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Az Ausztráliában élő idős magyarok 
februárban kezdik a Klubéletet...

Január, itt Ausztráliában általában a pihenés 
hónapja. Sajnos itt Viktóriában 2006 nem így 
kezdődött. A természet ismét közbeszólt, és a 
nagy melegek, erős szélviharok nagy tüzeket és 
ezzel nagy károkat okoztak Victoria területein. 
Sok ház, tenyéssz-állat, természeti Parkok és 
azok vadon élő állatvilága nagy károkat 
szenvedett. Viktóriában, mint ha "Tűzoltó
kongresszus" lett volna, - megjelentek a 
környező államokból jött segítők. Még 
Taszmániából is érkeztek önkéntesek, tüzet 
oltani. A tűz mellé, ami általában a vidékeken 
pusztított - a városban, Melbourne külvárosaiban

- "kis-tomádók" okoztak károkat, a sorba kidőlt 
fák, és a megrongált házak emlékeztettek 
bennünket a természet erejéről. Remélem, a 
magyar emigráns családoknak, kedves 
barátoknak nem okozott kárt a 2006-os Victoriai 
január!
A Viszontlátás reményében, köszöntsük az 
Újévet, magyar szokás szerint! Reméljük, hogy a 
sok jókívánság, ami elhangzott a karácsonyi és 
Szilveszteri összejöveteleken valóra válik, 
mindenki számára!
Kívánunk BORT, BÚZÁT, BÉKESSÉGET! A 
bort, hogy az emberek nyugodtan tudjanak 
szórakozni. A kikapcsolódás kell minden dolgos 
embernek új erő merítésére, a tovább fejlődésre. 
A búzát kívánjuk, hogy bő termés legyen, a 
minden napi kenyér ott lehessen az asztalon. A 
békességet kívánjuk, mert csak békében élő 
család, ország, világ (akármilyen emberekből 
alkotott egység) csak akkor tud eredményesen 
működni és megélni egymás mellett, ha békében 
él.
Az múlt ezer év, ha nem járt példaképpen az 
emberiségnek, akkor semmiből sem fog tanulni. 
Az emberek jóakarata, megértése kell ahhoz, 
hogy az újévi jókívánságok valóra válhassanak. 
A jövőben vetett remény és hit segítsen minden 
embert, hogy tehetségéhez képest befolyásolni 
tudja a jó érzésekben meg kívánt jövőt, - 
mi ndnyáj unk j övőj ét.

Szeverényi László
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2006 - Magyarországi 
választásokról tudósítás:
(Kardos Béla tudósítása az Ausztráliában és 

Új- Zelandban élő magyaroknak!)
Január 19-én, Sólyom László köztársasági elnök, (a 
magyar zászlóval a háta mögött) bejelentette, hogy a 
magyarországi országgyűlési választások első 
fordulója április 9-én, míg a második forduló április 
23-án lesz.

A választásokkal kapcsolatos tudnivalókat a 
csatolt két mellékletben adom mindenki tudomására. 
Megjegyzem, hogy aki szívén viseli a magyarországi 
választásokat, és részt akar venni annak 
kimenetelében, mint külföldön élő magyar 
állampolgár, annak - ha eddig még nem tette meg:

1. Bejelentett lakcímének kell, hogy legyen 
Magyarországon. Ezt, akinek nincs saját háza vagy 
lakása Magyarországon, megteheti úgy, hogy egyik 
rokona, vagy barátja címére jelentkezik be a 
rendőrségen.

