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az East W arburtoni Cserkészparkban.
A December, a Karácsony közeledését jelenti, és az 
első ünnepi összejövetelek a cserkészparkban 
történnek! így volt ez 2007 végén is. December 2-án, 
vasárnap összejött Melbourne magyarsága, mind, aki 
segíti és támogatja, értékeli a cserkészetet, 
célkitűzéseit. Reggel kilenc órától -  d.u. 3-ig várták a 
Mikulást a kiscserkészek és vendéggyerekek. A 
várakozás nem volt hiábavaló -  íme egy pár kép
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A Mikulás-bácsi, amikor szétosztotta ajándékait a teli 
zsákból, a ZÁSZLÓAVATÁS következett. Itt 
érdemes egy pár szóval beszámolni a történtekről.
A zászlóanya, Linka Eszter adta át a zászlót a 
csapatparancsnoknak, Czudar Zsuzsának! Kovássy 
Marianne ünnepi beszédében elmondta, hogy „csak 
bot és vászon, de nem bot és vászon, hanem zászló” -  
Sokszor hallottátok már Kosztolányi Dezső versét, de 
én sem találok szebb és érthetőbb magyarázatot a 
zászló fontosságára. Mindig elöl megy, magasan 
repül: bíztat, hogy kövessük, bíztat, hogy mindig 
felnézzünk. Régen a csatában mindig az élen ment 
előre, ha a zászlóvivő elesett, valaki rögtön felragadta 
a zászlót, hogy lelkesítse a néha már fáradt, csüggedő 
katonákat. Nekünk magyaroknak, mindig komoly, 
szinte szent értéket jelentett a zászló. Azért nem 
csinálunk, belőle fürdőruhát, törölközőt vagy 
konyharuhát.

A zászló a közösség egyik összetartó 
szimbóluma. Ezért vonulunk ki zászlóinkkal a 
különböző ünnepélyeken, koszorúzásokon, sokszor 
esküvőkön és temetéseken is. Mert így mutatjuk, 
hogy hová tartozunk.

„A zászló olyan csodalény, mely mindig előre 
akar menni” írta Jókai Mór. Ha végignézünk 
történelmünkön a zászló mindig ott volt: az 
Arpádház, Hunyadiak, Rákóczi szabadságharc 
zászlaja, mind - mind a múlt egy kis töredékét idézik 
fel. Majd jött a 1848-as szabadságharc, amikor 
először jelent meg a piros-fehér-zöld nemzeti lobogó.

Legyünk hát büszkék, hogy csapatunk ismét egy 
zászló alatt gyűlhet össze és köszönjük 
zászlóanyának, Linka Eszternek, hogy kisegítette 
Zsuzsa lányát a hímzéssel és a zászló elkészítésével.
Kérjük a Jó Istent, hogy adja meg nekünk a megértés 
és egyetértés kegyelmét, hogy kéz a kézben haladjunk 
az igaz úton.
A beszéd után Gábor Atya és Keresztesi László 
tiszteletes úr szavai után megáldották az új zászlót. 
Majd Bakos János elszavalta a „Láthatatlan lobogó” 
című verset. A zászlóra köti a zászlóanya a szalagját.

A fogadalom tétel előtt Kovássy Marianne 
méltatása következett: „Talán manapság úgy látjuk, 
hogy nincs is olyan nagy szükség a zászlóra, hiszen 
nem megyünk harcba. Itt a tévedés! A napi élet is egy 
harc! Nem csak a mindenapi kenyeret kell 
megkeresnünk, hanem meg kell állnunk a helyünket 
és egy pillanatra sem szabad elfelejteni, hogy 
kötelességünk a magyarság megbecsüléséért 
dolgozni. Egyéni sikereink a magyarság jó nevét

biztosítják. Ezért teszünk most fogadalmat erre a 
zászlóra;

Én.................FOGADOM, hogy mindig hű
maradok cserkész-zászlónkhoz. Minden lehetőt 
megteszek, hogy a magyar cserkész eszmét teijesszem 
a társadalomban. Minden munkámmal, minden 
tettemmel azon leszek, hogy a magyarság érdekeit 
szolgáljam! Befejezésül, elhangzott a Cserkészinduló.
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MEGHÍVÓ
Az Ausztráliai Magyar Cserkészek szeretettel 

hívnak és várnak a

Ю. AUSZTRÁLIAI MAGYAR JAMBOREE 
látogató napján

2 0 0 8  január 12.-én szombaton délelőtt IQ órától
az East Warburton-i lippai Rauch Károly cserkészparkba 

(Melway 291 D2, Hazelwood road végénél)

A nap folyamán megtekintehetik a tábort és 
bemutatásra kerül

a különböző vetékedők és egyéni csoportok előadása

Szavalóverseny
Népdal
Ballada

Népmese
Rohampálya
Kincskeresés

és sok más tábori munka ismertetése

Természetesen a konyhán közben készül 
a finom ebéd

LUNAGEL
Sósborszesz gel-ek!

