési lap tartalmazza, igényelhető e-mailen: 
a media.mix@cheIlo.hu és a tamas.emkes@chello.se címeken, s a 36-32-314-295-ös telefonszámon.

2005 január 28. Budapest

Tamás György Dr. Koncz Gábor
az EMKES a Magyar Kultúra Alapítvány

Ш  elnöke igazgatója

Dr. Tanka László 
a Panoráma magazin

tulajdonosa

mailto:media.mix@cheIlo.hu
mailto:tamas.emkes@chello.se
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Jelentkezési lap
A magyar származású nyugati képzőművészek I. Világkiállítására

bejelentem részvételi szándékomat A magyar származású nyugati képzőművészek L Világkiállítására az
alábbi feltételek elfogadásával.

1 A. Vjlágkiállításon való részvétel minden jelentkező számára ingyenes. A szervezők a beküldött, s a 
kiállítók által felajánlott képzőművészeti alkotások értékesítéséből befolyt összegekből és a 
támogatásokból fedezik a kiállítások költségeit: installálás, szállítás, tárolás, rendezési költségek, 
könyvkiadás, fotókészítés, szerkesztés, marketing, internetes honlapok, rendezvényszervezés, 
sajtóbemutatók, fogadások stb. Adományokat, támogatásokat várnak az érintett és érdekelt személyektől és 
szervezetektől.

2. A Világkiállításon való részvételi jogosultságot a „Jelentkezési lap” kitöltésével és aláírásával, 
valamint a kiállításra szánt művek eljuttatásával szerzi meg a kiállító. E jelentkezési lap aláírásával a 
képeket beküldők hozzájárulnak ahhoz, hogy képeiket esetlegesen értékesítsék, s az ebből származó bevétel 
szolgál anyagi fedezetül a vándorkiállítás megrendezéséhez és A nyugati világ magyar származású 
képzőművészei című színes fényképalbum kiadásához. A nem értékesített képek az Egyetemes Magyar 
Képzőművészeti Egyesület őrzésébe és tulajdonába kerülnek. Amennyiben ezek bevételei nem fedezik az 
összköltséget, ennek kockázatát a szervezők vállalják, a kiállítókat az alkotások eljuttatásán kívül semmilyen 
egyéb költségek nem terhelik

3. A Világkiállításra minimum kettő, maximum öt képzőművészeti alkotást lehet felajánlani, s a megadott 
címre eljuttatni. (Cím: Egyetemes Magyar Képzőművészeti Egyesület (EMKES) Magyarországi Képviselete, 
1163 Budapest, Grúz utca 6. , tel: (+36) 204-426-211; ügyintéző: Fűrész F. László.) A művek keretezéséről, 
gondos becsomagolásáról, eljuttatásáról a megadott címre a kiállító gondoskodik. A művek megérkezéséről 
a szervezők értesítik a kiállítót.

4. Minden kiállító önmagáról magyarul és/vagy angolul kb. 25—30 sornyi életrajzot, valamint egy színes 
fényképet küld magáról. Ez a szöveg és a fénykép kerül a kiállításra kerülő művek mellé, valamint a 
következő pontban megnevezett kiadványba Továbbá valamennyi beküldött mű és szöveganyag felkerül az 
EMKES és a Panoráma magazin honlapjaira, ezáltal az egész világon bármikor megtekinthető a beküldött 
képanyag.

5. A szervezők A nyugati világ magyar származású képzőművészei címmel exkluzív megjelenésű, színes, 
magyar-angol nyelvű képes könyvet jelentetnek meg, amelybe valamennyi jelentkező fényképe, életrajza és 
legalább egy művének a felvétele bekerül. A résztvevők 1 db tiszteletpéldányt kapnak a könyvből, a többi 
példányok kedvezményes megvásárlására elővételi joguk van.

6. A jelentkezés és a művek beérkezése folyamatos, a végső határidő: 2006. június 30. Az első kiállítás 
időpontja, várhatóan: 2006 október, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére 
rendezett ünnepség alkalmából, helyszíne: a Budai Várban található Magyar Kultúra Alapítvány 
székháza. A továbbiakban — a tervek szerint — a művek vándorkiállítások keretében számos helyszínre 
eljutnak, így pl. Nemzeti Múzeum, Szentendre, Debrecen, Szeged, Miskolc és igény szerinti más városokba.

