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Január Ausztráliában a pihenés 
hónapja -  már akinek.......

Remélem kedves olvasóink kellemes pihenéssel, 
és teljes kikapcsolódással töltötték az év e 
gyönyörű hónapját, - mert én nem. Köszönhető 
az Isten által teremtett és az ember által 
tönkretett természetnek. A szeszélyes időjárás 
sokunknak kelemetlenséget okozott és még okoz 
a mai napig is. Mindenki azt mondogatja, hogy 
„ilyen még nem volt”....mióta itt élünk. 
Melbourne a múlt év végén azon panaszkodott, 
hogy szárazság van, az ivóvíz készlet alacsony, 
és tessék mindenkinek imádkozni, hogy jöjjön az 
eső! (Ez nem vicc az akkori Prime Miniszterünk 
rendelte ezt el!)
Ez év elején jött a válasz! Január elején egy 
olyan méretű eső vágatott végig Melbourne 
kerületein, hogy „ilyen még nem volt”....
Jó magam a kerület egyik legmagasabb pontján 
lakom és „árvíz” problémákra eddig nem is 
gondoltam. De nem csak én gondoltam így -  
mások is lapátolták a vizet az eső után. Amikor 
megjött a várva várt eső, percek alatt olyan 
mennyiségű, hogy a normális körülményekre 
tervezett csatornázás nem volt képes elvinni a 
vizet. Ami nem tudott elfolyni -  hová jött be? -  a 
házba. A folyosóra, utána a szerkesztőségbe, a 
garázsba és kis másik oldalon. Persze a 
szerkesztőség volt a legfájdalmasabb. A szőnyeg 
és a földre rakott papír állomány úszott. 
Legalább is megpróbált úszni. Elég az hozzá, 
hogy a következő hetem folytán „rengeteget 
pihentem” -  a keserves munkálkodások között. 
Esténként, amikor már nem volt erőm tovább

takarítani, - egy pohárka szíverősítővel a 
kezemben -  egy pár gondolat szaladt végig a 
fejemben; - az okosok elmondják nekünk, hogy a 
Föld felmelegedése természeti szélsőségekkel 
jár, ami egyre jobban fokozódik. Ezek szerint a 
tenger párolgása is erősebb lehet, és több 
csapadék került a levegőbe -  és az extra 
vízmennyiség ott esik le, ahol még nem volt rá 
példa a természeti változásokat okolva. Nekem 
ez valahogy természetesnek tűnik, és ahogy 
igyekszünk a 2008-as évben, el kell készülnünk 
olyan természeti „csapásokra” amelyek eddig 
még nem jelentkeztek, nem volt rá példa. Ebből 
kiindulva érdemes minden háztulajdonosnak 
átgondolni a jelenlegi helyzetét -  víz és tűzzel -  
kapcsolatban, és a lehető legmessze menő 
figyelemmel áttekinteni a környezeti tényezőket 
a lehető károk elkerülése végett. Talán még azt 
szeretném megjegyezni, hogy a jövő házak 
építésénél figyelembe kell majd venni a 
szélsőségeket, az energia megtakarítás 
szempontjai mellett. Most pedig egy pár 
szimpátia gondolat a Queensland-i 
árvízkárosultakért. Mert most ő rájuk jár a rúd. A 
víz hiánnyal kapcsolatban eszembe jut a mondás, 
amikor az arab mászott fel a tevére és kérte 
Allah segítségét -  de amikor leesett a másik 
oldalon, megjegyezte, hogy ne ilyen nagyon.

Remélem, az olvasóközönség nagy része 
jól töltötte a Januárt, és szép reményekben néz 
az újév elé. Mindenkinek Boldog Újévet 
Kívánok....................................Szeverényi László
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Szilveszteri Bál a Magyar Központban
2007 -  2008

