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MI A
KÖNNYEBB?

(HARMADSZOR!)
Már közel 6 éve, hogy a számítógép tanítás létrejött a 
Melboume-i Magyar Központban. Ez a megmozdulás 
a helyi kormány segítségével kezdődött annak 
érdekében, hogy azok is hozzájuthassanak az 
Internethez és az azon megjelenő információkhoz, 
akiknek nincs módjúkban ezt otthonukban megtenni.

A mai napig több mint 250 jelentkező 
végezte el az alap-ismereteket nyújtó tanfolyamot. 
Azok részére, akik tovább képzést és magasabb fokú 
iskolázást igényeltek a Komputer Klub Association- 
ban folytatták tanulmányaikat, a Központban. Sokan 
új életerőt kaptak az Interneten található 
információktól, sőt új barátokat, ismerősöket szerezve 
a világ minden táján élő magyarokkal leveleznek. 
Sokan elfordulva a lehetőségtől ezekkel a 
kifejezésekkel fogadták a megmozdulást: - én már 
öreg vagyok, nem tudom én azt már megtanulni, vagy 
-  nincs azon semmi, ami engem érdekel, vagy -  csak 
reklám az egész, és a világ „megrontására” találták ki.

Ezek az indokok, csak másodkézből hallott és 
nem egyéni tapasztalatból összetett kijelentések.

Mi könnyebb, hátat fordítani korunk 
egyik legnagyobb vívmányának, vagy megfontolva 
elfogadni, tapasztalásból leszűrni belőle, ami jó. és 
segítve javítani, ahol kell?

Sokan elvetik a tanulást, mert azt hiszik, hogy 
nem tudják felvenni a versenyt az ifjú generációval, 
aki már lassan el sem tudja képzelni az életet és a 
tanulmányi előrehaladását a számítógép és Internet 
használata nélkül. Erre az a válasz, hogy ha meg 
akarjuk tartani a kapcsolatot a fiatalokkal, 
mindenkinek lépést kell tartani az új lehetőségekkel,

és meg kell találni a módot arra, hogy ezt 
megtanulhassa.

A sok információ, ami megjelenik az 
Interneten, habár nem ellenőrizett, de megtalálható, 
és annak hitelességét az idősebb generációnak kellene 
ismertetni a fiatalabb generációval.
Tehát, ha nem látom, nem tudom, hogy mi van az 
Interneten, hogy tudok hozzászólni annak anyagához, 
és hitelességéhez?

Nem szabad elfelejteni, hogy a hírközlés 
egyik nagy eszköze lett az E-mail, ami a legrövidebb 
idő leforgása alatt visz írást és képet a világ minden 
részére, összemérhetetlenül olcsóbban, mint ha levél 
formájában küldenénk azt.

Az Interneten titkos-jelszavak használatával 
ma már a pénzügyi dolgokat, számla-fizetéseket, 
vásárlásokat is le lehet bonyolítani elektronikus 
módon. Ez megtakarít időt és fáradságot, a sorbaállást 
és extra költségeket a Bankok személyes látogatásával 
és készpénzes fizetésekkel. Ha valaki észre veszi, és 
előre néz, ez az irány a jövővel kapcsolatban. Ha ezt 
belátjuk és elfogadjuk, akkor jobb megtanulni, 
mintsem kétségbe esni akkor, amikor majd 
mindenkinek, muszáj lesz ezt a módszert használni.

Mi a könnyebb? -  azt mondani, és elhitetni 
magunkkal, hogy öregek vagyunk újat tanulni, vagy 
elfogadni, egy kis erőt összeszedve megtanulni az 
újat, ami úgyis alapja lesz az életünknek.

Egy újabb államilag segített program indult 
Melboumeben. A neve „my connected community”. 
Ez az idős magyarok Klubok tagságának ad majd 
lehetőséget, hogy egymás között és az Interneten 
egész világgal érintkezésben tudnak kerülni- Saját 
hon-lapukon beszámolókat, mindenkinek szóló 
ismertetéseket, (magyarul és angolul) képeket, és 
fontos értesítéseket tehetnek közismertetésre. A 
irányító személyek tanítása megkezdődött, és a 
további fejleményeket a Kisújságban közöljük. 
Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának ehhez a 
mozgalomhoz! Szeverényi László
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Az Újév itt Melbourne-ben 
Februárban kezdődik!

ÚJÉV NAPJÁN, 1849.
írta: Petőfi Sándor

Megérte ezt az évet is,
Megérte a magyar haza;
A vészes égen elborult,
De nem esett le csillaga.
Meg van vagdalva, vérzik a kezünk,
De azért elbírja fegyverünk,

S amerre vág,
Ott hagyja fájó vémyomát.

Ott hagyja fájó vémyomát,
Haramja csorda, képeden!
Hogy majd az ítéletnapon 
E bélyeg vádolod legyen,
Vádolod az isten színe előtt,
És gyújtsa rettentő haragra őt,

Te ellened,
Ki ránk veszett fogad fened!