Visszérre, reumára, mindenféle testi betegségre!
Természetes gyógyszerek - ősrégi receptek alapján gyártva. 

Különböző változatok; gyógyfüves, borókás, 
japánakácos, vadgesztenyés, kámforos, stb...

Este 8.30 Tábortűz

Megrendelhető Csutoros Istvántól
Tel. (03) 9432 5667 -  Mob. 0470 683 002 
Számítógép rendelés az admin@lunagel.com.au 

Bővebb információ a www.lunagel.com.au honlapon.

2 $awe U
BOOKKEEPING & ACCOUNTING

ERIKA BÁLLÁ: 0403 490 580 
FRANCIS BÁLLÁ: 0417 552 505 
TELEPHONE: (03) 9761 6765
EMAIL: info@2saveu.com.au 
WEB: www.2saveu.com.au

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
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

mailto:admin@lunagel.com.au
mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

KIROBBANÓ SZÍNHÁZI SIKER
Vígszínház: EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI...

(Zenés komédia, két részben)
Vámay Péter, a művészi titkár felejthetetlen 
élményben részesített szakmai színházjegyével!

A Vígszínház nézőtere -  szokás szerint -  
zsúfolásig megtelt. Az előadás kirobbanó siker volt. 
A színjáték főszereplői: a sokoldalú, tehetséges, 
színészi és tehetséges mozgású Eszenyi Enikő, - a 
már sok szerepben kedvelt és népszerű Kém András, 
Reviczky Gábor, - a hősszerelmes jóképű Kamarás 
Iván voltak, akik elbővülték a közönséget az előadás 
mindkét részében - természetesen, Eisemann Mihály 
(1898-1966 zeneszerző) fülbemászó dalaival. A 
zeneszerző jogot is tanult, de három éven át a 
Zeneakadémián Weiner Leo és Kodály Zoltán 
tanítványa volt. Majd az ADMIRÁL BAR-ban 
zongorázott. A harmincas és negyvenes évek egyik 
legismertebb operett-szerzője (Zsákbamacska, Én és a 
kisöcsém, Miss Amerika) Az ötvenes évektől a 
Fővárosi Nagycirkusz karmestere volt. Legnagyobb 
filmsikere a „Hypolit a lakáj” című film népszerű 
muzsikája volt. Számos közismert sláger, színpadi és 
filmkísérő zene fűződik a nevéhez.

Ki ismeri az „örök-zöld” melódiákat, amelyek 
elhangzottak az előadásban? : „A pénz csak beszél, a 
kutya ugat” -  „Mért szerettem bele magába?”, - 
„Gondolkodom, de már hiába...”, „Hiába mondom, 
feledni kell, mert nekem csak maga kell!”, „Hallod-e 
Rozika te, menjünk a moziba be...” , „46-os sárga 
villamoson, utazom a babámhoz...”, - és még 
sorolhatnám végig a többi közismert dalokat.

A színdarab egyik főszereplője Dr. Sáfrány 
ügyvéd (Kém András). Az ügyvéd szenvedéllyel űzi 
mesterségét. Bármire kész egy jó perért. 
Legszívesebben váló-peres ügyeket vállal. Felesége 
barátnője, Annié (Eszenyi Enikő) is felkeresi. 
Válóperének tárgya: Egy csók és más semmi, azaz 
férje nem teljesítette házastársi kötelességeit. A 
véletlen sors azonban hamarosan megvigasztalja egy 
szenvedélyes fiatal ügyvéd (kamarás Iván) 
személyében.

A zene, az énekszámok, a szereplők szeretni 
valók. S ez egy igazán jó, búfelejtő színházi este -  
csak ajánlani lehet azoknak akik Pestre látogatnak!