Díszvendég: Dr. Tőkés László református püspök.
Az erdélyi M agyar Nemzeti T anács enöke.
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Dr. Tőkés László rövid életrajza
Tőkés László 1952. Április, 1-én született 
Kolozsváron. 1975-ben végzett a Protestáns Teológiai 
Intézetben Kolozsváron. 1975-1984 között 
Brassóban, majd Désen református segédlelkész, 
azonban állami és egyházi hatóságaival szembeni 
ellenállása, egyházi és kisebbségi természetű kritikai 
munkássága miatt törvénytelenül kizárják a papság 
köréből. 1984-1986 között 25 hónapig munkanélküli. 
1986-tól temesvári segédlelkész, majd rendes lelkész. 
1988-1989 között az egyházi állapotokat és a 
romániai falurombolást bíráló megnyilatkozásaiért 
folyamatosan zaklatják. 1989-ben az állami és 
egyházi hatóságok pert indítanak ellene, megfosztják 
szószékétől, a szilágyisági Menyő községbe 
száműzik, majd erőszakos kilakoltatás ellenére 
védelmére kelt hívek és a hozzájuk csatlakozó 
temesváriak megmozdulása robbantja ki a romániai 
forradalmat. 1990-ben a forradalom után rövid ideig 
a Nemzeti Megmentési Fórum tagja. Ugyanebben az 
évben megválasztják a Királyhágó-melléki 
Református Egyház kerület püspökévé. 1990-2004 
között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
tiszteletbeli elnöke. 1999-ben megalapítja a Partiumi 
Keresztény Egyetemet, ennek elnöki tisztségét viseli. 
2003-tól az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 
Nős, két fiú és egy leány édesapja.

Tőkés László képviselőként bejutott az Európai 
Parlamentbe. (Az Adelaidei Magyar Értesítő nyomán)

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Évértékelés a Magyar Köztársaság 
Külügyminisztériumában

Nemrég a magyar Külügyminisztérium 
Sajtószervezési Osztálya évértékelő sajtótájékoztatóra 
hívta meg az újságírókat, a külföldi tudósítókat.

Gönc Kinga magyar külügyminiszter 
beszámolójában a sikerek között említette, hogy a 
vízummentesség és Koszovó ügyében egyetértés lehet 
a kormány és az ellenzék körében.
Azt is közölte, hogy sikerült az Európai Unióval 
elfogadtatni a kis határforgalom elvét, aminek az 
ukrajnai magyarok örülnek.

A miniszter hangsúlyozta az orosz és a keleti 
piac fontosságát is. Majd bejelentette: Magyarország 
megkezdte a felkészülést az Európai Unió 2010 -  
2011 elnökségi kötelességének betöltésére. Ez fontos

magyar érdek, fontos, hogy megérdemelt sikerekkel 
járjon!

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

Megnyílt az Északnyugati-átjáró
A globális klímaváltozást tekintve szimbolikus 
jelentőségű esemény következett eb a nyár derekán: 
az olvadás nyomán jégmentessé vált a Grönland és 
Kanada északi része közötti szigettengerben húzódó 
csatomalánc, a legendás Északnyugati-átjáró. Nyáron 
megdőlt az abszolút hőségrekord Magyarországon és 
a klímaváltozás jelentősége olyan nagy lett, hogy még 
a Nobel-békedíjat is ezért ítélték oda. Sok egyebet is 
hozott a megállíthatatlannak tűnő klímaváltozás az 
elmúlt 150 év második legmelegebb évében.
Már nyáron sejthető volt, ami év végére egyre 
bizonyosabbnak látszott: az 1860-as években 
kezdődő mérések óta eltelt közel 150 év második 
legmelegebb éve volt 2007. A különböző természeti 
csapások, mint például a pakisztáni súlyos áradások, a 
Kínán, Görögországon és júliusban Európán végig 
söprő hőhullámok mind jelei lehetnek a meggyorsuló 
klímaváltozásnak. Al Gore volt amerikai alelnök és a 
klímaváltozás problémájával foglalkozó kormányközi 
szervezet (IPCC) megosztva kapta múlt évben a 
Nobel-díjakat. Amióta elbukott az amerikai elnöki 
székért folytatott küzdelemben A1 Gore minden idejét 
a globális felmelegedés elleni harcra fordítja. Az 
ENSZ Kormányközi Klímaváltozási Bizottsága -  
amely közel 3000 kutatóval dolgozik -  folyamatosan 
élesen támadja a kormányokat, hogy a jelenleginél 
sokkal többet tegyenek a Föld védelmével 
kapcsolatban.
A Föld egyik legveszélyesebb vízi útját évszázadokon 
át keresték a hajósok, s végül 1906-ban a norvég 
Roald Amundsen volt az első, aki Kanada északi 
partjai mentén nyugat felé haladva végighajózott a 
jeges-tengertől a Bering-szoroson át a Csendes
óceánba vezető úton. Az Átjáró rendszeres 
útvonalként történő hasznosítása igen nagy 
jelentőségű lenne a nemzetközi kereskedelem 
szempontjából, a London -  Tokió hajóutat például 
23,600 km-ről 10,600 km-re rövidítené. Lehetővé 
tenné nagyobb hajók használatát.
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A Központi Komputer Klub Assn Hírei!