De mit az ítélet nekünk?
Ha lesz is az, sokára lesz!
És ami több, és ami fő:
Az isten könyörületes.
Még majd kegyelmet adna nékik ő...
Ne várakozzunk; e vérengző 

Kutyák felett 
Tartsunk magunk ítéletet!

Tartsunk oly vérítéletet,
Hogy elborzadjon a világ;
Majd addig szórjuk rájok a 
Szörnyű halálos nyavalyát,
Amíg hírmondónak marad csak egy,
Ki majd otthon reszketve mondja meg,

Hogy jaj neki,
Ki a magyart nem tiszteli!

Nekünk most az isten kevés,
Mert ő nem eléggé kemény;
Hozzád imádkozom, pokol,
Az új esztendő reggelén:
„Öntsd szíveinkbe minden dühödet,
Hogy ne ismerjünk könyörületet,

Míg e gazok
Közül a földön egy mozog!”

Debrecen. 1948. Január 1.

ALKALMI VERS
ír ta : Arany János 

Az új évet (ócska tárgy)
Kell megénekelnem,
Hálálkozva, ahogy illik,
Poharat emelnem,
Mit van mit kívánni még 
Ily áldott időben?
Adjon az Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót 
S nyeljen a mészáros,
Méije pedig szöszön-boron,
Font kijáija bőven.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Senkinek a nyakára 
Ne vigyenek kontót,
Valaki csak ráteszen,
Nyelje meg a lottót;
Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Szegény ember malacának 
Egy híja se essék,
Messze járjon dög, halál,
Burgonya-betegség;
Orvos, bakó a díját 
Kapja heverőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Tücsi-hajcski baromnak 
Sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;
Gyarapodjék a magyar 
Számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Kívül, belül maradjon 
Békében az ország;
A vásárra menőket
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Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál 
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

A bíró is , mint eddig, 
Tisztét jól betöltse;
Víz kedviért a babát 
Soha ki ne öntse; 
Emberiség, igazság 
Egyik serpenyőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen! 
Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Nagy uraink (ha élnek) 
Nőjenek nagyobbra; 
Áldozzanak, legyen is mit, 
Mégse üssék dobra; 
Nemzetiségünk mellett 
Buzogjanak hőén.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

író pedig írónak 
Szemét ki ne ássa, - 
Ne is legyen az idén 
Napfogyatkozása 
Jó erkölcs -, eszme-, hímév-, 
S előfizetőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Mire üssek még pohárt? 
Asszonyi hűségre?
Barátság-, polgár-erény -, 
Vagy mi más egyébre? 
Hiszen ezek közöttünk 
Varrnak kelendőben. 
Tudj’Isten, mi minden nincs 
Ez új esztendőben!

1853.

Amit mégegvszer el kell mondjak!

Г

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

Alig tudnak a diákok az 56-os 
forradalomról

Egy felmérés szerint a magyar diákoknak csak húsz 
(20) százaléka nyilatkozott úgy, hogy tanult az 1956- 
os forradalomról. A tudatlanság oka, hogy a tanmenet 
végén már nincs idő a világháború utáni események 
tanítására, de persze van benne a tanárok 
bizonytalanságának és az érdeklődés hiányának is — 
számolt be róla a Népszabadság.
A Lauer Learning oktatási cég és a Szocio-Gráf 
Közvélemény-kutató Intézet felmérése tanulságos 
eredményt hozott: a megkérdezett hétszáz (700) fiatal 
döntő többségéről kiderült, nem is tanultak 56-ról. 
Akadt közöttük olyan is, aki Kossuth Lajost és Petőfi 
Sándort is az ’ 5 6-os forradalmárok közé sorolta -  alig 
száz évet tévedve a históriában.
A távirati iroda által megkérdezett szakértők közül 
Tallai Gábor arra panaszkodott, hogy mivel a 
tananyag az időrendet követi, a gyerekek tizenhét éves 
korukig nem is tanulnak a forradalomról. A Terror 
Háza programigazgatója a Történelemtanárok 
Egyesületének felmérését idézte, amely szerint idő 
hiányában kimarad az oktatásból minden, ami 1945 
után történt.
Az 1956-os Intézet kutatója, Lénárt András a 
társadalmi motivációt hiányolja. Azt mondja: Nagy 
Imréék 1989-es újratemetése volt az utolsó közös 
pillanatunk. „Nagyon el vagyok szomorodva” -  
reagált a felmérés eredményére Gyenes Judit. Maiéter 
Pál, a Nagy Imre-kormány kivégzett honvédelmi 
miniszterének özvegye lapunknak elmondta: maga is 
több alkalommal szembesült már azzal, milyen erős a 
tájékozatlanság 1956-tal kapcsolatban. „Katasztrófa” 
-  kommentálta a hírt Litván György, jelezve, maga is 
ezt tapasztalja, amikor gimnáziumokba meghívják 
előadást tartani. A történész szerint fokozza a zavart 
sok ötvenhatos „hőbörgése”, folyamatos 
méltatlankodása.
Egyszer egy diák meg is jegyezte, hogy akkor derül 
majd ki az igazság, ha az egykori résztvevők 
kihalnak.
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MAGYRORSZÁG 1956-BAN
írta: Arnulf Őverland

Norvégból fordította: Sulyok Vince.

