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Vajón mit hoz 2000?....
Köszöntsük tele
reménységgel az
Újévet! Reméljük, hogy 
a sok jókívánság, ami 
elhangzott az emberek 
ajkáról a világ minden 
országában és
városában, - hogy meg 
is fog valósulni!

A hit, remény és 
szeretet nevében - a jókívánságok - ahogy 
elhangzottak, családokban, egyesületekben 
nemzeti és nemzetközi szervezetekben, 
országokban és országok között, vajon milyen 
őszinteséggel kívánták azokat?

A hagyományos magyar népi szokások, 
szerencsehozó, gonoszűző és a különböző 
jóslások a jövőre nézve, már majdnem teljesen 
kihaltak, az emigrációban élő magyarok között. 
Talán ez azért is történhetett, mert sokan már 
nem hittek a varázsos erőkben, azokban a népi 
szokásokban, amelyek szerint a jövőt 
befolyásolni tudták volna. (Még a reménykedés 
sem segített!)

Az idő kereke forog, és mindenki egy 
évvel idősebb lett, - aki az élők sorában maradt, - 
ez, ami biztos. Visszanézve az elmúlt év 
eredményeire, a sok jó és rossz között, - sírtunk 
is és nevettünk is. A világ a hírszolgálat 
tökélesedésével nagyon kicsi méretű lett. Ma 
már olyan hírek sorozata foglalkoztatja a föld 
lakóit, amelyek egy fél századdal ezelőtt el sem

jutottak, az egyes országok határáig. Ma már 
köztudatban van a világ legkisebb és 
legjelentéktelenebb állama is. A "világ-falu" 
eseményei mindenki szeme előtt játszódik le, 
akár tetszik, - akár nem! A TV áthidal 
távolságokat, időt és nyelvi különbségeket.
Ha elgondolkozunk a jövőre nézve, - az érdek 
politika, gazdasági kiegyenlítődés - vezérli a 
"világ-falu" népeit. Most már ebből nincs kiút, - 
mindenkinek részese kell, hogy legyen - akár 
tetszik - akár nem!

A régi magyar szokás szerint: kívánunk 
BORT, BÚZÁT, BÉKESSÉGET! A bort, hogy 
az emberek nyugodtan tudjanak szórakozni. A 
kikapcsolódás kell minden dolgos embernek új 
erő merítésére, a tovább fejlődésre. A búzát 
kívánjuk, hogy bő termés legyen, a minden napi 
kenyér ott lehessen az asztalon. A békességet 
kívánjuk, mert csak békében élő család, ország, 
világ (akármilyen emberekből alkotott egység) 
csak akkor tud eredményesen működni és 
megélni egymás mellett, ha békében él.
Az elmúlt ezer év, ha nem járt példaképpen az 
emberiségnek, akkor semmiből sem fog tanulni. 
Az emberek jóakarata, megértése kell ahhoz, 
hogy az újévi jókívánságok valóra válhassanak. 
A jövőben vetett remény és hit segítsen minden 
embert, hogy tehetségéhez képest befolyásolni 
tudja a jó érzésekben meg kívánt jövőt, - 
mindnyáj unk jövőjét.

Szeverényi László
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2008. December 6-án 
M ézeskalács és Advent 

Koszorúvásár 
Kitűnő műsor volt a lakók 

közreműködésével -  a megjelentek  
tám ogatásáért köszönet és hála.

(Ma Ön segíti az Árpád Otthont, holnap pedig az 
Árpád Otthon segíti Önt!)
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Dr. Orosz Márta, (Márta-néni) a műsor 
keretében elmondta, hogy 
„mi az öregedés első jelei”

1. Külön alszol a fogaidtól.
2. Megpróbálod kihúzni a redőket a zoknidból, 

amikor rájössz, hogy nincs is
3. A reggelinél zizegő, recsegő hangot hallasz, pedig 

nem is kukoricapelyhet eszel.
4. Ha reggel felébredsz, pont úgy nézel ki, mint a 

fényképed a jogosítv ányodban
5. Csak a második próbálkozásra tudsz kikelni a 

fotelból
6. A „kimaradok éjszakára” számodra azt jelenti, 

hogy a kertben alszol
7. A „boldog órák” szunyókál ássál telnek
8. Nyaralni mész, de előbb fáradsz el, minthogy a 

pénzed elfogyna
9. A gyerekednek olyat mondasz, amit az anyád 

mondott neked, és amit mindig utáltál
10. A születésnapodtól nem azt várod, hogy a 