7. A kiállításra kerülő művek körét szakmai zsűri jelöli ki, a zsűri minden egyes kiállítás alkalmával ülésezik. 
Valamennyi résztvevő Emléklapot kap, s sor kerül szakmai és közönségdíjak odaítélésére is.

8. A szervezők gondoskodnak a széles körű nyilvánosságról (televízió, rádió, nyomtatott és elektronikus 
sajtó, internetes honlapok, plakátok, brosúrák, stb), sajtótájékoztatók és fogadások rendezéséről.

A jelentkezési lap aláírva beküldendő a szervezők címére.
Médiamix Kiadó, „Világkiállítás”, Budapest, 1581. P f 100; e-mailen: media.mix@cheUo.hn

vagy: tamas.emkes@chello.se
D átum :...................................................................

aláírás

mailto:media.mix@cheUo.hn
mailto:tamas.emkes@chello.se
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2006. JANUÁRI NAPTÁR

Január 1. Vasárnap
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Január 8. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

Január 15. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Január 22. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

Január 29. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.
A Knox-i Idős Magyarok Klubja December 13-án 
tartotta évzáró ebédjét, a Magyar Központ nagy
termében. A szépen feldíszített teremben a sok tagon 
és vendégeken kívül, a többi Melboume-ben működő 
idős magyarok Klub vezetői is megjelentek. Az 
énekkar karácsonyi dalokkal kedveskedett a nap dicső 
tiszteletére. Még a Mikulás is megjelent és zsákjából 
szórta a csokoládét és a cukorkát. Gazdag tombola 
sok értékes tárggyal örömet szerzett a 
szerencséseknek!
A Kisújság fényképezőgépe megörökítette a 
felejthetetlen pillanatokat, és majd a Februári 
Újságban lehet látni ezeket a képeket. Addig is 
minden Klub-tagnak kívánunk békés és jó pihenést, 
Február 7-én találkoznak először 2006-ban. Szerk.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK" HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2006-ban 

Február 15-én lesz a szokásos helyen az East 
Burwood-i Hallban. Cím: Burwood Hwy. East 
Burwood. 3151. Melway Ref. 62 Cl.

A Karácsonyi ünnepi ebéd december 7-én volt, 
ami egyben az utolsó összejövetel volt 2005-ben. Az 
ünnepi ebédre érkező emberek között volt a 
levegőben valami megfoghatatlan, testvéries légkör. 
A résztvevők elfelejtettek sérelmet, bántalmat, mert 
karácsonyra, a szeretet napjára készültek. A 
vezetőségünk által gondosan előkészített és 
feldíszített Whitehorse Club-ba belépve a karácsonyi 
szeretet gondolata szállta meg a belépőt. Éreztük a 
gondoskodást a levegőben. Köszönjük a vezetőség 
körültekintő figyelmességét.

Megérkezésünk után hamarosan felcsendült az 
Új Hullám zenekarban az immár megszokott és 
szeretett Pákái Rózsika hangja. A szép magyar-nóták 
hallatán az ifjú emlékek sorozata árasztott el minden 
jelenlévőt. Széles jókedv sugárzott az arcokon - 
mondhatnám - tánclépésben közlekedtünk az asztalok 
között. Csuda jókedv kerekedett.

Az ünnepi beszédében, elnökünk, a karácsony 
üzenetében az Isten fiát idézte, aki emberré lett, hogy 
szeretetre és békére tanítsa az embereket. A kis Jézus 
üzenetét tolmácsolta nekünk.... Felejtsük el az 
"anyag" uralmát a lélek felett. Fogjuk meg egymás 
kezét, és akkor tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. 
Karácsonyeste gyújtsunk egy szál gyertyát azok 
emlékére, akikkel szeretnénk együtt lenni. És ne 
felejtsünk el azokat sem, akik szegényen,