Ha elfeledjük Magyarországot, marad-e 
jogunk élni, 
s ki fog küzdeni majd 
éppen mi értünk?
Ki húzott választó vonalat 

A népek közé, hogy egyeseket észrevétlenül 
eltiporhatnak,
míg másokat minden áron meg kell védeni?

- köztük Norvégiát is, természetesen?

Megint láttunk elvérezni egy népet.
Ismét kiabálhatjuk:
Nem küzdöttek hiába, nem pusztulhatnak el!

Szó, megszokott szó csak, 
mialatt dúl a harc, 
piaci fecsegés csak,

szégyellni való szóbeszéd, amiben senki sem hisz! 
Még senki sem hallgathat.
A kezeit mosó ENSZ-ben 
mindmegannyian a bölcsek 
határozatokat hoznak 
egyre élesebb hangnemben.

Valamit tenni? Ugyan mit tehetnénk,
Ha nem hallgatnak ránk az oroszok?

Hát ne nyugodjunk bele?
Dehogyne!
Hagyjuk végre

A fecsegést az emberi jogról és becsületről!
Ne irkáljunk 
Az „élet tiszteletéről”!

Eggyek maradunk mégis.
- Miben?
A rémületben és szégyenben!

Vonuló felhők
Borítják az éjszakai mennyboltot.

Kit mutatnak a csillagok?
A következő ki lesz?

Könyvismertetés!
Dr. Fazekas Árpád

FORRADALOM
SZABOLCS -  SZATMÁRBAN

Az ’56-os forradalom és szabadságharc 50-ik 
évfordulójára jelent meg ez az irodalmi remekmű. A 
forradalom igaz története Nyíregyházán és a 
megyében. Hosszú évek kutatása eredményeként 
olyan eseményekről számol be az író, amelyről eddig 
kevés ismeretünk volt. Dr. Fazekas Árpád fáradságot 
nem ismerve, állította össze a megye forradalmi 
megmozdulásainak hiteles történetét.

A könyv hitelesen beszámol a Nyíregyházi 
tüntetésről, ami három nappal a budapesti forradalmi 
megmozdulások után, október 26-án történt. 15 000 
ember gyűlt össze a Helyi Önkormányzat épülete 
előtt. Továbbá ismerteti a forradalom vezéralakjait, 
Rácz Sándor gimnáziumi tanárt, a Városi 
Munkástanács Elnökét, Szilágyi László, 
Tomasovszky András, Kanyó Bertalan, Dandos 
Gyula mártírokat, több más kiemelkedő 
személyiséget és azok tevékenységeit a forradalom és 
szabadságharc alatt.

A könyv továbbá ismerteti a forradalom utáni 
megtorlást. Hazafiak Ungvárra való deportálását. A 
Kádár rendszer kegyetlenségeit -  a besúgott névsorok 
alapján történő megtorlásokat. A könyv megemlíti a 
barikádok másik oldalán harcoló ÁVH-s áldozatokat 
is. A képekkel illusztrált könyv, sok verset is 
tartalmaz, a modem költők alkotásai a forradalomról. 
Ez a könyv igazi történelem, és egyedül és kizárólag 
Dr. Fazekas Árpád orvos-történészt dicsőíti.
A könyv megrendelhető: itt Melboume-ben Szolnik 
Lajos telefonszámán: (03) 9499 6427.

МАША. ..CAETA
TI2AVEL AeEMCY
Lic.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.

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vir. 3162
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

A MAGYAR KULTÚRA KÖVETE
Ezt a címet ez évben először a Magyar Kultúra 

Napja alkalmából adta át Dr.Hiller István, az oktatási 
és kulturális miniszter: „Önök a mai naptól a magyar 
kultúra követei itthon és szerte a világon.”

A Magyar Kultúra cím azoknak a magyar és 
külföldi magánszemélyeknek adományozható, akik 
munkásságukkal hozzájárultak a magyar kultúra 
népszerűsítéséhez, megismertetéséhez.