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 a 
Viktoria állam és a helyi város vezetőinek 
közreműködésével!
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, most 
már a legújabb Windows a Vista használatára is.
Tehát Február 8-án hivatalos megnyitó a / 
Ausztrál állami vezetőség vendéglátásával! 
Erre az összejövetel, minden tagot és látogatót 
szívesen látunk!

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

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 (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans.com. au

ALLQHome Loans
ABN 18 066 912 721

Member of the Mortgage Industry Assn. Of Aust.
wwwallhoineloanscoiTi.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!
Egyélű és csoportos utakat OlCSÓ árakon 

Intézi: Schwarcz Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vie. 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-magnacartatravel.com.au 

vagy írj Email-t: clara@maanacart^r^dxomau

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
mailto:us@allhomeloans.com
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2008. Január - Melbourne-i 
Jamboree beszámoló

A sok izgalom és készülődés után végre elérkezett a 
nagy nap: a 10-ik Ausztráliai Magyar Jamboree
kezdete. Január 4-én, pénteken reggel szállingóztak be 
cserkészeink a táborba és kapták meg a jamboree 
jelvényét, tábori nyakkendőt és a „Velemjáró” 
könyvecskét.
A tábor kerete: IV. Béla király kora (1235 -  1270) a 
tatárjárás és az ország újjáépítése. Úgy gondoltuk 
nagyon aktuális téma, mert úgy az itteni 
magyarságnak, mint a cserkészetnek kell egy lökés, 
hogy fennmaradásunkat biztosítsuk. A cserkészek 
négy altáborban, a vezetőség pedig IV. Béla 
udvarában, verték fel sátraikat és kezdték építeni 
otthonukat a következő tíz napra.

Az ünnepélyes tábomyitás után mindenki 
beöltözött az altábor szín szerinti tunikába, a 
történelmi alakok: a Fehér királyné (Sarolat), IV. 
Béla, Mária királyné. Juliánusz barát, Kun Erzsébet 
szintén az előírt jelmezben jelentek meg, hogy 
megadják a tábor történelmi hátterét. Különös 
megtiszteltetés volt, hogy a KMCsSz elnöke, Lendvai 
Linter Imre cscst. Is eljött közénk lovagi ruhában. 
Minden reggel a Krónikás bevezette a kerettörténetet, 
ami ki volt írva arra a napra. így végig éltük Juliánusz 
barát érkezését, aki meghozta a hírt, hogy ,jön a 
tatár”, a tatárjárás borzalmait, a királyi család 
menekülését a kunok letelepítését, és végül az ország 
újjáépítését is.
Esti tábortüzeink az előre megadott és tervezett 
keretben történtek, így volt cserkész, vidám, 
történelmi és egyéb jó előkészített műsor. A portya, 
rohampálya, számháború és a különböző versenyek: 
szavaló, népmese, ballada, népdal színessé és 
változatossá tették a napokat.
De a valódi értéket nehéz szavakban kifejezni. Ott 
kellett lenni, hogy igazán értékelni lehetett a 
csodálatos testvéri szeretetet, megértést, közös 
munkálatokat, melyek olyan felejthetetlenné tették a 
tábort. Azt hiszem nincs szükség arra, hogy neveket 
említsek, mindenki megkapta a köszönetét, amikor 
látta a megelégedett, boldog, mosolygó arcokat és 
ragyogó szemeket.
Kívánok mindenkinek további; Jó munkát!
Kovássy Marianne cscst.
T áborparancsnok.
Figyelem! Nagy mennyiségű képsorozat látható a 

myw.3066.org a Sydney-i Cserkészek Honlapján.