korodra emlékeztessen
11. Amikor lezuhansz a járdaszegélyről, mielőtt 

felkelnél, megbizonyosodsz arról, hogy az át ott 
van-e

12. A súlyemelésről alkotott elképzelésed a „felállás 
a székről”

13. Jóval hosszabb idő alatt pihened ki magad, mint 
amennyi idő alatt elfáradtál

14. Emlékezeted rövidül, panaszaid hosszabbodnak
15. A noteszodba a legtöbb név úgy kezdődik, hogy

Dr”
16. Csak ülsz a hintaszékben, de nem tudod 

beindítani
17. A gyógyszerész a legújabb barátod
18. Akkor nevezed magad szerencsésnek, ha 

megtalálod a kocsit a parkolóban
19. Kétszer annyi ideig tart, hogy feleannyit láss
20. Minden fáj, ami meg nem, az viszont nem 

működik
21. Két órán át, keresed a szemüvegedet, miközben a 

fejeden van
22. Belemélyíted a fogaidat a húsba, és azok ott 

maradnak
23. Már feladtad az összes rossz szokásodat, és még 

mindig semmi sem lett jobb
24. Türelmesebb lettél, de ez tulajdonképpen csak 

fásultság
25. Végre összeszeded a gondolataidat, de akkor meg 

a tested esik szét.

(Persze sokan ráismertek az ismertetőjelekre a 
megjelent közönség között; - nagy volt a derültség a 

hallgatóság között!)

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub December 5-én, pénteken 

tartotta év végi búcsú-találkozóját. A tagság és a 
vendégek jó hangulatban töltötte el a kedves pár órát, 
visszaemlékezve az év eseményeire. Az év 
kiemelkedő pontja közé tartozik a Klub segítsége a 
Hungárián Computer Community (mc2) felállítása 
volt. Ez az idős Magyar Klubok saját információ 
tárolója lett, közérdekű hírek, működésüknek 
mindennapi események tárolója lett, úgy magyarul, 
mint angolul, képekkel gazdagítva bemutatja 
kirándulásaikat, ünnepélyes eseményeiket.

Nagy öröm tudni, hogy a Victoria-i Állam meg 
van elégedve az eddig elvégzett munkánkkal, és így a 
kijelölt két év után is megtarthatjuk Honlapunkat az 
Állami Web-lapon, sőt ki tudjuk szélesíteni 
használatát a tetszésünk és elgondolásaink szerint.
A Klub első összejövetel 2009-ben Február 6-án 
lesz (első pénteken) a szokásos helyen 1-től 3-ig.

Hirdetés! -  A Security Sytem -  minden Windows 
rendszerre kapható. Ez az egyik legjobban bevált 
rendszer, ami kiszűri a „spam”-akat, - Fire-wall-t ad 
ki és bejövő levelekre -  Interneten küldött káros 
fertőzések ellen.
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Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

Télen-nyáron egészségben!
George Gibbs Washington államból 110 évesen 

még maga tartott a rendben környezetét, házát, sőt 
tüzelőjét is maga aprította fel. Legbecsesebbnek azt a 
gratuláció levelet tartja, amit 102-ik születésnapján, 
Kennedy elnöktől kapott.

Gibbs úr, a maga hosszú életét annak 
tulajdonítja, hogy sok paprikát, fokhagymát, 
vöröshagymát evett. Akik ismerik a népi gyógyászat 
történetét, tudják, hogy a fent említett zöldségféléket 
úgy emlegetik, mint számos betegség gyógyszerét, 
megelőzőjét, vagy mint élénkítő szert.

A paprika trópusi növény. Capsicum elnevezése 
a görög kapto szóból származik, melynek jelentése 
„harapok” -  és a paprika csípős ízére utal. A paprika 
C-vitamint és káliumot tartalmaz. A magyarok 
évszázadok óta termelik és fogyasztják a paprikát és 
meggyőződésük, hogy temperamentumukat, 
egészségüket is befolyásolja. Szentgyörgyi Albert, a 
C vitamin felfedezője hosszú ideig kutatott, míg 
végül rájött, hogy a zöldpaprika különösen gazdag 
forrása a C vitaminnak. A trópusi égöv lakói több 
betegség ellen használják a paprikát. Az Antillákon 
láz ellen paprikafőzetet isznak a bennszülöttek. A 
francia hadseregben az orvosok paprikát adtak a 
katonáknak fáradság ellen. A paprika fontos szerepet 
játszik a mai modem növénygyógyászatban. 
Gyógyszertárakban árusított kenőcsöknek pépes 
borogatásoknak gyakori hatóeleme. Minden szervre, a 
szívre is erősítőként hat. Féreghajtó. Erősítő, enyhe 
izzasztószer.