Akik a címet kapták 2007-ben a Magyar 
Tudományos Akadémián: Lady Solti, a világhírű 
karmester, Solti György özvegye, a „Liszt Academy 
Network” Alapítvány, a Solti Alapítványalapítója, - 
fiatal magyar művészek támogatója, a magyar zenei 
értékek népszerűsítője. Fehér László, Kossuth-díjas 
festőművész, a kortárs képzőművészet kiemelkedő 
egyénisége. 1990-ben a „Velencei Biennálén”, majd 
több országban rendezett bemutatókat. Nemzetközi 
köz- és magángyűjtemények őrzik alkotásait. 
Toronto, New York, Achen; Fisher István, Kossuth- 
díjas karmester. A Budapesti Fesztiválzenekarral 
jelentős nemzetközi sikereket ért el. A legnevesebb 
zenekarok és operaházak rendszeres vendég- 
karmestere. Hamarosan a washingtoni Nemzeti 
Szimfonikus Zenekar vezető vendégkarmestere; 
Kocsis Zoltán, kétszeres Kossuth-díjas zongora- 
művész, zeneszerző, karmester. Népszerű művész 
hazájában és külföldön is. A Nemzeti Filharmonikus 
Zenekarral, mint szólista is az Egyesült Államokban, 
Japánban, Európában kimagasló sikerei. Lemezeit a 
komolyzenei élvonalban jegyzik. Életműdíjat kapott a 
Cannes-i Midemen 2004-ben, Bartók-Pásztory-díjat 
Bartók 125. Születési évfordulóján; Kertész Imre, 
Nobel-díjas író. Sorstalanság című regénye a 
Holokauszt-irodalom megrázó alkotása, életfilozófia. 
Műveit legalább huszonöt nyelven olvassák. 
Sebestyén Márta, népzenei örökségünk terjesztője. 
Előadásain Bartók-Kodály népdalait kelti életre. 
Kossuth-díjas. Az Oscar-díjjal kitüntetett „Angol 
Beteg” című filmben és a „Deep Forest Grammy”- 
díjas világzene albumán is énekel.
A Magyar Kultúra Követe cím ezután évente 
legfeljebb hét személynek adható. Pénzjutalom nem 
jár érte. De minden kitüntetett hangsúlyozta, hogy ez 
a cím, felelős munkát, további és új feladatokat jelent 
a magyar kultúra terjesztésében hazánkban-külföldön 
és megtisztelőnek tartják.

Tízmilliós kis nép vagyunk, fel kell mutatnunk a 
magyarkultúrát a világ népeinek, hangsúlyozta többek 
között Kocsis Zoltán. Fisher Iván szerint, magyar 
kultúránk nélkül, pici ország lennénk, de 
Magyarország kulturális nagyhatalom. És szellemi 
értékeink miatt érdemes Magyarországon élni!

Személyes véleményemmel fejezem be a 
tudósítást: minden magyar felelősége a magyar 
értékek, a magyar kultúra megismertetése, 
népszerűsítése. Megkapó és felemelő ünnepség volt a 
Magyar Kultúra Követe címadományozás, a Magyar 
Tudományos Akadémián. Köszönöm a meghívást!
A tudósító Magyarországról: Dr. Szalontai Éva.

...és az érem másik oldala....
(a Nemzeti Hírháló nyomán)

Vonulás Hitler Pistihez
Január 27. Szombat 14.00-tól a Vértanuk teréről 
ismét látogatóba indulunk. Ezúttal Hiller István 
oktatási és kulturális tárca vezetőt keresünk fel.

Egy óriás méretű recept képében neki is 
készülünk azokkal, amelyre Dr. Rendszerváltó 
Cainton tablettát ír fel, hogy ne felejtse el, ő még 
tandíjmentesen, támogatott áru taneszközökkel, 
tankönyvekkel végezhette iskoláit, és féláru 
„diákjeggyel” utazhatott.

Legfőbb témánk ezen a napon a diákság, és az 
oktatás lehetetlen helyzete. A demonstrációs 
felvonulásra várunk minden diákot, pedagógust, 
valamint szülőket, a leendő és a volt diákokat, és 
mindazokat, akik személyes megjelenésükkel is 
tiltakozni akarnak az ellen a rendszer és az ellen a 
kormány ellen, amely oly sok mindent már tönkretett, 
és makacs diktatúrájával tönkre fog tenni 
Magyarországon.
Fáber Károly 
Rendszerváltó Fórum.

I ' " CSALÁDIÁ-KERÉSES'" " ’l$< „ r a;
>> A családfáját kívánja-e megismerni és |  
|  továbbadni az utódainak? |
% Cégünk a Galut Családtörténeti Kutatóirodánk $
’ (8 év tapasztalattal) az alábbiakkal foglalkozik: |
% Családtörténeti kutatás, rokonkeresés, hagyatéki 
|  kutatás, anyakönyvi kivonat beszerzése, folyóirat §
;> kutatás és családtörténeti túrák szervezése vagy §
,v lebonyolítása. f
>> Bővebb felvilágosítás az Interneten: wwv.galut.hu |  
% Levelezés: Galut KFT. 1148 Budapest, $
|  Adria sétány 8/e. >:
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Cserkész-avatás és 
Mikulás Piknik;