2. Feliratkozik a rendőrségi bejelentőlappal a 
külképviseleti választási névjegyzékre.

3. A személyazonosság, a magyar 
állampolgárság igazolására a magyar útlevél alkalmas 
igazolvány.

Az eddigi választások és referendumok alacsony 
részvételi arányát nézve felidézem а VI: Ausztráliai és 
Uj-Zélandi Magyar Tanácskozás egyik javaslatát, 
amit elnökségem idején, 1994. Január 18-án, az 
Ausztráliai és Új-Zéladi Magyar Szövetség 
határozatként elfogadott, s amit akkor a magyar 
kormánynak és az országgyűlésnek megküldtünk:

ÜZENET A MAGYAR TÖRVÉNY
HOZÓKHOZ ÉS A MAGYAR NEMZET 
MINDEN TAGJÁHOZ

"A jelen VI. Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar 
Tanácskozás résztvevői több évtizedes 
demokráciában eltöltött élet tapasztalatai tudatában 
üzeni a magyar nemzet minden tagjának, hogy éljen 
szavazati jogával. Éljen a jogával mind az 
országgyűlési, mind pedig a helyhatósági választások 
adta lehetőségének alkalmával.
A képviseleti elv, választásokon való gyakorlása 
demokrata voltunk legszebb önkifejezése. Itt 
Ausztráliában a választásokon való részvétel kötelező. 
Az ebből levont kedvező tapasztalatok tudatában a 
Tanácskozás javasolja továbbá a magyar

törvényhozásnak, hogy törvénybe rögzítse a 
képviseleti választásokon való részvétel állampolgári 
kötelezettségét."

Eddig az idézet. Kérem e levelem olvasóit, a 
nyomtatott sajtó és az elektronikus média képviselőit, 
hogy tájékoztassák olvasóit, hallgatóikat és nézőiket a 
magyar országgyűlési választásokon való részvétel 
fontosságáról, annak demokratikus önkifejezési 
lehetőségéről.
Ennek reményében búcsúzom szívélyes üdvözlettel: 
Kardos Béla.

A kérésnek eleget téve, csatalakozom a felhíváshoz,
Szerk.

Elérkeztünk az 50-ik évforduló
évéhez.... Érdemes elmondani még 
egyszer: Címzett ismeretlen
(avagy ....recept a felejtés ellen.)

A Nemzeti Hírháló nyomán
Evvel a postai, vagy egyéni írással érkezik vissza 

a feladóhoz a levél, ha a címzett a megadott címen 
már nem tartózkodik ott, vagy - és ez is előfordul sok 
esetben, ha a címzett nem kívánja átvenni és elolvasni 
a levél tartalmát.

Valahogy ez a gondolat jutott eszembe, amikor 
elolvastam a hírt, hogy 29 magyar politikus, illetve 
közéleti személy, tudós, meghívta a jelenlegi amerikai 
elnököt, George W. Bush-t, hogy látogasson el 
MAGYARORSZÁGRA 2006-ban és emlékezzünk 
meg közösen 1956-os Forradalom ötvenedik 
évfordulójáról.

Az elgondolás helyes, de legyen szabad 
emlékezni is, bár sokan hajlamosak a felejtésre.

A meghívást a levél írói, többek között 
megemlítik a meghívói levélben, hogy a nyugati világ 
akkori megosztottsága miatt a magyar nép magára 
maradt forradalmi harcában, viszont az Egyesült 
Államok megértette a forradalom jelentőségét, sőt - 
szó szerint ez van a meghívó levélben írva: - 
"áldozatkész segítsége igen sok formában nyilvánult 
meg a véres megtorlást követően is."

A levél e mondatának olvasása után 
megvakartam öreg fejemet, mert azért még 
emlékszem azokra az időkre, amikor Magyarország 
fellázadt a kegyetlen, törvénytelen kommunizmus 
hatalma ellen, és először az ajándékként odaadott 
nemzetek közül (annak végrehajtói Winston Churchill
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és Delano Roosvelt voltak) szabadságharcot indított a 
"dicsőséges" Szovjetunió ellen.