A fokhagyma mindig olyan hírben állt, hogy 
gyógyít, meghosszabbítja az életet. Ezt az ősrégi 
orvosságot már 5000 évvel ezelőtt gyakran rendelték 
betegeiknek az egyiptomi orvos-papok. De 
használatáról, jó eredményeiről említés történik a 
kínai, görög, római és a babiloni szövegekben. Mai 
orvosok is fel tudják sorolni a fokhagyma különféle 
erényeit: roboráló szer, hashajtó, csökkenti a 
vérnyomást, fertőtleníti a lenyelt falatokat, megöli a 
vastagbélben tenyésző baktériumokat, semlegesíti a 
szervezet termelte mérgeket. A fokhagyma rák-gátló 
hatásáról is olvashatunk tudományos lapokban.

A vöröshagyma rokona a fokhagymának. Sok 
száz éve használatos sok betegség gyógyszereként a 
keringési zavaroktól az egyszerű nátháig. Ismeretes a 
vöröshagyma jótékony hatása az orr, a tötök 
nyálkahártyáira. Még a tüdőbajra is. Hatékony

csíraölő szer. Elég 5 percig forgatni a vöröshagymát a 
szánkban, hogy elpusztuljanak az ott élősködő 
baktériumok. Orosz kutatók szerint az elfertőzött, 
nyílt sebeket hagymapépes borogatással sikeresen 
lehet gyógyítani.

Sokunkban felmerül a kérdés: hogyan őrizhetjük 
meg szellemi-fizikai egészségünket, hogyan élhetünk 
minél tovább? Hogyan élhetnek a 80-90-100 éves 
emberek? Többségük életmódjának közös jegyei: 
rendszeres testmozgás, általános mérsékletesség, 
kialakult mindennapos szokásrend, rendszeres 
fekvésm, kelés, a szellemi-fizikai aktivitás. Hisznek a 
munka fontosságában. Szerintük halálra ítéli magát 
az, aki azzal a kifogással, hogy már öreg a magához 
tétlenségre kárhoztatja magát.

A tudósok is egyetértenek abban, hogy az 
öregedés folyamatát lelassíthatjuk, akár meg is 
állíthatjuk időszakonként. S ez döntően rajtunk múlik.

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 (Acctg). Cert ÍV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
Gus@alibomeloans.com. а»

ALL Home Loans
ABN 18 066 912 721

www .aj i h orn e 1 о ans сош<Ш
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

Phone: (03) 9852 4444, Fax: (03) 9852 4477

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

mailto:us@alibomeloans.com
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(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach,
Adatcsere-egyezm ényt ír alá USA  

M agyarországgal
A terroristagyanús emberek személyes adatainak 

cseréjéről ír alá egyezményt Magyarország és az 
Egyesült Államok kedden. Július 8-án a 
megállapodás része az amerikai vízum-mentességi 
tárgyalásoknak. A megállapodást Szilvásy György, a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányítótárca 
nélküli miniszter és April H. Foley, az Amerikai 
Egyesült Államok budapesti nagykövete írja alá. A 
kétoldalú megállapodás nem egyedi: az Egyesült 
Államok a közelmúltban írt alá egyezményt 
Németországgal a terror-elhárítás érdekében. A 
Süddeutsche Zeitung április végi beszámolója szerint 
a megállapodás értelmében egyebek mellett a 
terrorista tevékenységgel gyanúsítottak szexuális 
életéről is adatokat cserél a két ország. Az egyezmény 
azt szolgálja, hogy Magyarország bekapcsolódjon az 
amerikai vízummentességi programba, amelynek 
tárgyalása a terv ek szerint május végéig lezárulhatnak. 
Kedvező esetben hazánk ez év végén vagy a jövő év 
elején csatlakozhat a programhoz. Magyarország azt 
követően csatlakozhat a vízummentesség 
programhoz, hogy az Egyesült Államok, kiépíti 
biztonsági rendszerint és megszületik egy kétoldalú, 
négy-öt elemből álló végrehajtási csomag. Az is a 
feltételek között szerepel, hogy tíz százalék alatt 
legyen az elutasított vízumkérelmek aránya 
Magyarországon. Id. Szabó Viktor.

