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Köszöntünk 2010 tele reménységgel! 
Reméljük, hogy a sok jókívánság, ami elhangzott 
az emberek ajkáról a világ minden országában és 
városában, - és itt Melboume-ben is, hogy meg is 
fog valósulni!
A fenti kép, a tíz éves Kisújság működésének 
megemlékezése végett készült, - és most ismét 
illetékes lett, - az egy éves szünetelés után való 
újrakezdésre. Fogadják a kedves olvasók és 
támogatók a Ki súj ságot olyan szeretettel, 
amilyen odaadással és szeretettel készül ez a 
Szerkesztőségben!

Az elmúlt év, 2009 nagyon mozgalmas 
volt saját, privát elfoglaltságaim miatt, amit, 
muszáj voltam elvégezni, amíg „fiatalságom” és

időm engedte. Ezért itt most bocsánatot is kérek 
azoktól, akik hiányolták az újságot, és persze 
benne a sok hírt a Melbourne magyarságáról, 
tevékenységeikről. Persze ezt nehéz lesz 
bepótolni, - nem is lehet, csak visszanézve az 
élet itt sem állt meg senkinek, - csak talán 
azoknak, akik nincsenek közöttünk múlt év óta. 
Több kedves barátnak, ismerősnek kellett búcsút 
mondani örökre -  nyugodjanak békében!

A hír körbement Melboume-ben és 
mindenhol -  még Magyarországon is, ahol 
hiányolták a híreket a Melbourne magyar 
életéről -  kis emlékeztetővel, hogy ismét lesz, 
olvasni és nézni való.

Az idő kereke forog, és mindenki egy 
évvel idősebb lett, - ez, ami biztos. Hozzá kell 
szokni, hogy az a generáció akik mi emigrációba 
kényszerültünk íme több mint húsz éve, 
megettük a kenyerünk javát, és félve nézünk az 
új generáció életkörülményei elé, a világ 
változásait ítélve.

A régi magyar szokás szerint: -  mint már 
többször tettük - kívánunk BORT, BÚZÁT, 
BÉKESSÉGET! A bort, hogy az emberek 
nyugodtan tudjanak szórakozni. A kikapcsolódás 
kell minden embernek. A búzát kívánjuk, hogy 
bő termés legyen, a minden napi kenyér ott 
legyen az asztalon. A békességet kívánjuk, mert 
csak békében élő család, ország, világ 
(akármilyen emberekből alkotott egység) csak 
akkor tud eredményesen működni és élni egymás 
mellett. A remény és hit vezéreljen minden 
jóakaratú magyart ezek megteremtéséhez! Szerk.
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A M elbourne-i Árpád Otthon
-  az idős m agyarok otthona

2009. december 12-én, az idős magyarokat 
gondozó szervezet zenével egybekötött 
hangulatos karácsonyi sütemény és ajándék 
vásárt rendezett.
Volt ott sokféle finom torta, különféle 
sütemények, karácsonyi beigli -  elvitelre és 
helyi fogyasztásra. Volt habos kávé, tea és csoki. 
A zenével Paska Béla, - mint mindig -  
felviditotta a megjelenteket! Köszönjük a 
segítségét az idős magyarok nevében!

Paska Béla -  a hangulat mestere...

A torta és süti- árúsok__

Itt árulták a kávét és a teát....
(várakoznak Horváth Imre a Magyar Komputer Klub 

tagja és Körlaki Ági magyar szakos tanárnő)

A bevétel jövedelméét a lakók szükségleteire 
fordították!

Pető Évi: mindenkivel táncolok....

Barics Magdi, aki
már több mint 15 éve 
ott dolgozik bent az 
Áipád Otthonban, 
segíti az idős 

magyarokat, 
igyekszik szebbé 
tenni idős életüket. Itt 
a képen Klepácz Ica 
néni kap egy szeretett 
ölelést, ami nem 
marad el a régi 
bentlakók körében, a 
jó és megértő ellátás 
keretében. Ez olyan, 
mint egy nagy család, 
öröm látni ezt.