Nem kívántak mást csak szabadok akartak lenni 
és követelték az idegen, megszálló hadsereg 
kivonulását Magyarországról

A szabadságharc úgy látszott győzni fog, sőt már 
arról beszéltek az illetékesek, milyen formában lehet 
végrehajtani a szovjet csapatok békés kivonulását. Ez 
az időszak volt a "Szabadság Lángja" tíz napig.

Aztán hirtelen jött a pálfordulás és nem lett 
belőle semmi. Sőt...további kegyetlen elnyomás de 
még kegyetlenebb megtorlás következett 1956 után. 
Megmaradt a szovjet által kinevezett bábkormány 
egészen 1990-ig, amikor a látszólagos kommunista 
uralom megszűnt Magyarországon. Ma már 
nyilvánosságra került történelmi tény, hogy a magyar 
szabadságharc az amerikai kétszínű, akkori politikai 
nem helytállás miatt bukott el. Maga az akkori 
amerikai elnök jelentette ki: - "Magyarország nem 
szövetségesünk" - melynek elhangzása után a 
Szovjetunió, mivel - volt a "dicsőséges szövetségese" 
az Egyesült Államoknak a második világháborúban - 
azonnal megindította és kegyetlenül leverte az 1956- 
os szabadságharcot. Vagyis az amerikai elnökhöz 
most intézett levélnek azon mondata: - "áldozatkész 
segítsége igen sok formában nyilvánult meg a véres 
megtorlás után" - nem egyéb, mint egy közönséges 
kitaláció, magyar nyelven mondva: HAZUGSÁG!

Milyen formában nyilvánult meg az "áldozatkész 
segítsége az Egyesült Államoknak a véres megtorlás 
után"? ha a szovjet beavatkozás elitélése az Egyesült 
Nemzetek sóhivatala előtt az USA részéről, vagy a 
nagylelkűen menedékjogot biztosító több ezer 
menekült befogadása a USA-ba jelenti mindezt, 
bizony az csak olyan bűnbánati kijelentés, mely nem 
változtat azon, hogy Magyarország továbbra is, 1956- 
tól 1991-ig (amikor az utolsó szovjet katona elhagyta 
az országot) a szovjetek által megszállt rabnemzet 
maradt.

Szomorú, ha 29 magyar politikus, valamint 
művész és tudós, akik aláírták a meghívó levelet, ezt 
nem tudták.

Tudom, a leírtakra gyorsan megjönne a válasz - 
régen volt, felejtsük el a tévedéseket és hívjuk meg 
erre az 50 éves megemlékezésre a jelenlegi USA 
elnököt, aki George W. Bush-nak hívnak.

Viszont a Bush név egy másik csalódást, 
Szülőföldemmel szemben, árulást juttat eszembe. 
Talán szabad legyen emlékeztetnem a könnyen 
felejtőket, hogy a Szenior Bush volt látogatóban 
utoljára Magyarországon, amikor megállapodtak az

akkori szovjet vezetővel - ha kivonulnak a 40 éve 
megszállt Kelet-Európai országokból - gondoskodni 
fognak arról, hogy a sok kegyetlenséget, gyilkosságot 
és törvénytelenséget elkövető helybeli 
kommunistáknak nem lesz bántódásuk, sőt helyükön 
maradhatnak és élhetik továbbra is megszokott rabló 
uralmukat, most már, mint kapitalisták.

Barátságos kézfogással pecsételték meg ezt az 
újabb csérbehagyást, mely a magyar népet 
megalázóan érintette.

Azóta is látszat-szabadság dúl Magyarországon 
és a volt kommunistákból milliárdos kapitalisták 
lettek. Köszönhetik, ha nem is közvetlenül, de a Bush 
dinasztia két tagjának, az öreg és az ifjú GEORGE- 
nak.

Persze a leírtakat lehet tagadni, félremagyarázni, 
de a tények önmagukért beszélnek a jelenlegi 
magyarországi állapotokat illetően.