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 á r a k o n  

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; А/Щ03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730 

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
Шр_А̂ >у>ух;з-т_̂ ^

vagy írj Email-t: clara@magnacartatray^conLau

Д  k e r e s z t

Keresztet a földön minden ember kap.
Az egyik kisebbet, a másik nagyobbat. 
Szülessen kunyhóban vagy palotában 
El van készítve az ő keresztfája.
Az a csoda aztán, hogy senki sem látja 
Milyen nagy a másik ember keresztfája.
Van, aki könnyen hordja, még nevetni is tud 
Míg a másik zokog, és a földre rogy.
Van, aki büszkén viszi, hisz senki sem látja 
Hogy vérzik a válla, és sebes a háta.
Van, aki alázattal és lehajtott fővel 
Viszi a keresztjét krisztusi erővel.
Van, aki mogorván, zúgolódva viszi.
Minden sarkon megáll, ha lehet, leteszi.
Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják,
Hazug könnyek sokszor áztatják orcáját.
Van, aki keresztjét más vállára rakja 
Abban a hiszenben, hogy vissza nem kapja.
Van, aki félre néz, hol jobbra, hol ballra 
Segít ember társán, mert aki nem segít az balga. 
Én a keresztemet fiatalon kaptam,
Elfogadni, hej, de sehogy sem akartam.
Sírtam, lázadtam, még össze is törtem,
О csodák csodája, - összenőtt előttem.
Azután felvettem gyenge vállamra,
Tudtam, hogy elkísér hűen a síromba.
Tövises utakon el gyöngült a lábam,
Vittem a keresztem, elgörbült a hátam.
Elestem, felkeltem, így ment éveken át 
Vittem és cipeltem a nehéz keresztfát.
Elmentem messzire idegen országba 
Oda is elkísért a keresztem fája.
Akiket szerettem azok egytől- egyig 
Kigúnyoltak, s lettek ellenségeim. 
Töviskoszorúmat a fejemre nyomták 
Könnyeim patakját szélesebbre mosták.
Mivel keresztemet nehéznek tartottam 
Ezért még hozzá egy új keresztet kaptam.
Oda van az téve gyermekem sírjára 
Egyből kettő lett a keresztem fája.
Már megöregedtem, hajam fehér lett,
De a keresztek súlya könnyebb nem lett. 
Naponta növekszik a keresztek súlya 
Vagy én lettem gyengébb, s vállaim, nem bírja. 
Oh, most már de nagyon szeretném letenni,
Azt hiszem elég volt a kereszteket vinni.
Vérzik a szívem is, lelkem roskad össze,
De az én keresztem hű hozzám, örökre.
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Cirenei Simon ki vinni segíted, 
A jó Isten áldjon meg tégedet.

Amikor meghalok, eltemetnek engem, 
betűzik síromra, nagy, nehéz keresztem. 
Bocsásd meg Jézusom, hogy zúgolódva vittem 
És most visszaadom Néked a keresztem.
Csak azt az egyet kérem, Tőled én Istenem, 
Lelkem vedd magadhoz, ha országodba értem. 
Kerekes Károly; Amen.

Marriage Célebrant
M elbourne-ben

Les Stevens
Angolul és magyarul 

folytatjuk házasságuk 
megünneplését. 

Tolmács! engedéllyel, 
(ha szükséges!)

Bizalmas érdeklődés végett hívja a
(03) 9879-8204 telefonszám oh

% W edding
#  Portrait
#  Cd archive
#  Digital Restauration
P h o n e : 9762.-0801 

Email: msandora@bigpond.com

Általános jogi problémák és eljárások 
vonatkozásában kérje bizalommal a segítségem.

Dr Kapantzián Artúr 
(Arthur Kapantzian)

Ausztrál és magyar jog területen egyaránt 
bejegyzett ügyvéd

Éljen a lehetőséggel hogy ausztráliában magyarul 
tárgyalhat velem akár az ausztrál vagy a magyar 

jogterület kérdéseiről.

Időpont egyeztetésért szíveskedjenek hívni:

MEPSTEAD LAWYERS
(Pakenham, Yarra Junction)
03 5941 5166 és 5967 1379 

0422 524 206
e-mail: mepstead@netspace.net.au 

Méltányos ügyvédi díjszabások.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT )

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X  I

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

E-mail: beriferi@alphalink.com.au I
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására. I

2 $ave U
BOOKKEEPING & ACCOUNTING 

SERVICES

<zx
©

ERIKA BÁLLÁ: 04 03  4 9 0  5 8 0  
FRANCIS BÁLLÁ: 04 17  5 5 2  5 0 5  
TELEPHONE: (0 3 ) 9761 6 7 6 5
EMAIL: info@2saveu.com.au 
WEB: www.2saveu.com.au

77 éves vagyok, saját házamban élek 
Thomastown-ban, - társat keresek! 