(Ma Ön segíti az 
Árpád Otthont, holnap pedig az Árpád Otthon 

segíti Önt!)
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Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

H UNG ARIK UM OK  A M AG YAR  
PARLAM ENTBEN

2009. szeptember 26-ára meghívót kaptam a 
Parlament Főrendiház termébe „Hungarikumok a 
Parlamentben” chnű tanácskozásra, mint akkreditált 
ausztrál újságíró, az Ausztráliai Kisújság tudósítója, 
valamint a svédországi magyarok megbízottja. A 
Kisújság szerkesztője, Szeverényi László neve is ott 
volt a meghívottak listáján.

A tanácskozást dr. Lezsák Sándor, a Nemzeti 
Fórum elnöke, a magyar Parlament alelnöke hívta 
össze nemzeti értékeink érdekében.
A Kossuth téren elhelyezkedő Parlament 1902 óta 
működik. Steindl Imre tervezői pályájának csúcsa volt 
ez az alkotás. Benne minden építészeti anyag magyar- 
gyártmányú termék. A hazai termékek követelménye 
alól csak egy kivétel volt: a díszlépcsőházban álló 
hatalmas nyolc (8) gránit oszlopot a svéd király 
ajándékozta Magyarországnak. Híresek a Parlament 
különtermei. A Gobelinterem például a
sajtótájékoztatók színhelye. Falán a nevét adó gobelin 
harminc (30) szövőnő kétévi munkája. A
Vadászterem a nemzetközi fogadások terme, egyben 
az Országház nagyebédlője. A terem déli falára festett 
freskón a bölénnyel viaskodó hun testvérkirályok, 
Buda és Attila mulatsága látható. Északi oldalán a 
balatoni halászatot ábrázoló freskó. A mennyezeten 
az aratás, a szüret, a bőség allegóriái. Steindl Imre 
műegyetemi tanár (1839-1902) tervére leginkább a 
londoni Parlament kivitelezése hatott.

A tanácskozást dr. Lezsák Sándor nyitotta meg, 
hangsúlyozva, hogy a hungarikumok adják 
magyarságunk tartópilléreit és bejelentette, hogy 
2010. Februárban tervezetet nyújtanak be, hogy 
törvényi szabályozás is védje sajátos, különleges 
nemzeti értékeinket, nemzeti kincseinket.

Az Európai Unió támogatja a nemzetekre 
jellemző termékek, értékek fennmaradását, 
népszerűsítését. A Magyar Országgyűlés 2008. 
júniusi határozata szerint a hungarikumok 
egyedülálló, megőrzendő nemzeti értéket 
képviselnek. A határozat alapján a kormánynak 
kétévente tájékoztatást kell adnia az Országgyűlésnek 
a hungarikumok fenntarthatóságáról. Első 
alkalommal 2009. december 31-ig. A mai gazdasági 
válság idején különösen fontos, hogy jellegzetes 
egyedülálló termékekkel, értékekkel jelenjen meg 
Magyarország a bel-és külföldi piacokon. Ha fenn 
akarunk maradni, ha versenyképesek akarunk lenni -  
hangsúlyoznunk, népszerűsítenünk kell magyar 
értékeinket, magyar termék élvezzen közösségi jogi 
védelmet.

De mit is nevezünk hungarikumnak?
A hungarikum olyan nemzeti, értékmegőrző, időt 
álló, hagyományos vagy mai termék, szellemi alkotás, 
találmány, népművészeti, előadó-művészeti, 
gasztronómiai, földrajzi helyhez köthető természeti 
kincs, amely jellegét tekintve magyar, Magyarország, 
a Kárpát-medence területén készült, illetve található. 
A hungarikumoknak történelmi, földrajzi, nyelvi, 
néprajzi arculatuk van. Tulajdonságaik közül lényeges 
és kiemelkedő a magyar nemzeti jelleg, amelynek 
természeti adottságainkkal, őshonú fajtáinkkal, 
termelési, tenyésztési hagyományainkkal 

összefüggésben magyar jellegűek. 
Magyarságra jellemző mivoltukkal, 
különlegességükkel, minőségükkel
jelentősen öregbítik, meghatározzák a 
világon elfoglalt helyünket.