A meghívással kapcsolatban viszont van egy 
jóslásom, mely azt hiszem 90%-ban be fog teljesedni: 
George W. Bush időben megköszöni a szíves 
meghívást, 2006-os dátumot illetőleg (mert lehet, 
hogy nem is emlékszik arra mi történt 1956-ban 
Magyarországon) de más, sokkal fontosabb dolgai 
miatt - Iraq, Iran, Szíria, Észak-Korea stb. - sajnos 
nem tud eleget tenni a meghívásnak.

Vagy az is elképzelhető, hogy valamelyik Fehér 
Házban ülő hivatalnok nem is adja át a levelet 
elolvasásra Bush-nak, csupán, mint 'Címzett 
ismeretlen' félreteszik.

Megnyugtatom a reménykedőket, hogy
'látogatása' melyből nem lesz semmi, de, még ha 
jönne is - 'nem fejezi ki az önkényuralmak elleni 
harcát' melynek áldozatvállalását már elődje 
megtagadta 1956-ban a magyar néptől. De azért 
mondjuk hittel, reménnyel: DUM SPIRO... SPERO.

(latinból: ... amíg csak lehelek, remélek') 
Révffy László, Leicester, Anglia.

Yarra Part-i majális vagy
emlékezés az 56-os forradalom 
bukására és annak hőseire?
Nagy érdeklődéssel olvastam Kocsis Margit, Tisztelt 
Honfitárs! felhívását, (keltezés nélkül!) az 1956-os 
események méltó megemlékezés-sorozat 
szervezésére, amit a Melboume-i magyarság és a 
Magyar Köztársaság Nagykövete rendez majd.
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Továbbiakban a felhívás így folytatódik: " A közel 
két hónapig tartó ünnepség-sorozat során:
• Neves professzorok előadásokat tartanak a 

témáról angol nyelven, (helyszín?)
• Bemutatjuk a forradalmat képekben, hangban.
• Kiállítást készítünk azokról a magyarokról, akikre 

büszkék vagyunk.

•  Fesztivált szervezünk a melboume-i Federation 
Square-re a magyar kultúrát jelképező hangszeres 
zenével, tánccal, énekkel, ahol megjelentetjük 
gazdag népművészetünket, életkultúránkat is."

Ezek után a kérelem jött a védnöki - támogatásra...

Ha valaki ismeri a magyar történelmet, sajnos a 
magyar októberekhez nem való az "ünnepség- 
sorozat"! Ilyet csak az tud kitalálni, aki nem veszi 
figyelembe a történelem múlását, igaz történetét, 
adatait - és csak a maga javát nézve elkövet mindent 
az erőszakos tündöklés érdekében!

Ma már tudjuk, hogy a forradalom bukásához 
sok olyan tény járult hozzá, ami a világ-politika 
kegyetlen megváltoztathatatlan érdekeinek, 
"megemlíthető" kis része volt csak. Jó példa volt az 
1848-as forradalom és szabadságharc, de a 
végeredmény - ugyan az lett. Azok nevében 
tiltakozók, akik életüket adták egy olyan eszméért, 
hogy "független szabad Magyarország".

A nagyhatalmak (és az azok talpnyalói) nem úgy 
vélték, hogy a magyar szabad legyen.

Ha bele gondolunk, - a mostani kormánynak 
annyi köze van az 56-os forradalomhoz, - hogy egy 
politikai előnyt akar vele nyerni a világporondon, - 
magukévá mondva a kommunizmus bukásnak 
kezdetét - amikor nekik és kegyetlen elődeiknek 
köszönhette a magyar nép forradalom megtorló 
évtizedeit.

Szánalmas, hogy az itteni szervezetek vezetői 
támogatják az otthoni kormány és támogatói 
kezdeményezését, - de talán érthető ez, mert legtöbbje 
csak hallott az eseményekről, és nincs teljes tudatában 
azoknak a körülményeknek, ami ezt a helyzetet 
előteremtette.