Szeretném, ha valaki gondomat viselné, - gondot 
viselnénk egymásra: (házasság is lehetséges) 

Érdeklődés a (03) 9464 6745 telefonszámon, kérje a 
Steve-et!

Maximal Handyman (megbízhatói 
Házkörüli és belső munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 

041 176 0363 mobilon.

mailto:msandora@bigpond.com
mailto:mepstead@netspace.net.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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2009
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.

HA NEM AKARUNK NEMET MONDANI....
Két barát találkozik az utcán:
- Kölcsön tudnál nekem adni 1000 dollárt?
- Igen, mihelyst visszaérek az Antartikról.
- Mikor mész az An tart ikra?
- Azt hiszem soha.

IGAZAT MONDOTT.....
Egy lengyel ember beszélget magyar barátjával. 
Panaszkodik, hogy milyen nehéz a magyar nyelv.
Az igaz -  feleli a magyar! -  Tudod mi annyira 
szeretjük az anyanyelvűnket, hogy kizárólag 
magunknak akarjuk megtartani!

IGAZA VAN.....
Késő éjszaka erősen dörömbölnek a szállodai szoba 
ajtaján. A vendég felébred, és mérgesen kiszól:
Ki az?
Mire a portás bekiabál: ég a szálloda!
Miért engem kelt fel? -  Nem vagyok tűzoltó!

KÉT ÉLŰ VALLOMÁS....
- Én nem ismerek más nőt a feleségemen kívül. De 
előtte sem ismertem más nőt.
- Azt el is hiszem -
- Mi az, hogy elhiszi?
- Mert ha ismert volna egy másikat is, akkor nem ezt 
vette el volna feleségül.

RENDÖI HÍR
Az erkölcsrendészet őrizetbe vette a fiatalkorú 
Kovács Ibolyát.
Az ok: Esténként a belvárosi szórakozó helyek előtt 
ibolyát árult!

EGY KIS LOGIKA
A gyerek boldogság kezdődik a bölcsőnél és 
végződik az esküvőnél.
A házassági boldogság kezdődik az esküvőnél és tart 
a bölcsőig.

ELŐRE LÁTÁS.....
A feleség felkeresi az orvost, és hosszasan részletezi a 
férje állapotát, viselkedését.
- Kimerültség -  mondja az orvos -  írok neki egy jó 
receptet.
- Megkérhetném arra, hogy két receptet írjon doktor 
úr.
- Miért kettőt?
- A másikat a barátomnak szeretném adni.
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Az 56-os Olimpiai zászlók
A zászlókat a helyi Evan Evans cég készítette az 
Olimpiai Lakótelep részére. Az eredeti zászló még a 
Rákosi címerrel készült, míg egy másik a helyi 
magyarok jóvoltából egy Kossuth címerrel ellátott 
selyem zászló került a táborba. Az eredetiből 
kiszakították a címert, és a zászlókat így használták az 
56-os Olimpiai játékok alatt. A zászlókat Phillip 
Miskin a tábor vezetője tartotta meg és halála után 
árverésre, kerültek a zászlók.

kormány, nemcsak, hogy nem támogatja az 56-os 
eszméket, de tudatos, hogy az 50 éves évforduló 
alkalmából rendőrterrorral ajándékozta meg az 56-ra 
emlékező népet. (Személyi tapasztalattal rendelkező 
emberek hiteles leírása, és képpel való bizonyítása 
van birtokunkban.)
Az a gondolat és javaslat támadt, hogy még ez a 
kormány van hatalmon, Magyarországon a zászlókat 
az arra megfelelő üveges szekrényekben kell 
megtartani és kiállítani a Melboume-i Magyar 
Központban. Ha majd arra méltó kormány kerül 
Magyarországon hatalomra, amely megbecsüli és 
értékeli 56 eszméjét és vívmányait -  lehetne majd, 
ünnepélyes keretek között hazaszállítani a zászlókat.

Szerk.