2001-ben a magyar Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztérium két (2) 
kötetben mutatta be a magyarországi 
hungarikumokat. A gyűjtőmunkát az 
Agrármarketing Centrum irányította. 
2007-ben a Médiamix Kiadó egy 
„Hungarikum” című magyar-angol nyelvű 
tájékoztatóban a Kárpát-medence 
hungarikumaií mutatta be. Dr. Tanka 
László szerkesztésében. (A könyv 
Ausztráliában is megrendelhető az Újság 
Szerkesztőségében!)
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Az EU-ba bejelentett eredetvédett termékeink (11) 
például a kalocsai fiiszerpaprika, a makói hagyma, a 
csabai kolbász, a budapesti téli szalámi, a szatmári 
szilvapálinka. De közülük mindössze a téliszalámi 
élvezi az EU oltalmát. Az EU termékgyűjteményében 
pedig ma már 5200 termék szerepel. Franciaország 
például 2300 termékkel, 46 féle sajttal. A portugálok 
333, a németek 300 termékkel. Van mit pótolnunk.

A parlamenti tanácskozás levezető elnöke dr. 
Lezsák Sándor közéleti személyiség, szakértő felkért 
előadóként szerepelt. Gőgös Zoltán a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára 
bejelentette, hogy az FVM leltárt készít a Kárpát
medencei magyar értékekről. Egyes megyékben a 
leltárkészítés már be is fejeződött, mint például Bács- 
Kiskun és Veszprém megyében. Gőgös államtitkár a 
külhoni magyarokat is megszólaltatta: közöljék ők is 
milyen hungarikumokat látnának szívesen második 
hazájuk piacain.

Simicsko István országgyűlési képviselő a 
hungarikumok védelmében elfogadott országgyűlési 
határozati javaslat egyik benyújtója szerint olyan 
veszélyek is leselkednek nemzeti értékeinkre, mint a 
globalizáció. Hangsúlyozta ősi magyar állatfajtáink 
pótolhatatlan értékeit, a Máriapócsi Kegyhely nemzeti 
kinccsé nyilvánítását.

Dr. Béres József, a népszerű „Béres csepp atyja” 
a Béres Gyógyszertár Zrt. Elnöke a magyar 
egészségügy hungarikumainak jelentőségét méltatta. 
Bányai Gábor országgyűlési képviselő szerint: aki 
hungarikumot vásárol , az Magyarország értékeit 
védi. Makovecz Imre, Kossuth-díjas építész éles 
szavakat használt az önálló magyar vállalkozás és 
önálló magyar gondolkozás védelmében.

A felszólalók egyöntetű véleménye szerint: 
külföldön nem reklámozzuk, itthon pedig nem 
becsüljük, nem óvjuk, nem népszerűsítjük eléggé 
hagyományainkat, magyar értékeinket. A médiában a 
turizmusban is nagyobb és jelentősebb szerepet kell 
vállalni az illetékeseknek. Tulajdonképpen, a 
hungarikumok nemcsak a mi értékeink. A világnak, 
az Európai Uniónak is tartozunk azzal, hogy 
megőrizzük azokat. Az Ausztráliában élő magyarok is 
segíthetnek ennek megvalósításában! Dr. Sz. É.

Ha Budapesten jár, ne felejtse meglátogatni a
Székelykapu éttermet

1064 Budapest, Podmaniczky u. 29. 
Tel.:0011 36 1 269 4072

(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach,
A NAPLÓ Ady Endre KARÁCSONY című 
versével kívánt nekünk is Keiiemes Ünnepeket!

I.
Harang csendül 
Ének zendül,
Messze zsong a hála ének,
Az én kedves kisfalumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kisfalumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulunk el ifjak, vének 
Az én kedves kisfalumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének

Mintha itt lenn 
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni 
Odahaza.