AUSZTRÁLIÁI KISŰJSÁG 31. oldal

elhagyatottan, magukban élnek, akár melyik 
részén a nagyvilágban.
A hivatalos vendégek köszöntése és karácsonyi 
köszöntőket mondtak elnökünk, Kocsis Margit, 
majd Simma Edith és Szabó Erika.
Az ebéd elfogyasztása igazi karácsonyi 
hangulatban történt. Karácsonyi dalok, magyar 
nóták és régi "hallgatók" visszavittek mindenkit a 
régi jó világba". A jókedv, a boros pohár 

koccintások és az élénk nevetések hangja vegyült 
el a muzsika hangjával.
A segédkező tagság és a választmányi tagok, akik 
egész éven át dolgoztak, biztosították gyűléseink 
eredményességét, a karácsonyi ebéden elismerést 
és ajándékot kaptak, fáradságos munkájukért.
Az énekkarunk is kitett magáért, egyszerű de 
szívhez-szóló karácsonyi énekekkel
szórakoztatták a megjelenteket. Gondolataink
szárnyra keltek, a kórus, mint mennyei szózat - 
énekelte a menyből az angyalt - mindenki 
belekapcsolódva a régi megszokott módon. Óh, 
milyen szép is volt.

A befejezés, a Karácsonyi és az Újévi
kívánságok őszinte szívből jövő szózata, igazi 
látvány volt. 120 megjelent kívánt egymásnak, 
ami jót csak el lehet képzelni, abban a
reményben, hogy 2006-ban találkozunk újra, 
a megszokott helyen, a megszokott 

napokon. Én is csatlakozom az előttem 
elhangzott jókívánságokhoz - és Boldog 
Újévet kívánva a vezetőség megbízásából 

Nagy József.(Jocó)
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A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE .

Mint minden évben, az idén is beköszöntött a 
Mikulás, és a Karácsony hava, a december.

December 5-én, nem törődve a nagy meleggel, a 
Noble Park-i nyugdíjas clubot sem hagyta ki a 
Mikulás bácsi a szokott kőrútjából. Eljött közénk, a 
virgácsot a rosszgyerekeknél hagyta, nekünk csak 
cukrot és csokoládét osztogatott. Jó volt nézni a sok 
kedves arcot, melyek felvidultak, amikor belépett 
hófehér nagy szakállával, hátizsákja a hátán - 
köszöntötte a megjelenteket. E kedves jelenetet 
látván, még nagyobb örömmel készülődtünk a Klub 
vezetőségével és néhány kedves segítőnkkel a 
karácsonyi záró-összejövetelünk előkészítésében, 
melyet 2005. December 12-ére terveztünk. A napot 
megelőző este, 13 tagú kis csapatunk lázasan 
készülődve, - a gyermekkorunk emlékeit felidézve - 
játékosan, remegő szívvel és kezekkel díszítettük fel a 
karácsonyfát és a hatalmas terem minden sarkát, 
szögletét, hogy a Karácsonyt kellő hangulatban és 
szemet gyönyörködtető látványban ünnepeljük a Klub 
tagjaival és kedves vendégeivel.

Előkészületi munkánk eredménye még műiket, 
"dolgozókat" is meglepett, így boldogan láttuk 
másnap, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló. A 
sok csodálkozó arc, és tágra nyílt szemek elárulták 
örömüket és megteremtette az igazi karácsonyi 
hangulatot. Sok fénykép készült a karácsonyfáról és 
az ünneplő vendégseregről. (- ahogy a képek is 
mutatják! -) E közben szólt a zene, - Kocsis András 
vezetésével; Lajos és András leánya Böbike kedves 
vidám dalai köszöntötték a Karácsonyt. Még táncra is 
perdült a nép a vidámabb számok hallatára. Még a 
biztatás is segített: "aki nem táncol, az nem kap 
ebédet" - hallatára. A nép már kitáncolta magát és 
fürkészően nézegettek a konyha felé, a jó-szagok 
elárulták, hogy "sül valami"! Bizony már kora reggel 
óta a konyhában dolgozók leszaladták a lábukat, hogy 
a finom ebéd, időben kész legyen. Név szerint: Tóth 
Katóka szakácsnőnk és segítői: Varga Erika, Cseszkó 
Erzsiké, Kugli Piroska, Bajtai Emili, Banyán Vicuska 
- nem törődve a 34 fokos meleggel, "nyűrték az 
ipart"! Meg is volt az eredmény!
12 óra után, amikor már táncolt is a nép, ivott is egy 
pár pohárral, - a konyha ablak kinyílt és fürge lányok, 
asszonyok sürögve - forogva hordták ki a sült
csirkecombokat, finom körítéssel, salátával. Ezek 
után az (utolsó fogás) édesség sem maradt el, mely 
megkoronázta az ünnepi ebéd jellegét.