Szép és méltó volt a múlt-évi megemlékezés - a 
Melboume-i Magyar Központban. Mi magunk is 
képesek vagyunk méltón megemlékezni azokról, akik 
sokunknak barátja, kortársa is volt.

A hellyel kapcsolatban csak annyit, hogy ha 
Minszenty biboros Melboumebe való látogatását meg 
tudtuk rendezni a Városházán - most a lehetőség meg

lenne, hogy még a Parlament termeit is 
megkaphatnánk a méltó megemlékezésre. Talán sok 
olyan ember is eljönne és részt venne a 
megemlékezésen, minthogy a Yarra parton magyar
majálison emlékezzen a magyar hősökre. Szerk.

MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

Meghiúsult a legnagyobb "online” 
bankrablás.

Esélyük sem volt az "interneten" szerveződött 
bankrablóknak leemelniük 220 millió Fontot egy 
londoni bankból. A rendőrség már régóta figyelte a 
bűnözők tevékenységét, és az utolsó pillanatban 
közbelépett, majd meghiúsította az egyébként ötletes 
módszert kidolgozó bankrablók tervét. A bűnüldözés 
egyetemes történetének valószínűleg legnagyobb 
nemzetközi számítógépes bankrablási kísérletét 
akadályozta meg a Scotland Yard, amelynek 
bejelentése szerint egy japán bank londoni fiókjából 
több százmillió fontot próbáltak leszívni. A londoni 
rendőrség ilyen jellegű bűncselekmények felderítésére 
és meghiúsítására 2001-ben alakult osztaga, a 
"National Hi-Tech Crime Unit" közölte: a leleplezett 
bűnszövetkezet a "Sumitomo Mitsui Bank" londoni 
központjából 220 millió fontot akart ellopni 
távirányításos módszerrel. Az eddigi legnagyobb - 
hagyományos módon végrehajtott - Nagy-Britania-i 
bankrablás során ennek az összegnek a 10 százalékát 
vitték el; ezt a bűncselekményt, amely tavaly 
karácsony előtt történt egy Belfast-i bankban, a 
hatóságok az IRA észak-ír katolikus "milicia" 
számlájára írják. A most megakadályozott 
elektronikus bankrablás előkészítéseként a 
bűncselekmény kitervezőinek dolgozó számítógépes 
szakértők olyan programot telepítettek a Sumitomo 
rendszerébe, amely minden egyes leütést rögzített a 
bankhoz "számlatranzakciók" végrehajtására 
bejelentkező ügyfelek számítógépeinek
billentyűzetén. Ebből a program ki tudta szűrni az 
egyes bankszámlák adatait és az ügyfelek felhasználói 
jelszavait, vagyis közvetlen hozzáférést adott a 
betétesek pénzéhez. A tavaly október óta figyelt 
bűnszövetkezet világszerte tíz olyan számlát létesített, 
amelyre a Sumitomo londoni fiókjából eletronikus 
úton ellopott milliókat átirányították volna. A Brit é 
az izraeli rendőrség akkor lépett közbe, amikor az 
internetes bankrablók az első "tranzakció"
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végrehajtására készültek: a bűnszövetkezet egyik tagja 
Izraelben éppen 13,9 millió fontot akart leemelni a 
bank londoni fiókjában vezetett számlákról tetten 
érése pillanatában. A 32 éves férfit Tel-Avivtól délre, 
egy kisvárosban vették őrizetbe. A Scotlan Yard az 
ügy kapcsán újabb figyelmeztetést adott ki a londoni 
City-Bank-jainak, hogy fokozatosan figyeljenek az 
"internetes" bűnszövetkezetek tevékenységére. A 
most leleplezett banda módszere technikai 
szempontból jelentős előrelépés, ugyanis már nem 
veszi igénybe a banki ügyfelek közvetlen 
közreműködését. Napjainkban az "internetes" csalók 
által használt egyik legelterjedtebb módszer az ún. 
adathalászat, melynek során egyes bankok nevében 
hamis e-mail üzeneteket küldenek ki, s különböző 
trükkökkel bizalmas információk megadására kísérlik 
meg rábírni a gyanútlan felhasználókat. Bár a legtöbb 
"adathalász-csalást" az USA-ban, az Egyesült 
Királyságban és Ausztráliában hajtják végre, 2003 
őszén az Inter-Európa Bank, idén pedig az OTP Bank 
"online" szolgáltatásokat használó ügyfeleit kísérelték 
meg ismeretlenek hasonló módon félrevezetni.