MAGYAR NAPLÓ írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

1956-os forradalom 51 éves emlékére,
Okt 23 -  NovlO

A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
Magyarország népének a diktatúra elleni forradalma a 
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, 
amely a 20. Századi magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok 
békés tüntetésével kezdődött 1956. Október 23-án, és 
a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával 
fejeződött be november 10-én. <hol volt Amerika 
mikor a magyar nép vérzett -  ígéret volt, de tett nem> 
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a 
kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a 
fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz 
következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé 
nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok 
visszavonulásához, majd a többpártrendszer 
visszaállításához és az ország demokratikus 
átalakulásához vezetett. November első napjaiban az 
új kormány megkezdte a tárgyalásokat a 
Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a 
Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország 
semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban 
a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és 
miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, 
hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, 
november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli 
háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan 
túlerővel szemben egyedül maradt az ország több 
napon át folytatott szabadságharca így végül elbukott. 
A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott 
statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 669 szovjet 
állampolgár esett el. A sebesültek száma magyar 
oldalon 19 226, míg szovjet oldalon 1540 fő volt. A 
forradalom következményeként kb. Negyedmillió 
magyar hagyta el az országot.
1957 lanuártól a forradalom résztvevőit tömegesen 
börtönözték be. maid sokukat kivégeztek. A hmtális 
megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a 
világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom 
leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos 
volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak 
bélyegezték. 1986 óta a forradalom kitörésének napja, 
október 23. Nemzeti ünnep Magyarországon.

A magyar nép hitt Amerikának, hogy segít a 
forradalomban, de Amerika cserbenhagyta a magyar
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népet 1956. Október 23-án...és itt van 2007 Amerika 
még most sem segíti a magyar népet, viza és egyéb 
ügyekben sem....

Szabó Viktor Sr.

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!

A Klub nyári szünetet tart. Az év (2007) utolsó 
összejövetele December 7-én volt. December 14-én 
lelkes tagok segítségével a Komputerek pihenésre 
lettek éltévé, és az egész terem takarításával búcsút 
mondtunk az évnek.

2008-ban az első összejövetel Február 8-án 
lesz! (egy héttel a Hungarofeszt után a Melboume-i 
Magyar Központban) Ez a nap egybe esik az mc2- 
nek a hivatalos megnyitással, ami a „Hungárián 
Computer Community” néven ismeretes!

2008. Február 8-án (péntek) 1 órától -  d.u 
3 óráig a Melbournei Magyar Központban 
Az államilag támogatott „My Connected 
Community” mozgalom, a Magyar Idős Klubok 
együttműködését segíti elő, és már a múlt évben 
minden Klub szépen beosztva ünnepelte Karácsonyi 
ebédjeit. Három Idős Magyarok Klubja Knox, Casey 
és a Nunawadingi Kluboknak már elkészült a 
Honlapja. Az általános Internet ismertetés és az mc2 
lehetőségeiről további előadásokat tervezünk a többi 
Idős magyar Klubokban is. A „tagok” már 
megoszthatják egymással levél formájában a fontos és 
napi eseményeket. Az Interneten már a Klubok és az 
egyéni Honlapok is megjelentek, a kibővítés és tagok 
gyűjtése a következő feladat. Az Idős Klubok 
honlapjain, ami a „Hunagrian Computer 
Community” néven ismeretes, már rajta vannak az 
összejövetelek alkalmával készített képek, 
kirándulások és azokról szóló írások.
Kis hirdetés: Az egyik legjobbnak bevált „Security 
System” kapható a Secure Tec kiadásában. Akit 
érdekel ez a „software” -  érdeklődhet a Klub 
összejöveteleken. (Jutányos áron kapható; két 
software egy áron -  ami azt jelenti, hogy ha két 
érdeklődő van, fél áron kapják a „software”-t.
Tehát Február 8-án hivatalos megnyitó az 
Ausztrál állami vezetőség vendéglátásával? 
Erre az összejövetel, minden tagot és látogatót 
szívesen látunk!

a Vezetőség nevében Szeverényi László.

60 éven felöli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? j

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 (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans.com.au

ALLÚTHome Loans
ABN 18 066 912 721

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

Unit 2, Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 
Phone: (03) 9852 4312

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY
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.Vic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

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

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
http ://www. cs-maanacartatravel.com. au 

vagy ír; Email-t: .clara@mamacartatravelxom.au

”  FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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EZT MI IS TUDJUK...
- Plébános úr, Isten miért Ádámot teremtette először a 
paradicsomban, s csak utána Évát?
- Azért, fiam, mert azt az Úristen is tudta, hogy 
asszonnyal nem jó kezdeni! TALÁLÓSKÉRDÉS

2008
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.

AMI IGAZ, AZ IGAZ....
- Hány típusa van a nőknek?...na tudod-e?
- Megmondom: Három.
- Az intelligensek, a szépek és a túlnyomó többség!

Két barát beszélget.
- Van egy jó találós kérdésem. Mi az: ha feldobom, 
semmi, ha leesik egy százas?
-Nem tudom. Mi az?
- Én sem tudom, de ha tudnám, mindig dobálgatnám!

EGYENLŐSÉG JELE?.....
- Mi az: egy férfi kéjesen beszél egy nőhöz?
- Szexuális zaklatás.
- És ha egy nő beszél kéjesen egy férfihez?
- 250 Forint plusz ÁFA percenként.