Szeretettel hívunk cserkésztáborunk látogatónapjára

Melboume-i magyar szervezetek és magán személyek 
jóvoltából a zászlókat sikerült megvenni, azzal a 
céllal, hogy azokat hazaküldeni és elhelyezni a Sport 
Múzeumban a jövőkor számára. A pénz 
összegyűjtését Pelle Lajos vezette, - köszönet 
munkásságáért, mert aki valamit is tesz az 56-os 
események érdekében -  köszönet jár érte. Az 
elgondolás az, hogy egy olyan magyar ifjú, aki itt 
született már Ausztráliában vigye haza a zászlókat és 
adja át az illetékeseknek. Az 56-osok közül többen 
jelezték, hogy meg kellene gondolni a zászló 
hazaküldésének idejét. A helyzet az, hogy a mai

Gilwell Park 
Launching Place Rd 

GEMBROOK  
3783

Vasárnap, 2009. Január 11. d.u. 2.00-tő!
(3.30-kor Pető Gábor atya mond Szent Misét!)
Az esti tábortűzre is szívesen várjuk a vendégeket. A 
vendégek számára finom vacsora áll rendelkezésre. 
Adományokat köszönettel elfogadunk. Jó munkát!

Kovássy Éva cscst 
T áborparancsnok

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.

KIS HIRDETÉS!/■
Uj, elegáns, minden méretre és korra illő, drapp 
színű, magyar hímzett hosszú, alkalmi ruha eladó.

Érdeklődni lehet Ilonkától. 
Telefonszám: 9543 1210.
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A műsort finom ebéd követte, Erzsiké és segítői 
kitettek magukéit. Rozikának köszönhető a nívós és 
gyors felszolgálás, - méltó volt a karácsonyi hangulat 
megteremtésére. Az ebédet követte a gazdag és 
értékes tárgyakkal ellátott TOMBOLA, ahol sok 
szerencsés nyertes örömmel vette át nyereményeit. 
Köszönet és hála minden tagnak, aki segített a 
karácsonyi ebéd-összejövetelünk sikeres és 
emlékezetes megünneplésében.
Egy pár emlékezetes pillanat az ebédről, tagunk 
Madai Sándor képei segítségével:

ge

MELBOURNE-! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna Victoria, 3152. Ausztrália 
2009. JANUÁRI NAPTÁR.
Január 1. Csütörtök

d.e. 11 órakor Református Istentisztelet
Január 4. Vasárnap

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

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

Január 18. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Refoimátus Istentisztelet 

Január 25. Vasárnap
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI Щ Л  J

Találkozunk a Magyar Központ bán Щ
Cím: 760 Boronia Road Wantirna 3152. * V§T.
Hogy is volt a december?
A készülődés az év végi ünnepekre felvillanyozta a 
tagság közösségi munkába aktív tagjait. A sok 
tervezés és munka nem volt hiába való, amit a 
ragyogóan sikerült karácsonyi összejövetel 
bizonyított. A karácsonyi összejövetelünk volt az év 
utolsó találkozója. A nagy terem ünnepi díszben várta 
a tagokat és vendégeket. A meghívott vendégek 
között ott voltak a testvér Klubok vezetői, és a 
Társadalmi Szövetkezet igazgatósága is. Öröm volt 
látni Mr. Julius Peikert a Monash City Város 
vezetőségét képviselve. Csodálattal vette tudomásul a 
sok összegyűlt „emigráns magyart”, a szépen 
feldíszített termet és a kedves vendéglátást.

A karácsonyi műsor rövid volt, de annál 
közvetlenebb és szívhez szóló érzést adott a 
megjelenteknek. Elnökünk, Tóth Tériké beszédét, 
szép karácsonyi énekek gazdagították. Karmesterünk, 
Pákái Imre vezetésével, az énekkar kitett magáért -  
egyre jobban és az eseményekhez illő módon 
szerepelnek. Köszönet jár érte, és gratulálunk nekik. 
Örömmel láttuk a kórus tagjai között Martonhelyi 
Palit, akinek jó hangja közismert a magyarok között.
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Utószó: de hogy szó ne élje házam táját, Szeverényi 
Lacit bemutattam Mr.Peiker-nek. A trió témája a 
könyvelés, számítógép és az azzal könnyített munka 
elvégzése volt. A beszélgetést tett követte, és egy pár 
percet töltöttünk a még működő Komputer előtt, 
bemutatva a Knox Idős Magyarok, a „My Connected 
Communty” alatt szereplő honlapját, képeit és adatait. 
Mr. Peiker elismerését fejezte ki a látottakért, és a 
tervek rögtön megszülettek a jövőre nézve, 
megkönnyítve az adminisztrációt és információ 
szolgáltatást a Klub és a hivatalos szervek között. A 
beszélgetést meghívás követte, és a közel jövőben a 
Monash City-ben tartandó „Fórumon” Laci-bácsi fog 
előadást tartani az mc2 használatáról és előnyeiről.