East Warburton-i Cserkész -Park 

2006 December 10.
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az ÚJÉVI BÁL ¥
a Bocskai Teremben...

Ez alaklommal emlékezett meg a Fitroy-i Református 
Gyülekezet, Nt.Dézsi Csaba Melboume-i ittlétének 
10-ik évfordulójáról. A Főgondnok, Csutoros Csaba, 
mondta az ünnepi beszédet, és többek között közölte 
a megjelentekkel, hogy ” Engedjék meg, hogy 
mindnyájunk nevében a tíz éves évforduló 
alkalmával, nagyra becsült munkájáért köszönetét 
mondjak...kérve a Mindenhatót, hogy adjon 
lelkipásztorunknak sok-sok évtizedre szóló erőt, 
egészséget, kis magyar nyájnak istápolására...” Az 
ünneplő közönség lelkesen csatlakozott a kérelemhez!
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2007
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

ÚJ IGAZGATÓKRÓL...
Új igazgatót neveznek ki a diliházban, - vagy valahol. 
Ismerkedik leendő munkahelyével, sorra jáija a 
kórtermeket.
Egyszer az egyik ápolt megkérdezi tőle:
- Hát te mit keresel itt?
- Én vagyok az új igazgató.
- Jól van öcsi, ezt itt majd hamar kiverik belőled!

Magyarországra 
|  vonatkozik!)

ÁRPÁD ÉS A ÚÓVENDŐMOMDÓ

‘ Csuklás ellen csak egyetlen megbíz- ~ Á r u h á z a k a t , s z á llo d á t  
ható orvosságot Ismerek!” -fojnoik elnevezni r ó l a d . . .

SKÓTOK KÖZÖTT IS SKÓT.....
Két skót járja az erdőt. Az egyikre rájön a szükség, 
elvonul egy fa mögé. Pár perc múlva onnan szól ki a 
társának:
Te, van nálad egy kis papír?
Ugyan már -  szól vissza a barátja -  ne légy olyan 
skót, hagyd ott!

MÁR HA SKÓTOKRÓL BESZÉLÜNK;
A skót maga elé teszi a képeslapot, amelyen egy szép 
nő van lefényképezve egy gyönyörű nyaralóhelyen. 
Ábrándozva nézi a képet, iszik egyet a szódavizes 
pohárból, aztán neheztelve korholja magát:
Ez így nem mehet tovább! -  minden pénzem italra, 
üdülésre és nőkre költők!

MINDENKINEK MEG KELL ÉLNI....
- Mondja Doktor úr, feltétlenül kell ez a második 
műtét? Nekem végül is, el kell tartanom a családomat.
- Nekem is uram, nekem is!

EZ IS MEGOLDÁS......
- Doktor Úr, mit csináljak, hogy a mellem megint úgy 
álljon, mint tizenhat éves koromban?
- Álljon kedves négykézlábra!!!

OTTHON TÖRTÉNT
A turisták nézegetik a juhászt meg a bozontos puliját 
az Alföldön.
Kérdezi az egyik érdeklődve:
Mondja, bátyám, hol van ennek a kutyának az eleje? 
Ahol ugat! -  volt a válasz.
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ERDÉLYI SZÖVETSÉG HÍREI
Karácsony után.

Isméét túl estünk az ünnepeken, 
átvészeltük a „beigli mérgezést” és 
Szilveszter este visszatekintettünk az 
elmúlt évre és talán még egy fogadalmat 
is tettünk, amit nem mindig tartunk meg, 
vagy tudunk megtartani.
Terveket készítünk az Új-évre, mit, hogy 
és miként akarunk megtenni, mit 

szeretnénk megvalósítani. Leveleket és 
jókívánságokat küldünk és kapunk, - távolról és 
közelről. Ezek közül szeretnék egyet megosztani a 
kedves olvasókkal, barátainkkal, - továbbítva azt, - 
melyet Tankó Beától kapott Szövetségünk 
Karácsonyra -  Erdélyből. (Beáta a Gyimesfelsőlok-i 
Árpád-házi Szent Erzsébet Lícium XI. Osztály kitűnő 
diákja. Jogot szeretne tanulni és a Melboume-i 
magyarság által anyagilag támogatott három 
középiskolás tanuló egyike) -  de beszéljen a levél 
magáért: -
„Hálás szívvel a Erdélyi Szövetség és a Viktoria-i 
magyarság jótettét, amellyel szíves volt a gimnázium 
néhány jó tanuló diákját megajándékozni, köztük 
engem is. Nagy megtisztelés a számomra -  és 
szerintem az iskolának is, - hogy ilyen távolról is 
gondolnak ránk, segítenek rajtunk, és támaszként 
szolgáltatják magukat. Az ösztöndíj kiosztáson 
elhangzott, hogy talán mi nem is tudjuk, hogy hol van 
Doncaster, de Önök tudják, hogy létezik 
Gyimesfelsölok. Bizony nagyon meglepődtem, 
amikor azt mondták, hogy Ausztrália és arra 
gondoltam, hogy tengerek, óceánok és kontinensek 
választanak el bennünket egymástól. Nagyon jó 
érzéssel töltött el, hogy számot tartanak erre a kis 
falura, valahol a nagyvilágban. Nem tudom kifejezni 
hálámat Önök iránt, hogy segítenek tanulmányaim 
tovább folytatásában, és Isten fizesse meg, 
jótéteményüket, adományukat. Talán яууя! 
visszaszolgálhatom egyszer, ha jó eredményeket érek 
el, becsülöm erdélyi magyarságomat, és mindig hű 
maradok ahhoz. Nem tudom Önöknél, mikor van 
Karácsony, de nálunk nemsokára, így áldott 
Ünnepeket kívánok, - eltöltve, egészségben és 
békességben. Tisztelettel ....Tankó Beáta.”
Igáig a levél. Továbbítom, hogy ismertessem, hová és 
kinek továbbítottunk támogatást és milyen volt arra a 
reakció. Mind ezt az itt élő magyarság a 
rendezvényeinken való részvétel teszi lehetővé. 
FIGYELEM! Legközelebbi rendezvényünk -  a 
Február 25,-ei PIKNIK lesz a Központ árnyas