AZ SE ROSSZ....
Két frissen hantolt sír a temetőben, pontosan egymás 
mellett. Mindkettőnél gyászruhás férfi áll. Egyszer 
csak az egyik halkan átszól a másiknak:
- Feleséged?
- Anyós....
- Az se rossz....

ÉS MÉG EGY ANYÓS VICC.....
Képzeld, a varjak ismét elvitték a termést!
Tegyél úgy, mint én, tegyél ki madárijesztőt!
Már azt is megtettem, nem érnek azok semmit!
Akkor ragaszd rá az anyósom képét!
Az használni fog?
Mi az hogy! Nemcsak, hogy nem esznek, azóta 
semmit, még a tavalyi termést is visszahozták!

Sir Peter Ustinov: vicc vagy nem vicc?
„A terrorizmus a szegények háborúja, a háború 

pedig a gazdagok terrorizmusa.”
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2008. JANUÁRI NAPTÁR.
Január 6. Vasárnap (Vízkereszt)

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

Január 13. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

Január 20. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Január 27. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

Február 1- 2- 3. HUNGAROFESZT. 
Február 3. Vasárnap

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

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 
Jövő év Február 24-én
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR  

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM!
Minden hónap első szombatján 

MUNKANAP 
a Magyar Központban!

Január. 5-én, szeretettel várunk mindenkit, aki a 
Központ karbantartásán szeretne segíteni.

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
_____________ (03) 9560 1270.
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MAGYAR ÖRÖKSÉG
A Demokrata rovatából, Hankó Ildikó

írástudó nép
folytatás a decemberi Kisújságban megjelent cikknek;

A magyar írásbeliség kapcsolatai semmiképpen 
nem kötődnek az indoeurópai írásokhoz; az 
„őskhorezmi” és a „székely-magyar” írásjelek 
nagyszámú egyezése arról tanúskodik, hogy írásunk 
jelkészlete már a Krisztus előtti második évezredben 
összeállt.

A hajdani perzsiai -  a mai iráni -  Iszfahánban 
került elő 1860-ban az a Kr. utáni V. Századi 
Iszfaháni Kódex, amely tulajdonképpen a hunok 
nyelvtanát írja le és a hun szavakat tartalmazza 
örmény nyelven. Erről a kincsről az Akadémia tudott, 
de eltitkolta. (A legújabb időben Detre Csaba 
geológus tanulmányozta.) Létezik a Kódexnek 
örmény szerzetesek által, a Kr. utáni VI. Században 
leírt másolata Jerevánban, és ugyanott van egy IX. 
Századi török fordítása. A hun szójegyzék közli a 
teljes magyar nyelvtant -  ez azonos volt a hunok 
nyelvtanával -, és egy igen nagy szójegyzéket, amely 
azonos a mi szókincsünkkel.

Mi a jelensége annak, hogy a mi szókincsünk a 
belső-ázsiai magaskultúrából szakadt ki és maradt 
meg a mának? Sokkal több, mint gondolnánk. 
Amikor a magyarság (a hunok, az avarok, Árpád 
népe, a jászok és a kunok) visszafoglalták -  és nem el 
-, vagyis honfoglalták -  a Kárpát -medencét, egy 
szétesett Európába érkeztek. Ahogy a magunk 
töretlen egyistenhitével érkeztünk egy sokistenhivő 
Európába, ugyanúgy kiemelkedett írásbeliségünk egy 
olyan világban, ahol ezzel csak a görögök és a 
rómaiak rendelkeztek. A germánok rúnaírását a mai 
napig vitatják, hogy egyáltalán írás volt-e, de még 
senki nem tudta elolvasni.

Megérkeztünk tehát 895-benegy olyan világba, 
ahol egyedül nekünk volt másfél évezrede használt 
írásunk, ami méltán vívta ki környezetünk irigységét. 
Gondoljuk meg, hogy Árpád vezérnek kortársa volt 
Cirill és Metód püspök, aki а X. Században tanította 
meg a szláv világot a „glagoit” ábcére, akkor, amikor 
a magyarság már ősi saját írásbeliséggel rendelkezett.

Ha nyelvünk hasonló lett volna az 
indoeurópaihoz, már rég beolvadt volna az európai 
tengerbe, de ahogy kultúránkat és élettani 
sajátosságainkat megőriztük a mának, úgy nyelvünket 
is át tudtuk menteni. Az 1200 körüli években írt 
Omagyar Mária-siralomban egyetlen olyan (török)

szó sincsen, amit ma nem használnánk, holott egy 
Shakespeare-ámmkt napjainkban már csak 
Shakespeare-aagol szótárral értelmezhetünk.