így volt hát a búcsúzás a 2008-as évtől, az 
hiszem a vezetőség, megérdemli a rövid pihenést!
A VISZONTLÁTÁSRA 2009. Február 3-án. N.B.

Figyelem! Az ismertetések és a Seniors Week képek 
a Knox Idős Magyarok „honlaja” „photos” cím alatt, 
az Interneten láthatják! Szerk.

NUNAWAD1NGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Iíjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
2009-ben Február 11-én lesz az első összejövetel!

Az Ó-évet December 17-én zártuk le, nagyon 
egyszerű, de meghitt környezetben a már megszokott 
Olasz Klub helyiségében. A mi dolgos munkásaink 
nagyon megérdemelték a kényeztetést, mert ez 
alkalommal, csak a kanalat és poharat kellett nekik 
emelgeüű.

Karácsony a szeretet ünnepe -  e gondolat 
jegyében folyt le az egész karácsonyi összejövetel. 
Nagy József, a Klub elnöke köszöntötte a 
megjelenteket és kis idő után, amikor mindenki 
elfoglalta helyét, kezdetét vehette a hivatalos része az 
összejövetelnek. Elsőnek Madai Sándor üdvözölte a 
vendégeket, a Whitehorse Council és a Migrant 
Centre, valamint a Knox Nyugdíjas Klub kiküldöttjét. 
Ez után Nagy József üdvözölte -  de most már magyar 
nyelven -  a megjelenteket és méltatta a Karácsony 
fontosságát ebben a mostani „automata” világban. 
Kihangsúlyozva, hogy Karácsony minden ember 
ünnepe, akik szeretik embertársaikat. Kocsis Margit 
versével pecsételte meg az előbb elhangzottakat, - 
amikor a gyerekek szemével látja a Karácsonyt, akik 
egy parányi karácsonyi fényért és kedves mosolyért, 
kis ajándékokért sok-sok szeretetet tudnak viszonozni 
Fogadjuk meg -  legalább egyszer -  karácsonykor 
menjünk vissza a gyermekkorba, és unokáinkkal 
együtt élvezzük, az ünnep örömeit. A vers hatására 
énekkarunk karácsonyi énekei visszavittek bennünket 
gyermekkorunkba, - régen hallottan ilyen szívből jövő 
karácsonyi üzenetet. A közönség is bekapcsolódott az 
énekekhez, - amely az énekkar érdeme volt. Dicséret 
és köszönet jár nekik -  kedves vezetőjükkel együtt. 
Fonyodi Márta is a gyermekkort méltatta, - nem 
véletlenül, - hiszen az unokáinkon keresztül mi is 
felvidulunk egy kicsit -  még a nehéz időkben is.

Befejezésül Pákái Rózsika a „Csendes Éj” 
karácsonyi dalt énekelte -  az Új Hullám zenekar 
kíséretével, - és az énekkar közreműködésével.
A karácsonyi hangulatot emelte a finom ebéd, - és a 
velejáró innivaló, amivel koccintani is lehetett. Ezek 
után az Új Hullám zenekar segítségével keltett 
jókedvvel búcsúztunk el az ó-évtől.
Reméljük ez a jókedv, megmarad az újévben is, amit 
szívből kívánok nem csak a tagságnak, de minden 
jóakaratú embernek, az egész földkerekségen. 
Végezetül kívánok boldog újévet minden Klub
tagunknak, remélve, hogy egészségesen és vidáman 
látjuk majd viszont egymást az évnyitó napon.

Nagy József (Jocó)

- egy pár kép az összejövetelről - Madai Sándor 
jóvoltából:
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Internet honlapján a Notice-board alatt 
megtalálhatják a tagok. Sőt még képeket is 
találnak a különböző összejövetelekről.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public 
Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.
Kedves Olvasóink!
Szerdán, December 17-én, a Karácsonyi ünnepélyes 
ebéd után zártuk be ajtóinkat egy kis nyári szünetre. 
Persze ez azt jelenti, hogy ki -ki unatkozhat magában, 
otthon, barátai és társasága nélkül, egészen a jövő év 
Február 4-ig. A pihenés nem ált a sokat dolgozó 
vezetőségnek és a segítő „committee” tagoknak.