Köszönetnyilvánítás
Az Árpád Otthon ezúton szeretné köszönetét 

kifejezni minden kedves támogatójának, akik a múlt 
év December 1-i karácsonyi süteményvásáron részt 
vettek, adományoztak, süteményt ajánlottak fel és 
segítettek, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez. Külön köszönet a 
szereplőknek, a magyar iskolásoknak és az őket 
felkészítő tanároknak. A teljes bevétel az Otthon 
korszerűsítésére lesz fordítva. Ezúton is szeretnék 
kérni a magyarság segítségét, hogy adományaikkal 
továbbra is segítsék az Árpád Otthon építkezésének 
sikeres befejezését, ami a támogatások nélkül 
lehetetlennek bizonyul.

Ahogy a képeken is látni lehet, a munkálatok 
javában folynak - pár hónap alatt történt változásokról 
tanúskodnak. A múlt év végén megjelent Kisújságban 
megjelent képek még csak a kezdeti munkákat 
mutatták. Ma már a kibővített részek belső 
munkálatai folynak, és remélhetőleg nemsokára az új 
helyiségek felhasználásáról ír majd a krónikás.

Bővebb információ az Otthon telefonszámán: 
9801 0855.
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Az Erdélyi Magyar Szövetség Hírei!
Két eseményről szeretnék beszámolni:

Az egyik a kiállításról a másik a márciusi piknikről 
szól;

Az elmúlt évi munka és az azt követő rövid 
pihenés után az Erdélyi Szövetség folytatja 
szorgalmas és kitartó munkáját. Jelenleg a 
Hungarofeszt (2008. Január 1,2,3) alkalmából 
kiállításra kerülő anyag összeállítása köti le időnket, 
mivel a Szövetség elvállalta a kiállítás egy részének 
rendezését. Főtéma az 1848-as szabadságharc és az 
arról való emlékezés. De nem marad el a szokásos 
gyönyörű kézimunka kiállítás sem. Kedves 
támogatóink, részvételükkel nagy örömet szereznek 
nekünk és a többi kiállítónak, valamint a 
Hungarofeszt rendezőinek.

Másik nagyon fontos esemény a hagyományos 
Erdélyi Piknik. 2008. Március 2-án, vasárnap déli 12 
órától a Magyar Központ Templom Ligetében lesz. 
Piknik felszerelését mindenki hozza magával. 
Mindenkit szeretettel várunk finom ebéddel, 
süteménnyel és italokkal.
Jelszavunk továbbra is: Segíts, hogy segíthessünk!

Szegedi Erika.

LUNAGEL
Sósborszesz gel-ek!

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

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

wbe*-- v-wv*p-. ч*»-“- *# »v-.-,-*»*■-* .vsa ч-гл ’ ■ •»“> ív*««-« л  *■■■*

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.

MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2008. FEBRUÁRI NAPTÁR.
Február 1- 2- 3. HUNGAROFESZT. 
Február 3. Vasárnap

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

Február 10. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Február 17. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Február 24. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10 órakor Evangélikus 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 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2008. 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!
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.

mailto:admin@lunagel.com.au
http://www.lunagel.com.au
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ÜZLET AZ ÜZLET...
Jó ötlete támadt egy vállalkozónak, - megvett egy 
bengáli tigrist, - gondolva, hogy azt mutogatva majd 
meggazdagodik.
El is kezdi a körutat és az első helyre érve kiírja nagy 
betűkkel: „Jöjjenek és nézzék meg a vad bengáli 
tigrist -  belépődíj $20.00”. Senki nem jön el, - és 
gondolja, ha leviszi az árat majd több sikere lesz. így 
is tett: „"jöjjenek és nézzék meg a vad bengáli 
tigrist -  belépődíj $10.00”. Megint nem jön senki. 
Erre gondol egyet és kiírja, hogy: nincs belépődíj -  
bejövetel ingyenes!
Persze tele lett a kert, és mindenki el volt ragadtatva a 
gyönyörű állattól. Ekkor a koma bezárta a kaput és 
nagy hangon kijelentette, hogy a kilépő díj van -  
minden pénz, ami mindenkinek a zsebében van -  
máskülönben elengedi a tigrist!

TALÁLÓSKÉRDÉS....
Melyik férfi nősül kétszer?....(többször)
Válasz: - amelyiknek rossz a memóriája! Ha, ha ,ha....

2008 
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!)