Újabban egyre inkább terjed őseink írása 
ismeretének igénye. Nem azért, hogy ma ilyen írást 
használjunk, hanem azért, hogy fiataljaink felfogják, a 
Kárpát-medencébe való visszatérés idején 
írásbeliségünk a görög és a római írásbeliség mellett a 
harmadik volt Európában. Ugye, hogy mégiscsak jó 
magyarnak lenni.

Marriage Celebrant
Melbourne-ben.

Les Stevens
Angolul és magyarul 

folytatjuk házasságuk 
megünneplését. 

Tolmácsi engedéllyel, 
(ha szükséges!)

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

M S Tfiotography & Imaging
* Ŵedding

* !Portrait 
* CcC arefitve

* THgítaC Hestoratíon
Em: m sandor@ aapt.net.au

(03) 976208OI

(Member of Hungárián Computer Community)

KIS HIRDETÉSEK!
Maximál Handyman (megbízható)
Házkörüli és benti munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
041 176 0363 mobilon.

CLEANING ACCLAIMED SERVICE
Deák Gyöngyi Tel 9318-5103, Mobil 0422770957 
Általános házimunkák, mosás, vasalás stb...

Megbízható, felelősségteljes szolgálat.

mailto:msandor@aapt.net.au
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ 
Nagytermében Minden, második 
kedden, ahogy az évi tervezet mutatja.
760 Boronia Road Wantima 3152.
2008. Február 5-én lesz az első összejövetel, az év 
végi pihenő után. A Karácsonyi ebéd gyönyörű volt, 
amit így ír le Bacsa Nóra a Klub titkára;

„Ünnepi díszben ragyogott a nagy terem, fényes 
lámpák sziporkáztak a karácsonyfán. Fenyőillat 
töltötte be a levegőt, mosolygó arcok üdvözölték 
egymást, boldog karácsonyi kívánságokkal zsongott a 
terem. Üdvözlő lapok, ajándékok jártak kézről kézre. 
A szeretet szent ünnepén egybeforrt a lelkünk. 
Felcsendült a sok szép karácsonyi ének, szavalatok. 
Ezt követte Orbán István szóló száma az ó-hazából 
jött vendég pár éneke. Köszönjük szereplőinknek 
egyéni számait és a kórusunk remek szereplését Házy 
Irénke vezetésével. Végtelenül hiányoljuk régi jó 
karmesterünk Soós Bella jelenlétét, aki nem lehetett 
közöttünk. Kívánunk Bellának mielőbbi és teljes 
felgyógyulást.
Az ünneplést finom ebéd követte, amit Móra 
Erzsikének és segítőinek köszönhetünk. Késő délután 
ürült ki csak a terem és csupán a ragyogó karácsonyfa 
állt a színpadon várva a gyertyafényes estet.
A vezetőség fáradtan ült össze a kisteremben, de a jó 
végzett munka utáni megelégedettség töltötte be az 
arcokat. Lezárult az év, jöhet a várva várt pihenés.”

A képek erről a karácsonyi ebédről a Kisújság 
Februári számában jelennek meg!

A ígéretet betartva - képeket közlünk a Tasmánia-i 
útról. Egy három részes útleírás olvasható az Internet
en, a Klub „Notice-board” -  ján. Ezt a három részes 
leírást képekkel is kiegészítjük, azok a képek, 
amelyek az Újságban is megjelennek. Az útleírás 
olyan részletes, hogy nem fér el az Újságban, csak az 
útirányt tüntetjük fel, térkép szerint.
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FigyeJem! A fent olvasható értesítőt, a Knox Idős 
Magyarok „honlaján” az Interneten, Notice-Board-ján 
megtalálják! Szerk.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI 
A Klub Interneten lévő Notice-boardiá-n 
megjelent méltatás;
A Nunawadingi Örök Ifjak első összejövetele 
2008. Január 30-án lesz, a szokott helyen, az East 
Burwood-i Hallban. Cím: Burwood Hwy. East 
Burwood. 3151. Melway Ref. 62 Cl. Ezen az első 
„ismerkedési napon” csak az unokákról, és a családi 
eseményekről lesz szó, - éppen ezért kérem, gyűjtsék 
a mondanivalókat! Örök Ifjak Vezetősége nevében

Nagy József (Jocó)
Szántó Erika írása.
December 5-én volt a nap, amikor összejöttünk 
megünnepelni az év legszebb ünnepét, Karácsonyt. 
Egyben visszatekintettünk az elmúlt év eseményeire.

Karácsony a kereszténység egyik legfontosabb 
ünnepe, amelyen Jézus születésére emlékezünk. 
Karácsony a szeretet, az öröm, a békesség, a család, 
az otthon ünnepe. Nem csak hívő emberek körében 
nevezik a szeretet ünnepének, hiszen az egész világon 
ünnepük.