ligetében, 12 órai kezdettel, melyre szeretettel 
meghívunk mindenkit.
Jelszavunk változatlanul: Segíts, hogy segíthessünk! 
Kérjük, hogy tányérját, evőeszközét, székét és asztalát 
mindenki hozza magával, a többiről a Szövetség fog 
gondoskodni. A viszont látásra a PIKNIKEN! 
Sütemény adományokat köszönettel fogadunk.

Pelle Lajos.
NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK

A 4EB-FM Queensland-i 
Rádió - Magyar Hangja!

Múlt év December 20-án, Mr. Nick Dmyterko, a 
4EB-FM rádió igazgatója átadta Gárdonyi Lilikének 
a már második réztáblával díszített „outstanding 
achievement 2005/2006” címet viselő vándordíját, a 
President Shiedet! Az ezzel járó oklevelet a múlt év 
Novemberi szám ismertette, most itt a hivatalos 
átadást örökítjük meg. 52 nemzet közül, már 
másodjára elnyerni ezt a kitüntetést az már valami! 
Gratulálunk ehhez a szép teljesítményhez, és további 
szép eredményeket és további jó munkát kíván a 
Kisújság Szerkesztősége nevében Szeverényi László.
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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 (Accoimting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

8us@ allhomeloans.com, au

ALLU Home Loans
ABN 18 066 912 721

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

167 Church Road, Doncaster, Vic. 3108.
_________ Phone: (03) 9855 9266

Test és fül gyertyázás;
Tá-dé viasz gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, - 
izom fájdalmak gyógyítása.

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

(03) 9878 3663 telefonszámot.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

A LEGJUTÁNYOSABB árakat biztosít

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

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

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

Könyvismertetés!
Megjelent Ambózy Anna új könyve: 

IMMIGRANT STORIES címmel. Ez a könyv angol 
nyelven íródott, és felidéz több ismert magyar 
honfitársunk élettörténetét, Ausztráliába való 
letelepedését. A több mint húsz életleírást Ambrózy I 
Anna, kérdezz -  felelek formájában, tálja az olvasók 
elé. Mint kitűnő szociológus, és író Ambrózy Anna a 
belső indító okokat keresve bemutatja a magyar 
emberek lelkét, gondolatvilágát. A szereplők között 
vannak, akik háború után érkeztek Ausztráliába, és 
azok is, akik 56’os forradalom miatt hagyták el 
Magyarországot. Értékes munka és nagyon ajánlom, 
a fiatal korosztály olvasására. Könyv ára $15.00. I 
Megrendelhető Papp Etelka telefonszámán: (03) 9702 
3511, A legszebb ajándék, fiataloknak és 
felnőtteknek az angol nyelven írt, csodálatos 
élettörténetek az emigrációban élő magyarokról!

E L A D Ó
NEMESRÁDÓN, - Zalaegerszeg, Kehidakustány, 

Zalakaros gyógyfürdők közelében felújítandó 3 
szobás parasztház eladó 6 millió Forint-ért. 

Érdeklődés: Tel/Fax 0036-1-340 4719.

ELADÓ
BÉCS külvárosában 3 szobás 100 négyzetméteres 

összkomfortos öröklakás eladó - jutányos áron. 
Gyönyörű parkra nyíló erkéllyel, - a lakás 

irodaellátásra is alkalmas.
Pince (raktár) és parkoló hely biztosítva. 

Érdeklődés a Szerkesztőség telefonszámán- 
___________Melb. (03) 9879 8203.

I FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

http://www.allhomeloans.com.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2007. FEBRUÁRI NAPTÁR.

Február 4. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

GYULYÁS/HALÁSZLÉ FŐZÉSI VERSENY, 
Sakk-verseny!

Február 11. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Február 18. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Február 21 Szerda (hamvazó szerda) 
d.u.7:30 órakor Katolikus Szentmise. 