De jó volna tiszta szívből 
- Úgy, mint régen - 
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni

De jó volna mindent, 
mindent Elfeledni,
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni,
Szeretetben üdvözölni.

III.
Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra.
És a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.
Golgota nem volna 
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget,
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni... 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna,
Igazi boldogság 
Szállna a világra...

%  Wedding
*  Portrait
% Cd archive
#  Digital Restauration
P h o n e :  9 76 2 .-0 8 0 1

Email: msandora(a-bigpond.com
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A Melbourne-i Magyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Majd egy év kemény és hosszú munka után 
Központi Könyvtár újjá született a Komputer 
Szobának ismert helyiségben. Múlt év Júliusában már 
a polcozás és rendezés megtörtént, most már csak a 
rendszer kidolgozás, lista felállítás folyik, ami 
természetesen megtekinthető az Interneten is a 
Hungárián Computer Tagoknak. Ezt a nagy munkát a 
Komputer Klub tagjai végezték -  lakbérükért, amely 
tovább esedékes a könyvtár fenntartása érdekében is. 
Faith Feri-bácsi nevét méltón viseli ez a könyvtár, 
hiszen ő tartotta fenn sok-sok éven át. Működése a 
magyarságért már 1950-es években kezdődött, - sok 
féle elfoglaltsággal -  de végül a könyvtárat, csak 
most hagyta el, amikor nyugdíjba vonult. Köszönjük 
munkásságát a magyarságért -  a Melboume-i Magyar 
Központért, és emléke örökre élni fog a Központi 
Könyvtár működésében! 
íme egy két kép a hivatalos átadásról;

Mara-néni csodálja a nagy munkát

Fodor Sándor megköszöni a munkát a Központ 
nevében

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 O lc só  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; 
http://www.cs-magnacartatravel.com.au 

vagy írj Email-t: clara@magnacartatravel.com.au

http://www.cs-magnacartatravel.com.au
mailto:clara@magnacartatravel.com.au
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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 28-án
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.

MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2010. FEBRUÁRI NAPTÁR.
Február 6. Szombat

d.u. 4 órakor Operettműsor 
Február 7. Vasárnap

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

Február 14. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

Február 21. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Február 28. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet
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Mikulás Piknik
csepfcészavatas!

East-Warbutron-i Cserkész-Park 
2009. November 29.
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Ünnepélyes megnyitó Képek az ünnepélyes megnyitóról:

a Kék Duna — D.M.Sz.
új Klubhelyiségében!

Az új otthon hivatalos megnyitást, a Canberra-i nagykövet, Csaba 
Gábor - az elnök kérésére -  végezte, aki beszédében dicséretét fejezte ki 
a helyi magyarság és tagok munkájáért. Aláírásával ellátott okmány függ 
a Klub falán, megerősítve a nap jelentőségét.

A megnyitón megjelentek között volt 
Magyarország Canberra-i nagykövete Csaba Gábor, 
Melbourne tiszteletbeli követe Világos István és 
felesége Eszter, Pető Gábor katolikus plébános és 
nagytiszteletű Dézsi Csaba református pap. Az 
üdvözlőbeszéd után, amit Zdimirovic Vera mondott, 
Makkai István a Klub elnöke mondta el a nehéz, de 
eredményes utat, amit a Klub megtett a megnyitásra 
készen álló helyiség megvalósítása érdekében. 
Köszönetét mondott mindenkinek, aki részt vett és 
segítette akár milyen módon e nap létrejöttét.

Erre a megnyitóestre, amely ünnepnapnak számít 
a Kék Duna -  D.M.Sz. életében, vendégek jöttek 
Adealideból, Brisbane-ből, sőt Magyarországról és 
Németországból is voltak, akik együttérzésüket és 
támogatásukat ezzel fejezték ki.