A naptári év szerint November 30-a az Advent 
kezdete. Advent latin eredetű szó, megérkezést jelent. 
Jézus születésére való várakozás, a reménykedés 
időszaka, lelki felkészülés ideje. Szent este világszerte 
szokás a karácsonyfa állítása. A kis gyertyák a 
karácsonyfa ágain, az új fény Jézus eljövetelét 
szimbolizálja. De e mellett a szokások tömege 
megteremti a karácsony hangulatot. Az ünnep egyik 
fénypontja a karácsonyi lakoma.
Nem mindenki egyformán ünnepli a Karácsonyt, de 
egy biztos, szeretet tölti meg az otthonokat. Összejön 
a család, és együtt ünnepel. Sajnos ez nem 
mindenkinek adatik meg, ezért sok embernek 
Karácsony nem örömünnep. Nagyon sok embernek 
nincs családja, vagy távol vannak, betegek, talán 
hontalanok. Gondoljunk azokra is!
A szeretet kimutatásának egyik formája az 
ajándékozás. Sajnos az utóbbi években ezen van a 
hangsúly, a sok hirdetés arra ösztönzi az embereket, 
hogy vásároljanak, és közben megfeledkezünk az 
ünnep igazi jelentőségéről. Ezért zárom 
megemlékezésemet Szent Teréz gondolatával: „nem 
az az igazi nagy tett, ha sokat adunk, hanem ha 
nagyon szeretünk.”
Nem utolsó sorban kívánok mindenkinek örömteljes, 
békés Karácsonyi Ünnepeket és egyben Boldog Új 
esztendőt!
U.I. Nagyon kellemes pár órában volt részünk, szép 
számban megjelentünk. A jó hangulatról az Új 
Hullám zenekar gondoskodott, és a finom ebédről az 
Olasz Klub személyzete. Reméljük, hogy 2008 
legalább ilyen sikeres és lesz, ha nem jobb! Sz.E. 
(Képek majd a Februári Kisújságban! Szerk.)

Figyelem! A fenti beszámolót a Nunawadingi Klub 
Internet honlapján a tagok a „Notice-board” alatti 
bejegyzésen olvashatják!

A „TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  d.u. 
3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, Footscray 
3011. Melway: 42 E 3.
2008. Február 6-án lesz az első összejövetel az 
évben, melyre mindenkit szeretettel várunk!
A Karácsonyi ebédről a képes beszámoló a Februári 

Kisújságban!
A Klub összejöveteleire szeretettel várja a tagjait 
és vendégeit a vezetőség nevében Boros Veronika.
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CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-KIub összejövetelei minden szerdán, 
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.

2008. Január. 23-án lesz az első összejövetel.
amelyre mindenkit szeretettel várunk!

A Karácsonyi ebédről a képes beszámoló a 
Februári Kisújságban!

Kedves Olvasóink!
Szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan elszaladt ez az 
év. Nekem úgy tűnik, mintha nemrég kívántunk volna 
egymásnak boldog 2007 Újévet. Talán ez csak az 
„öregedésem” jele?
Klubunk utolsó megszokott összejövetele December 
19-én volt, amit a Karácsony közeledésével, 
megünnepeltünk. Énekkarunk odaillő hagyományos 
karácsonyi énekeivel és konyhánk finom föztével. 
Hivatalos vendégeink is voltak, mint az már szokásba 
jött ilyenkor. A Council és a többi Idős Magyar Klub 
vezetői is vendégeink voltak.
Most pedig, ez után a hagyományos összejövetel után 
Vezetőségünk dolgos tagjai pihenhetnek egy kicsit, - 
úgy Január 23-ig, 2008 kezdetén. Ez után újra nyitjuk 
kapuinkat, és a tervek szerint ismét minden szerdán 
összejön a jó baráti kar -  egymás örömére. Lesz mit 
mesélni az ünnepekről és a „nagy melegekről” és a 
„nagy zivatarról” ami Melboume-ben történt az 
utolsó hónapban!

Itt szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy 
február 24-én lesz az első zenés vasárnapi ebédünk! 
Ezt majd a Februári Kisújságban is hirdetni fogjuk, de 
biztos ami biztos -  előre is bejelentve várunk minden 
tagot és kedves vendéget.
Bízom abban, hogy Olvasóink - szeretteik körében -  
ünnepeltek egy gyönyörű, békés Karácsonyt, és én a 
Klub nevében kívánok minden földi jót az 
Újesztendőre, főleg egészséget és szeretetet.