Február 25. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet. 
ERDÉLYI PIKNIK (12 órai kezdettel)

ME6HÍVÓ.
A z  Ausztráliai Erdélyi M agyar Szövetség szeretette l 

várja

Ö N T

kedves családjával ás barátaival együtt 

a Magyar Központ Templom-ligetében
(760 Boronia Rd. Wantima)

ezév elsá

PIKNIKÉRE.
A leheti legkellemesebb időjárás garantálva.

Megszokott kiránduló felszerelését -  főleg a gulyáskedve fok -  hozza 
magával

Ételről és italról szövetségünk gondoskodik.
lángosunk o rszágszerte  elismert

A piknik tiszta bevétele Erdély magyorjoit segíti

Sakk -verseny!
Február 4-én a Magyar Központban Sakk-versenyt 
rendez a Budapest Sakk Klub. -  Benevezési díj: $10 
A tiszta bevételt a Melboume-i Magyar Cserkészek 
számára adományozza a szervező bizottság. A 
nyertes a Paprika Huszár vendége lesz, egy ízletes 
ebédre, vagy vacsorára!_________ Simon Endre

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 18.-án déli 12 órakor
Italok a helyi bárban kaphatók.

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

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

MINDENKIT.
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A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
A Klub találkozásai minden hónap első és 

harmadik péntekén 1 - 3  óráig délután. (Februárban 
2-án és 16-án.) Mindenkit szeretettel várunk, (nem 
csak a tagokat) ha valakinek Komputer problémája 
van, ossza meg velünk!

Az államilag támogatott "My Connected 
Community" mozgalom, az Idős Klubok 
kiküldötteinek tanítása megkezdődött -  minden 
hónap második és negyedik péntek d.u. 1 és 3 óra 
között, (Február 9-én és 23-án). Fontos, hogy a 
Klubok jelöltjei megjelenjenek, mert a hivatalos 
megnyitás Márciusban lesz, és addigra komoly 
előrehaladást kell felmutatnunk. Be kell hozni a 
késést az elhúzódott kezdés miatt.

Kezdőknek újra indul a Hungaroskills.net 
tanítás -  minden második kedden (amikor a Knox 
Idősek Klubja találkozik) a Központban 10-12 
óráig. Februárban 6-án és 20-án. Jelentkezni lehet 
aKisújság telefonszámán: (03) 9879 8203.

Az egyik legjobbnak bevált "Security System" 
kapható a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődhet a Klub estéken.
A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki a 
komputerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni 

a Vezetőség nevében Szeverényi László.

2  S a v é  У
BOOKKEEPING & ACCOUNTING 

SERVICES

©

ERIKA BÁLLÁ: 0 4 0 3  4 9 0  5 8 0  
FRANCIS BÁLLÁ: 0 4 1 7  5 5 2  5 0 5  
TELEPHONE: (0 3 ) 9 761  6 7 6 5
EMAIL: info@ 2saveu.com.au  
WEB: www.2saveu.com .au

MacCai ̂ SancCor
I < P / z o  togT'cvpfier

( R t  9762-0801

!£m: m sandm ^aapi. n e L a v

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.
A Klub Február 6-án és 20-án tartja ez évi 
összejövetelét a Melbourne! Magyar Központban, 
760 Boronia Road Wantima. 3152. Mindenkit 
szeretettel várunk!

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK" HÍREI 
A Nunawadingi Örök két hetenként tartják 
összejöveteleiket az East Burwood-i Hallban. Cím: 
Burwood Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 
62 C7. 2007. Február 14-én és 28-án fogunk 
találkozni a szokott helyen.
Bocsánatkéréssel kezdi a tudósítás írója ezt az évet. 
Az Örök Ifjak 2006. novemberi közgyűlés ismertetése 
kimaradt a múlt évi beszámolókból. Ezt a hiányt most 
itt pótolom; A Közgyűlés barátságos hangulatban 
folyt le, de szomorú szívvel mondtunk búcsút két 
közkedvelt és fáradhatatlanul dolgozó vezetőségi 
tagunknak. A közgyűlés -  egyben a tagság 
köszönetnyilvánítása volt a búcsúzó Kocsis Margit 
elnöktől és Simma Edit titkártól. Az új elnöknek 
Szántó Erikát választotta a tagság, a titkárságot Győri 
Gizella vállalta el. Mindketten ígéretet kaptak a 
lemondó elnöktől és titkártól, hogy segítséget 
nyújtanak az új vezetőknek, ha arra szükség lenne a 
kezdeti nehézségek elkerülése végett.
A pénztárosi tisztséget Finta Julianna (Jutka, ahogy 
mindenki ismeri) folytatja, elvállalva ismét e komoly 
megbízatást. Az alelnöki tisztséget Nagy József (Jocó, 
ahogy mindenki ismeri) vállalta el. A választmányi 
tagok, maradtak azok, akik a múlt évben jelöltek 
voltak. Ok tulajdonképpen a Klub motorjai -  
köszönet munkájukért.
Befejezésül, mindenki elismerését tolmácsolom a 
Whitehorse Clubnak, akik most már több éven 
keresztül a karácsonyi-évzáró összejövetelünket 
felejthetetlenné, emlékezetessé teszi. Az Új Hullám 
zenekar évről évre velünk tart, és biztosítja a jó 
hangulatot, - ebéd közben hallgatókkal, és utána láb- 
alá való tánczenével. Köszönet jár nekik is. Mint 
minden évben a Város és a Multicultural kiküldöttek 
is megjelentek, - és láthatóan jól érezték magukat. 
Sok szép tombola-tárgy korai karácsonyi ajándékként 
örvendeztette a szerencséseket. A társaság jó kedvvel 
kívánt egymásnak a legjobbakat az ünnepekre, és a 
jövő évre. Remélve, hogy ez a jókedv, jó egészség 
2007-ben is megmarad a tagság között, és a sok 
jókívánság valóra váljon a jövőben. Adja a magyarok