Mi ebből a tanulság?.....aki az Intemet-et használja
pénzügyi dolgai intézésére, használja a legkorszerűbb 
védő-programokat, és nem elárulni titkos jelszavakat - 
számlaszámot nem hivatalos egyéneknek... .ha valami 
probléma, vagy kérdezni való van....egyenesen a 
Bankhoz vagy a pénzügyi vállalathoz kell fordulni!

<>

ÁRPÁD ELOERLY WELFARE 
8CQIETY №.

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!

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@,a1 1 honiéi oans. com, au

ALLOüome Loans
ABN 18 105 914 663

MemlHW of The Mortgage fndustry Association Of Attstralla

Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust. 
www.allhomeloans.com.au 

315 George Street, Doncaster Vic. 3108. 
_________ Phone: (03) 9888 1100

HALNA LA LI A
TRAVEL ALENCr
Uc.No. 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 

6S8 Clenhuntlv Road Caulfield. Vic. 3162
| Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03)9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
_______  Mobile: 0418 108 730

http://www.allhomeloans.com.au
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M Ű S O R O S  G Y E R T Y A F É N Y E S  E S T
2005 December 18.n, vasárnap

a Magyar Központ nagytermében 
(760 Boronia Road, Wantirna, 3152)
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2006
FEBRUÁR

Jeles napok; Feb.2.
Gyertyaszentelő 
Boldogasszony 
ünnepe. Az 
általánosan ismert 
jóslás szerint: ha süt 
a nap, és ha a medve 
Meglátja az 
árnyékát, és 
visszamegy 
barlangjába, és még 
negyven napig tart a 
hideg!
(természetesen ez, 
csak
Magyarországra
vonatkozik!)

TISZTASÁG A FŐ ....
Önöknek valóban tiszta a konyhájuk - mondja az 
egyik vendég az étkezőben.
A fopincér kihúzza magát.
Igen, mi sokat adunk a tisztaságra.
De ön miből állapította meg?
Abból, hogy az egész menünek szappan íze volt.

TÜRELEM...
Főúr, kérem.... már több mint egy órája várok a 
megrendelt bécsi-szeletre!
Tudom uram,.... Ha mindenki ilyen türelmes lenne, 
mint ön, öröm volna a munkánk....

BOR IVÓK BÖLCSESSÉGE...
- Szerinted az óbor vagy az újbor a jobb?
- Hát természetesen az óbor.
- Nem a, hanem az újbor a jobb.

GIZIKÉ VICCEIBŐL...
Egy idős házaspár ül a kávézóban, nagy élvezettel 
fogyasztják a megrendelt kávét, amikor az öreg 
megszólal:
- Nézd, mama - tíz év múlva úgy fogunk kinézni, 
mint az a két "szatyor" a kávézó végében,
- Mire a mama felvilágosítja az öreget:
- Szép nagy tükör van ebben a kávézóban....

A mama nem engedi meg, hogy te itt maradj velem 
éjszakára aludni! - ugye megérted?

- Miért?
- Mert ha az óbor volna jobb, már újkorában megitták 
volna!