A Casey-i krónikás....Árpi. 
Figyelem! A fent olvasható értesítőt, a Casey Idős 
Magyarok „honlaján” az Interneten, Notice Board -  
„2007. December Hírei” alatt megtalálják, sőt még 
angol nyelvre lefordítva is! Szerk.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2008-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Február 2-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2008-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) A Klub összejöveteleire mindenkit 
szeretettel vár, a Vezetőség!

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.
Az évzáró Karácsonyi ebédről a fényképes 
ismertető a Februári Kisújságban!

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

EGY PRESBITER M EGLÁTÁSA
Az emberiség öröksége

Bátran kimondhatjuk, hogy az emberiség egyik 
leg meghatározottabb öröksége a vallás, - a 
különböző vallások.

Az embernek a környezetével, a természettel 
kialakult kapcsolata, magával hozta az ismeretek 
állandó bővülésére való igényt, és ez tart még a mai 
napig is. Lehetnek ismeretek, följegyzett megőrzött
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históriák, amelyek történelmi tényeken alapulnak, de 
lehetnek legendák, mondák, mitológiák, krónikák, 
amelyek tovább élnek az emberiségben. Ezekről azért 
célszerű írni, mert napjainkban, a tudomány állandó 
fejlődésével, a komputer világ kialakulásával, mind 
több és több az a terület, ahol nehéz elválasztani az 
emberiség részére értékes és kevésbé értékes, valós és 
kevésbé valós írásos feljegyzéseket.

Ezekhez tartozik a Biblia mondanivalójának mai 
értelmezése. Evekkel ezelőtt már írtam róla, hogy a 
kisgyermek előtt minden új, és minden ismeretlen. A 
gyermek növekedése során állandóan új ismereteket 
szerez. Az új ismeretek hozzásegítenek ahhoz, hogy 
különbségeket tegyünk a jó és a rossz között. Felnőtt 
korban már tudjuk, hogy szükség van egészséges 
emberi kapcsolatokra, a múlt és a jelen alaposabb 
megismerésére. A tudós társadalom már azt is tudja, 
és elfogadja, hogy; A VILÁGON NINCSENEK 
VÉLETLENEK, ÉS NEM AZ EMBERI 
SZERENCSE irányítja a világ sorsát. Nincsenek 
véletlenek, csak ismeretlenek vannak és ez vonatkozik 
minden szerencsejátékra is. Ezek a kifejezések már 
régóta foglalkoztatják az emberiséget, és ezért 
alakultak ki azok a kifejezések, amelyek félmegoldást 
kínálnak, például; a legendák, a krónikák, regék, 
mitológiai kifejezések stb...

A közelmúltban az egyik általam is nagyara 
becsült barátom, - mindketten vallásosak vagyunk, - 
arra kért, írjam meg, hogy az alábbiakból mi tartható 
a mai napig is elfogadhatónak, a legfontosabb Bibliai 
idézetekből. Igaz-e, hogy minden ember bűnösnek 
született? Igaz-e, hogy Isten hat nap alatt teremtette a 
világot? Vannak e szentek és angyalok? Van-e pokol 
és elkárhozás? Léteznek-e szellemek? Van-e utolsó 
ítélet és feltámadás?

A mai ismeretek szerint a lélek és a test külön 
fogalom és az ismert világ örök újjászületése, az 
anyag örök körforgása a valóság. Itt elérkeztünk az 
ismert és az ismeretlen fogalomhoz. Vajon mi köze 
van a mai tudomány álláspontja szerint;

„Nem a népesség növekedése okozza a 
szegénységet és a vei járó tudatlanságot, hanem 
fordítva: a szegénységből fakad a túlnépesedés és a 
tudatlanság. Régóta ismert összefüggés van a vallási 
hitvilág fanatikus követői és a tudományos 
ismeretekkel rendelkező népesség anyagi 
életkörülményei között, pedig egy az Isten, az egész 
emberiség fölött.

Az 1700-as évektől a világ tudománya 
lényegesen jobban fejlődött, mint a világ teológiai 
tudománya, pedig meg kell találni és feleleveníteni

azokat a följegyzéseket, amelyek a teremtett világ 
védelmét szolgálják. Sajnos az egyre fejlődő 
tudományos teória számos helyen szembe áll a Biblia 
tanításaival. Az emberiség ma sem ura a 
természetnek, csupán az uralkodás módszereit keresi 
és ha elhagyja Istent, feladja vallási kultúráját, vallási 
erkölcsét, az emberiség jövője károsodhat.

Számos tudós hajlamos azt az elképzelést 
követni, hogy az élet a világűrben keletkezett. De az 
életet fenyegető veszélyek miatt, hamarosan megdőlt 
ez az elmélet is. Számos követője volt annak a 
teóriának is, hogy sejtek osztódásával új életet hoznak 
létre. Ma már tudjuk, hogy a sejtek és a gének hosszú 
idő után is tovább élnek, de új élet nem keletkezik.