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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Istene, hogy így legyen! A viszontlátás reményében 
szeretettel várunk minden tagot és vendéget a

Vezetőség nevében Nagy József (Jocó)

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. Kedves Olvasóink,
Kívánok minden kedves olvasónak, és a Klubunk 
tagságának a 2007-es évre minden földi jót, főleg 
egészséget, szeretetet és boldogságot. B.U.É.K. 
Klubunk első összejövetele ez évben Január 31-én 
lesz, egy kis rövid nyári szünet, és a Vezetőség 
megérdemelt pihenése után. Ugyancsak szeretném 
olvasóink figyelmét felhívni, hogy Február 25-én 
tartjuk az első idei vasárnapi ebédünket, a fenti 
címen, ahol mint legtöbb alkalommal, Máté Ági és 
Risztics Pityu fogja szórakoztatni a társaságot. 
Szeretettel várjuk Klubunk tagságát és vendégeinket.

Üdvözlettel, Árpi.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2007-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
A Klub hangulatos karácsonyi ebéd keretében tartotta 
az év utolsó és egyben évzáró összejövetelét. 
Gyönyörűen feldíszített karácsonyfa alatt sok szép és 
hasznos ajándék volt, ami ebéd után sorsolás 
keretében talált gazdára. A jó ebédhez, most is a 
Székely-zenekar szórakoztatta megjelenteket, szép 
karácsonyi énekekkel. A Karácsony hangulatát emelte 
Hangódi Marika, Tamási Anna és Walter Julika szép 
karácsonyi versek előadásával. A helyi tanács 
kiküldöttei is velünk karácsonyoztak, és láthatólag is 
jól érezték magukat. Elismerésüket fejezték ki és 
további sikereket kívántak a Klub eredményes 
munkájához.
A Vezetőség önzetlen munkája eredményeként, 
sikeres évet zártunk le. Sok szép, élményekben 
gazdag kiránduláson vettünk részt. A Kaszinói 
látogatások is kisebb-nagyobb szerencsével, de jó 
hangulatban és kedves társaságban teltek el, a tagság 
örömére. A fáradságos munka után, a vezetőség és a 
segítő gárda megérdemli a pár heti „pihenést”!
Az év első összejövetele Február első hétfőjén, 5-én 
lesz, amire mindenkit szeretettel várunk.

A Vezetőség nevében: F. I.

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 első összejövetel Január 15-én lesz. 

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség!

A PRAHRAM 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 AUSZTRÁLIÁT 
CSOPORTJA

A 2007-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Február 3-án) tartja, 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...)______

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

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

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

Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól 

a 9793 7014-es telefonszámon.



16. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

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

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel válj a a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
és péntek este (ha van rá elég jelentkező) 

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

foglalkozunk.
Beiratkozás: 2007. február 3-án 9.30 -  12.15 között. 

További információt ad:
Szabó Marika

Telefonszám: (03) 9870 8768 
Email: mariaszabo@optusnet.com.au

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Szerkesztője: Solymossy Kálmán; Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MfíTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net : Email: info@mhtv.net.: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/forum.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 37,7.7 az 
Intemet-en is elérhető: 'tmw.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. 
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!
Remélem minden olvasója a 
Kisújságnak kellemesen,
töltötte el a Karácsonyi 
Ünnepeket, és boldogan néz a 2007-es 
év elé. Bort, búzát és békeséget kívánva 
reméljük, hogy a jövő év végén is 
hasonló jókedvvel és egymás örömére 
köszönthetjük a következő évet. Persze mindig 
fiatalodva. Van egy kis kellemetlen bejelentésem: 
2004. augusztus óta a Kisújság ára nem változott. 
Sajnos az előállítási költségek arra kényszerítenek, 
hogy Januártól $3.00-t kérek az Újságért. Az évi 
előfizetés $60.00, félévi $30.00 Januártól az újévben. 
Köszönöm megértésüket.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.
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