KÉT KÜLÖNBÖZŐ FOGALMAZÁS—
Egy egyetemi oktatás alatt egy filozófiai kérdést tesz 
fel a tanár a hallgatóknak: Kérte egy olyan mondat 
szerkesztését, amiben a szeretetet és a szex szó is 
előfordul;
Egy női hallgató válasza: „Amikor két ember 
mélységesen és szenvedélyesen szereti egymást, és 
mindkettőjükben megvan az egymás iránti magas 
fokú és kölcsönös tisztelet, akkor a társadalom 
morálisan és spirituálisán is támogatja, hogy ez a két 
személy a fizikai szex mámorában egyesüljön.”
Egy férfi hallgató válasza: „Szeretem a szexet.”

RENDŐR INTELIGENCIA.....
Egy kisebb -  nagyobb baleset után a rendőri 
kivizsgálás alatt odafordul az egyik fiatalemberhez, 
aki tanúnak jelentkezett:

Látta kérem az esetet?
Láttam, kérem.
Mi a neve?
Kovács József.
Mi a foglalkozása?
Archeológus.

A rendőr néz rá és feltolja a sapkáját -  majd 
megszólal: - Mondja, kérem magyarul!
A férfi mosolyog majd így: Oké, akkor hja be, hogy 
ásatásokon dolgozom.
Mire a rendőr: - semmi nagyzolás -  szóval sírásó!



8. o ld a l
AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 9. o ldal



10. o ld a l AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

A Casey Idős Magyarok Klubjának 
2007-es Karácsonyi ebédje
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A Tiszavirág Idős Magyarok 
Klubjának a Karácsonyi
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CLEANING ACCLAIMED SERVICE
Deák Gyöngyi Tel. 9318-5103, Mobil 0422770957 
Általános házimunkák, mosás, vasalás stb...

Megbízható, felelősségteljes szolgálat.

Marriage Celebrant
Melbourne-ben.

Les Stevens
Angolul és magyarul 

folytatjuk házasságuk 
megünneplését. 

Tolmácsi engedéllyel, 
(ha szükséges!)

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

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

A Prahrani Idős Magyarok 
Klubjának évzáró és 
Karácsonyi ebédje
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ÁLLTALÁNOS ÉRTESÍTŐ

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.

Figyelem! Az ismertetések és a fényképek a Klubról 
és a kirándulásairól a Knox Idős Magyarok 
„honlaján” az Interneten megtalálják! Szerk.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI 
A Nunawadingi Örök Ifjak első összejövetele 
2008. Január 30-án volt, a szokott helyen, az East 
Burwood-i Hallban. Cím: Burwood Hwy. East 
Burwood. 3151. Melway Ref. 62 C7. Ezen az első 
„ismerkedési napon” csak az unokákról, és a családi 
eseményekről volt szó, - majd hosszabb beszámoló a 
Márciusi Kisújságban. Nagy József (Jocó)

Figyelem! A beszámolókat és képeket a Nunawadingi 
Klub Internet honlapján megtalálhatják a tagok.

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 Klub összejöveteleire szeretettel várja a tagjait 
és vendégeit a vezetőség nevében Boros Veronika.

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 Refr. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk i

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Poveton Public Hall
ban 78 Power Road Poveton 3177 címen.
2008. Január, 23-án volt az első összejövetel, ahol 
szép számmal megjelentek a pihenésről visszatért 
tagok!
Kedves Olvasóink!

Itt szeretném felhívni az olvasók figyelmét, hogy 
február 24-én lesz az ez évi első zenés vasárnapi 
ebédünk - várunk minden tagot és kedves vendéget.

A Casey-i krónikás.... Árpi. 
Figyelem! Az értesítőket, és a képeket a Casey Idős 
Magyarok „honlaján” az Interneten, megtalálják a 
tagok, sőt még angol nyelven is! Szerk.

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 Évnyitó zenés ebédje Január 27-én 
volt. Képek és méltatás a Márciusi Kisújságban! A 
Klub rövid szünetet tart -  a helyiség tatarozása miatt. 
Minden esetre, az összejöveteleire mindenkit 
szeretettel vár, a Vezetőségnevében: Kozsik Ödön!

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 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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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MACI KLUB -  MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT
Elindult a magyar játszócsoport!