Az idők folyamán számos új elmélet született, 
amelyek arra alkalmasak, hogy a tudományos 
fejlődést előbbre vigyék, - de maradjunk csak az 
ismert tényéknél. Tény az, hogy ma is nagyon sokat 
tanulhatunk a bennünket körülvevő természettől, nem 
is beszélve a világmindenségről. Érdemes volna 
mélyebben foglalkozni a denevérekkel, amelyek 
ultrahanggal tájékozódnak, az áramot fejlesztő 
angolnákkal, a tengervizet sótalanító sirályokkal. A 
meleget és a hideget szabályozó termeszekkel, a 
világító rovarokkal. Ennek a kis áttekintésnek alapján 
is elmondhatjuk, hogy a világot Isten teremtette, nem 
pedig a kitalált Darwini elmélet adta magyarázat. Az 
emberi agy, a szem felépítését Jastrow tudós szerint; 
nem lehet a véletlen változásoknak, a fejlődések 
eredményének tekinteni. Fogadjuk el azt a tényt, azt a 
nézetet, hogy Isten teremtette a világot és benne az 
emberiséget is, sem majom, sem sejtfejlődés nem ad 
magyarázatot a természet világmindenség 
kialakulásához.

Alig pár évtizede annak, hogy a tudós 
társadalom „kirepült” az űrbe. Azóta az általános 
ismeretek bővülése egyre nagyobb területet hódít meg 
a számtalan területen bibliai idézetek bővebb 
magyarázatára, van szükség. Az UNIVERZUM olyan 
területek megismerésére készteti A tudós kutatókat, 
amelyekre száz évvel ezelőtt még nem lett volna 
lehetőség, a világegyetem állandó tágulásáról szerzett 
ismeretek, A Nagy Bumm teóriája, állandóan 
foglalkoztatja a világ tudósait. A ma elfogadott 
ismeretek szerint víz nélkül, (vagy a víz valamilyen 
formája nélkül), nincsen emberi élet sem a földön 
sem más égitesten.

Bölcs dolog az, ha az emberiség elfogadja a 
Biblia lényeges mondanivalóját, mert Isteni hit nélkül 
céltalan az emberi élet.

Zalápi
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MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 
Victoria-i kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet

ZENÉS ÉVBÚCSÚZTATÓ.IA.....

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Yictoriai 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...)
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A Magyar Köztársaság 
I Melbourne-i Konzulátusa 
I Világos István tb. konzul vezetésével 
I Fogadási órák:
I kedden és szerdán de. 10 - du. 3 óráig.
| Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 
I Melway Ref. Map 30, В 12.I Telefon: (03) 9486 3397I_________ Fax: (03) 9830 0952

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket

| a Magyar Központ épületében
| 760 Boronia Road Wantima
I szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig
I és péntek este (ha van rá elég jelentkező)
I 6.00-tól 8.30-ig.
I A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 
I foglalkozunk.
I Beiratkozás: 2007. február 3-án 9.30 -12.15 között, 
i 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.nihtv.net: 
Email: MHTV@TPG.com.au 
MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 37,7,7 az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au

Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait. ,•
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Érdekes volt, hogy idén, a 
minden évben megrendezett 
Gyertyafényes est napján, December 
16-án egy másik Karácsonyi Műsoros 
Délután is megjelent az amúgy is zsúfolt karácsonyi 
programok között. A gyertyafényes esten a 
Melboume-i Magyar Központban felekezet nélkül az 
egész Melboume-i magyar közösséget fogadta évről 
évre. Ez évben, amikor az u.n. Victoriai Egyeztető 
Tanács hirdeti működését, meg kellett osztani a 
magyarságot, mert két helyre nem sokan tudnak 
eljutni. Még érdekesebb az, hogy amikor az egyik fő
szervező kérdésre lett vonva, a válasza csak annyi 
volt: „Bad luck!” Csodálkozunk akkor, ha a Központi 
Gyertyafényes Est már nem is szerepel a 2008-as évi 
tervezett programok felsorolása között? (Kelt: hatodik 
ülés, 2007. Szeptember 19.) Továbbá kérdéses az is, 
hogy ennek az újonnan összehozott, Victoriai Magyar 
Egyeztető Tanácsnak mi a szerepe? Egymást segíteni, 
vagy személyi harcot támogatni a már úgy is 
fogyóban lévő magyar közösség támogatásáért!

a u s z t r á l ia i  k is ú js 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: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

..............................Postcode:............
Money Ordert vagy csekket kéijük 

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.
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