A karácsonyi ebéd alkalmából a terem szépen 
fel volt díszítve, ünneplőbe öltözött a Klub tagság és 
szeretettel megvendégelte a többi magyar Klubokból 
a kiküldötteket, és a Casey Város hivatalos 
személységeit. Köztük volt Mr. Rob Wilson a kedves 
feleségével, akik minden évben eljönnek, szeretnek a 
magyarok társaságában lenni.
A műsor, ragyogó volt, mint mindig, az énekkai' kitett 
magáért, Mancika sok éves fáradságos munkája 
meglátszik rajtuk. A Klubtagok köszöneté és 
elismerése nyilvánult meg a nagy csokor virágban, 
amit Mancikának adtak át. A finom ebéd mindenki 
ízlése szerint nagyon jó volt. Magyaros mintára. Ezek 
után a TOMBOLA következett, és sok értékes tárgy 
került kisorsolásra. Gratulálunk a nyerteseknek, és 
Gizellának a ,jó hangulatban” lefolytatott sorsolásért, 
íme egy pár kép bizonyítékul, erről a szép napról:
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Tiszta szívből reméljük, hogy olvasóinknak volt egy 
békés, ragyogó karácsonyuk, és a 2009-es évben 
teljesülni fog minden kívánságuk.
Szeretettel üdvözlöm olvasóinkat, Árpi.

Figyelem! Az értesítőket, és képeket a kiemelkedő 
összejövetekről - a Casey Idős Magyarok „honlaján” 
az Interneten, megtalálják a tagok, sőt még angolul is, 
a Giziké jóvoltából. Szerk.
Helyesbítés: (le lettem tolva!) -az angol szöveg nem 
Gizik jóvoltából kerül az Internetre -  hanem Árpi, a 
cikk író remeke! -  Bocsánat a tévedésért! Szerk.

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Prineess St. 
St.Albans)
jövő év - 2009. Jan.19 kezdés!

„TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  d.u. 
3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Süeet, Footscray 
3011. Melway: 42 E3.

Bálint Marika 70 éves szüli-napja a Klub 
társaságában

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2009-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 első 2009-es összejövetel Február 2-án lesz!

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

A FKA URAM 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.
Első összejövetel 2009. Február 6-án, pénteken!

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2009-évben, mint mindig ezelőtt, minden 
hónap első szombatján 2 órai kezdettel (Február 7- 
én) tartja gyűléseit, (nincs összejövetel Januárban) a 
megbeszélt helyen! Minden bajtárs megjelenését 
kérjük. További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 
9499 6427 telefonszámán.

MACI KLUB -  MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT

Elindult a magyar játszócsoport! Szeretettel várunk 
újszülött babától -  5 éves korig -  minden kislányt és kisfiút.

Minden második szombaton, a cserkész 
összejövetellel egy időben találkozunk d.u.2 -  4 
óra között, a Melbourne-i Magyar Központ -  760 
Boronia Road Wantirna 3152.

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.

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

Corner of Prineess Highway and James Street 
DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
További információt és beiratkozó kérvény-lapot 

kérhet a VSL Area Manager-től:
Angela Natoli Tel: 9791 9289 

Kedd -  Csütörtök és Pénteken, vagy 
email: natoli.angela.a@edumail. vic.gov. au 

vagy - esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 -  
Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 

tel efonszámokon.
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A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák:

kedden és szerdán 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 
E-mail: hunconsmelbífl-telstra.com

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

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

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel Imaóra,
10.3 0 - tói Istentisztelet 

Péntek este 6 órától ifjúsági óra.
Péntek este d.u. 7 órától Bibliaóra.

Mindenkit szeretettel várunk!
Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 

Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon, у

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön d.e. 9:30 és 
10:00 óra között a 31-es adóállomáson.
Szerkesztője:Solymossy Kálmán; Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson. Honlap: www.mhrv.nei :
Email: MHTV@TPG.com.au

1 FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA 1

MAGYAR RADIO 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 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! Magyar adás a FM 94.7 hullámhosszon, 
minden szerdán 6 és 8 óra között!
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait. г^ :
SZERKESZTŐ ™
ASZTALÁRÓL!
Remélem minden olvasója a 
Kisújságnak kellemesen, töltötte el a 
Karácsonyi Ünnepeket, és boldogan 
néz a 2009-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 ezeket a jókat mindenki megkívánja, és viszont 
meg is kapja, de tudva tudjuk, hogy a világ problémái, 
ami elé nézünk nem valami megnyugtatók. Az 
általános igényeket csökkentve, remélem, át fogjuk 
élni ezeket a nehéz időket is. Nekünk magyaroknak 
van bőven tapasztalatunk nehéz időkről!

a u s z t r á l ia i  k is u js a 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 kérjük 

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