Szeretettel várunk újszülött babától -  5 éves 
korig -  minden kislányt és kisfiút.

Hívunk minden édesanyát, édesapát, nagyszülőt, 
nagynénit, nagybátyát, keresztszülőket és barátokat, 
hozzák el a gyermekeket, magyarul játszani, énekelni, 
foglalkozni....

Minden második szombaton, a cserkész 
összejövetellel egy időben találkozunk d.u.2 -  4 óra 
között.

Ez természetesen a Melboume-i Magyar 
Központ -  760 Boronia Road Wantima 3152. 
helyiségeiben történik. Az első ilyen összejövetel 
ez évben Február 16-án lesz.

Ez nem csak egy jó alkalom a gyerekeknek, 
hanem a felnőtteknek is, - ismerkedés és barátkozás 
szempontjából, kávézni, beszélgetni amíg a 
gyerekekkel játszanak.

Szívesen látunk mindenkit!
További érdeklődés Kocsis Mártitól: 
telefonszámai; 9545 1257 Mob. 0409 134 422.

F E L H Í V Á S  !
Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyerekeiket 
vigyék magyar iskolába, - hiszen nyelvében él 
a nemzet -  és egyéni érdem, ha valaki ismeri 
az édes anyanyelvét. Emellett a magyar-nyelv 
tanítása (itt Melbourne-ben)- mint érettségi 
tantárgy -  veszélyben van a kevés jelentkező 
miatt!
Nagy kár lenne, ha ez az 1976-ban helyileg 
elfogadott magyar nyelv, mint érettségi tantárgy 
megszűnne. Ez a 10%-os plusz elvesztését is

jelentené az érettségi vizsgán részvevőknek. Meg 
kell említeni -  és a köszönetnyilvánítás mellett -  
elismerni Dr.Orosz Márta-néni kitartó és sok 
nehézséget leküzdő munkáját, hogy elérte a helyi 
magyar nyelv érettségi szinten való elismerését 
és tanítását. Ne felejtsük el, miden ember 
annyit ér ahány nyelvet beszél!

A MAGYAR 
NYELVOTATÁS

Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 
VICTORIAN SCHOOL QF LANGUAGES 

Dandenong High School
Corner of Princess Highway and James Street 

DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 
Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 

Beiratkozás: február 2-án 9:00 -12.00 között.
További információt és beiratkozó kérvény-lapot 

kérhet a VSL Area Manager-től:
Angela Natolli Tel.: 9570 1638 

Hétfő -  Kedd -  Csütörtök és Pénteken Jan.25-től. 
vagy - esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 -  

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
telefonszámokon.

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
vagy

a Bocskai épületben
121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068 

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

foglalkozunk.
Beiratkozás:

a Bocskaiban, 2008. február 1-én 6 -  8.30 között. 
A Központban február 2-án 9:30 -  12.15 között. 

További információt ad: Szabó Marika 
Telefonszám: (03) 9870 8768 

_____ Email: mariaszabo@optusnet.com.au

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
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A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák:

kedden és szerdán de. 10 - du. 3 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

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

Fax: (03) 9830 0952 
E-mail: hunconsmelb@telstra.com

AZ AUSZTRÁLIAII 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 f  
: Istentiszteletek |

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola, 
í 10 órai kezdettel Imaóra, |
% 10.30-tói Istentisztelet i:

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
v Istentisztelet. Szerda este 6 órától Bibliaóra. <<
; Megbeszélés szerint ifjúsági óra. %
S Mindenkit szeretettel várunk!
v Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174.
|  Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól |
у! a 9793 7014-es telefonszámon. v>

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 Magvar Televízió - MfíTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson. Honlap: www.mhtv.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 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!
Lapzártakor érkezett hír!
Szomorú szívvel vettük 
tudomásul, hogy Juhász Laci- 
bácsi meghalt. Február. 1-én lesz a 
temetése a Fitzroy-i Református 
templomban. Hosszabb méltatás a 
Melbourne egyik legnépszerűbb közéletű személyéről 
a Márciusi Kisújságban. Most csak a Kisújság olvasó 
özönsége nevében búcsúzok, és mindenki nevében 
tolmácsolom, hogy nyugodjék békében. A gyászoló 
család fogadja őszinte részvétünket.

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 

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:hunconsmelb@telstra.com
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