Ha meggondoljuk: Isten előbb a környezetvédőket 
kellett volna megteremtenie, és csak azután a Földet! 
Hát nem?.....
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A St.Aibans Idős Magyarok Klubjának
Karácsonyi Díszebédje2005. December 19-én.
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CASEY IDŐS MAGYAROK HÍRŰI.
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.
Tekintettel arra, hogy Klubunk jelenleg egy kis nyári 
szünidőt tart, így majd a következő Kisúj ságban 
szeretnék rövid információt közölni olvasókkal a múlt 
évi tevékenységeiről.
Most pedig szeretnék kívánni minden olvasónak egy 
minden jóval megtöltött Újesztendőt, de főleg 
kívánok mindenkinek egészséget, szeretetet és sok 
boldogságot. Tisztelettel Árpi.
Figyelem! A Klub 2006-os első találkozója Február 
1-én lesz; és az első Zenés ebéd Február 26-án meg 
lesz tartva, az előzetesen hirdetett elhalasztás ellenére! 
(Giziké Jan. 28. jelentése)

MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2006. FEBRUÁRI NAPTÁR. ___
Február 5. Vasárnap

d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

Február 12. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise.

Február 19. Vasárnap.
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

Február 26. Vasárnap
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet. 
d.e. 11:00 órakor Katolikus szentmise.
Déli 12 órakor ebéd a templom 
alatti teremben!______

Figyelem!
A Szt. István Melbournei Magyar Központi 
Templom Katolikus szentmiséi d.e. 9:30-kor 
kezdődnek az első három vasárnapon
Februárban: - 26-án pedig 11 órakor az 
Evangélikus Istentisztelet után.

| Meghívó!
> A Regnum vezetősége szeretettel meghívja Önt és 
;> családját Február 26-án déli 12 órakor (11 órai 
; mise után) rendezendő ebédjére.
< Magyaros konyha, sütemények, kávé!

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
Február 19.-én déli 12 órakor
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság, a jó hangulatról a 
DUNA ZENEKAR gondoskodnak.

A belépő ebéd, sütemény és kávéval $25.00 
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

Gyere, és csatlakozz 
gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
elismert sport, 

gyrekek öl éves kortól 
fdnőtekbnél 

nincs kor határ!
:l< 3

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata vas 

gyerekek és felnőttek tanításában 
Boronia: Wantima Health & Squash Club 

258 Scorsby Éoad, Boronia.
Szombaton d.e. 10.30- 12.00 noon. 

Wantirnat Magyar Központ 
?6iÓ%ÍTöma Road, Wantima:

Szerdán esté 6.00 órától -7:30-ig.
Privát érákat ás kérhet a 

9729 9396 vagy 0409 809608 tejefonszámokon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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A Knox Idős Magyarok Klubjánaknak Karácsonyi
ebédje

A M elb.M agyar
Központban
2005.Dec.13.
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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. A Klub tagjai Február 7-én 
találkoznak először 2006-ban. Szerk.

Régi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével !

Fekete-fehér
vagy színes képekről

M A D A 1 S Á N D O R
(Hungaroskülnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

2 $ave U
BOOKKEEPING & ACCOUNTING  

SERVICES

e x
©

ERIKA BÁLLÁ: 04 03  49 0  580 
FRANCIS BÁLLÁ: 0417  552 505 
TELEPHONE: (03 ) 9761 6765
EMAIL: info@ 2saveu.com.au 
WEB: www.2saveu.com .au

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 C l.

A Januári Kisújságban Nagy József (Jocó) 
részletesen beszámolt a Karácsonyi Ebédről, és a 
képekről lehetett látni a jó hangulatot.
A Klub tagok és vendégek 2006-ban Február 15-én 
találkoznak először a szokásos helyen és időben! 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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Maszípczás:
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) 9878 3663 telefonszámot.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

e x

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

E-mail: beriferi @ alphalink.com.au

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2006-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)
A Januári Kisújság képekkel hosszú beszámolót 
közölt a December 12-én megtartott karácsonyi 
ebédről. A megérdemelt pihenő után, a Klub Február 
6-án találkozik először. Mindenkit szeretettel vár a 
vezetőség nevében Hipik Szilveszter.