A jó hangulat továbbra is a zene kíséretével 
folytatódott. Énekek, tánc és végül a sok-sok tombola 
tárgy kisorsolása fejezte be ezt a felejthetetlen és 
gyönyörű napot. (Sok szerencsés nyerő volt ez 
évben!) 2005 év befejeződött, a Klub-napokat most 
felváltja a Karácsonyi ünnepek családias 
összejövetelei. Reményekkel, és sok-sok 
jókívánsággal búcsúzott el egymástól a megjelent 
tagság és vendégsereg abban a reményben, hogy 
jövőre újból találkozunk, és egy boldog, egészségben 
gazdag újévet érünk meg 2006-ban.
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen.
A Casey Idős magyarok Klubja December 14-én 
tartotta a Karácsonyi Ünnepi ebédjét. A szépen 
feldíszített terembe a sok tag mellett, vendégek és 
hivatalos, a helyi város képviselői is megjelentek. 
Közöttük volt Mr. Rob Wilson, aki különösen szívén 
viseli a magyar emigránsok sorsát. Megjelentek a 
többi idős magyar klubok képviselői, vezetői, hogy 
együtt ünnepelhessék a szeretet ünnepét.
A finoman elkészített ebéd csak növelte az ünnepi 
hangulatot, ami az elnök, Bolla Éva köszöntőjével 
kezdődött. Az énekkar is kitett magáért, szavalatok 
karácsonyi és magyar nóták tették változatossá az év 
utolsó összejövetelét. Sok szép tombola tárgy került 
kisorsolásra, - és aki szerencsés volt, - nyert is. Volt 
olyan, aki három, négy jeggyel is nyert.
Sok kép is készült az ünnepi ebédről, ami a februári 
Kisújságban fog megjelenni.
Az ebéd végezetével a Vezetőség kívánt a tagoknak 
és a megjelenteknek Kellemes karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Újévet abban a reményben, hogy ismét 
találkoznak 2006-ban, - az első összejövetel Február 
1-én lesz, a szokott helyen, a szokott időben.

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

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

Az év utolsó összejövetele December 19-én volt, 
ahol nagyon sokan megjelentek. Az énekkar kitett 
magáért a karácsonyi énekek, és szavalatok karácsonyi 
hangulatot teremtettek. A finom ebéd hozzájárult az 
ünnepi hangulathoz. A szokásos tagok és vendégeken 
kívül, a Melboume-ben működő többi idős magyarok 
klub vezetői is részvettek ezen az ebéden.

Képekben megörökítettük ezt az alkalmat, és 
a Februári Kisúiságban lehet maid látni mindazt, 
ami történt ezen a napon.

Köszönet és hála a Vezetőség minden tagjának és 
a segítőknek, akik ezt a felejthetetlen napot 
megszervezték. Az ebéd végén mindenki a legjobb és 
legtisztább akarattal kívánt egymásnak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet.

A St.Albans-i idős magyarok 2006 első 
összejövetele Január 23-án lesz a szokott helyen és 
időben. Szerk.

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 2006-év, első összejövetele Február első 
szombatján 2 órai kezdettel (Február 4-én) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F I T Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben. (Sakk, kártya,stb...) 

DUNA-TV KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSK. 

Minden hónap második vasárnapján 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel Imaóra,
10.30 - tói Istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
Istentisztelet. Szerda este 7 órától Bibliaóra.

Mindenkit szeretettel várunk!
Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174.
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A Magyar Köztársaság
melbournei Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 óra között 

szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

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

________ Fax: (03) 9830 0952________

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető: Solymossy Kálmán;T el. (03)9690-3 781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: into@jnhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/forum.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
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!
Mivel ez az első Kisújság 
2006-ban megköszönöm a 
sok Karácsonyi és Újévi 
jókívánságot magam, családom és a 
Kisújság munkatársai nevében. Remélhetőleg, - 
ahogy azt önök kívánták- az újév épségben, 
egészségben és további sikerekben fog eltelni. Ugyan 
ezt kívánunk minden kedves olvasónak és 
támogatónak. Azzal a tudattal indulunk el, hogy a 
jövő év végén is örömmel tudjuk emelni poharainkat 
minden jót kívánva egymásnak.

a u s z t r á l i a i  k is ú j s á g
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó:
SZEVÉRÉNYí 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: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.mhtv.net
mailto:into@jnhtv.net
http://www.3ZZZ.com.au