BRIMBANK-I (ST.ALBANS1 IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess S t  
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. A képek 
tanúskodnak az ünnepi hangulatról.

A St.Albans-i idős magyarok 2006 első 
összejövetele Január 23-án volt 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 IT  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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Nyári Tábor 2006. január
Az 54 és 63 cscs. Nyári táborunkat a Macalister 

folyó mellett tartottuk, kelet Victóriában, Heyfíeld 
környékén. A részletes előkészületek megtörténtek és 
mindenki vidáman indult a táborba. Szerencsések 
voltunk, hogy nem volt nagy hőség a táborozás ideje 
alatt.
Az első napon, a tábor felállításán szorgoskodott 
mindenki, a négy őrs, a Kígyó, Medve, Pingvin és a 
Kacsa kivették részüket, és a kiscserkész csoportok is, 
a Róka és a Farkas őrs is elfoglalták helyüket. 
Felvontuk a zászlót, és megnyitottuk a tábort.

A konyhai tevékenységek is elindultak, hála a 
szorgalmas szülőknek. Segítségként az 52. Korvina 
cscs. tagjai is hozzájárultak a tábor leindításában.
A tábor témája az "Egri Csillagok" című Gárdonyi 
Géza könyve volt, ami a középkori török időket idézi 
fel. A cserkészek nagy érdeklődéssel hallgatták, és 
átérezték az 500 évvel ezelőtti idők történetét. A tábor

egyik fénypontja volt a karton-papírból épített "Egri 
Vár" megvédése volt, a tál számban lévő szultáni 
csapatok ellen. A cserkészek nagy lelkesedéssel 
védték a várat.
A nyári tábor lényeges része volt a vízi-aktivitás, a 
fürdés, úszás és a kajakozás. Ezen mindenki nagy 
élvezettel vett részt, különösen a melegebb napokon.
A hagyományos portyázást is főleg vízen kellett 
teljesíteni, és mint a fiú és a leány őrsök is nagy 
lelkesedéssel és sikerrel végeztek el. Kimerülve 
ugyan, de annál nagyobb örömmel és tele 
élményekkel értek vissza a táborba.

Az élmények sorozatához nem csak a jól 
előkészített cserkészprogramunk járult hozzá, hanem 
táborunk gyönyörű fekvése, a természet szépség, a 
madarak és a fák között a felejthetetlen tábortüzek, a 
mókák és énekek.
(Az a hír járta, hogy az egyik reggel a réten legelésző 
tehenek a lányok papucsaiban sétáltak, - de lehet, 
hogy ez csak valakinek az illúziója volt csak!)

Mindenki úgy vélte, hogy egy nagyszerű tábor 
volt, és ismét, - mint sokszor már ezelőtt - szeretettel 
búcsúztunk el egymástól, azzal a tudattal, hogy majd 
ismét találkozunk az első összejövetelen, 2006. 
Február 11-én.

Jó munkát! Kovács Robi.
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A Magyar Köztársaság  
m elbournei K onzulátusa

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________

миг

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető :Solymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: mvw.mhtv.net: Email: info@rnhtv.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!
Lapzártakor érkezett!
A közismert természet-gyó 
Bokor Katalin Melboun 
lesz Február 16 és 23 közöl 
szeretne vele érintkezésbe lépni, hívja a Kisújság 
telefonszámát, 9879 8203, vagy Galambos Terézt, a 
9471 9227 számon. Több új könyve jelent meg 
Magyarországon, a természetes gyógyítás 
alaptörvényeiről. Értékes munkáit sokan ismerik és 
értékelik itt Melboume-ben is.

a u s z t r á l ia i  k is ú j s á 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 Kisújságot 
Félévre: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:nfo@rnhtv.net
http://www.3ZZZ.com.au