Nagy munka volt ez, ahogy Vera elmondta. 
Sokszor reggeltől késő estig itt dolgoztak, szerétéiből, 
mert szívük diktálta, hogy lesz egy otthonuk, nemcsak 
a magyar sportnak, hanem az itteni magyarságnak. És 
ismételtek köszönet jár azoknak, akik pénzzel, 
anyaggal, munkával hozzájárultak az építkezéshez.

Meg kell említeni és köszönetünket fejezzük ki a 
Zenekarok, Ági és Pityunak, valamint Justin 
Tamásnak és Névtelen egyesületnek, hogy ezt az estét 
a Klubnak dedikálták.
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A hivatalos megnyitás a magyar himnusz 
eléneklésével végződött (kép a hivatalos személyek a 
színpad előtt), amit tiszta szívből énekelt a megjelent 
közönség -  magyarságukról való hittétel jeléül. Ez 
után a finom vacsora és vigadalom zárta az estét.

Meg kell még említenem, hogy a Meboume-i 
tiszteletbeli konzulunk Világos István felesége Eszter, 
aki mint titkár is dolgozik férjével kapott egy szép 
csokor virágot, a Klub ajándékát. A kislány pedig, aki 
az ollóval segédkezett, neve: Keilan Sedlak. Szerk.
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2010 
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!)

KIFEJEZÉS, AMIVEL „PIPÁSÍTANI” 
LEHET AZ ASSZONYOKAT; (itt is, és otthon

EGY VICC OTTHONRÓL....
Az egérke rohan az erdőben. Megállítja a farkas:

Hová rohansz ennyire egérke?
Jönnek a kommunisták, és megölnek minden lila 
elefántot!
És te akkor miért menekülsz?
Te nem tudod? -  tévedtek már azok sokkal 
nagyobbat is!

ITT EGY MÁSIK....
A rendőr találkozik a cigánnyal, aki éppen egy lovat 
vezet. A rendőr megkérdi:

Hé cigány! Honnan van ez a ló?
Hát istálom, sakkon nyertem!
Nem hiszem én azt, mondja a rendőr.
De bizony! Én lépem a lóval, a Gazsi meg ütötte 
a parasztot.

MOST MÉG EGY ANYÓS VICC....
Mi a hasonlóság az anyós és a délibáb között? 
Az, hogy mindkettőt csak távolról jó nézni!

VILLANYSZERELŐK FIGYELEM...
Búcsúbeszéd hangzott el a villanyszerelő temetésén: 

Jó vezető voltál, mindig nagy volt körülötted a 
feszültség, de most, hogy kiverted a biztosítékot, 
elföldelünk!

5. Csak nem képzeled, hogy végignézzük ezt a 
limonádé filmet, amikor meccs van a másikon.

6. Ha valaki ennyire elkényezteti a gyerekeit, ne 
csodálkozzon, hogy egy bögrét sem mosnak el 
maguk után!

7. Válts már sebességet, az istenért -  nem hallod, 
hogy szenved a motor?

8. Mi a csudának vennél új ruhát, amikor nekem 
ebben a itthoni „sort-ban” tetszel legjobban?

9. Finom volt a töltött csirke, de legközelebb 
kérdezd meg anyámat, hogy ő mivel fűszerezi.

10. Én költözzek el a lakásból, vagy a virágaid?
11. Persze, hogy szeretlek!
12. Persze, hogy csinos vagy!
13. Egy kétgyerekes anya ne tegye-vegye magát 

idegen pasasoknak!
14. Azt akarod, hogy éhen haljak, vagy kapok 

valamit enni?
15. Dehogy horkoltál, biztos már megint 

képzelődtem.
16. Atyaúristen, csak nőkkel ne kezdjen az ember!
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR W h f ' f  
C1TIZENS CLUB HÍREI

Találkozunk a Magyar Központ bán / 3  ejs
Cím: 760 Boronia Road Wantirna 3152. AhsL 
2010. Február 2-án találkoznak először 
ebben az évben, azután minden második kedden.
Volt egy évégi, karácsonyi összejövetele a Klubnak 
2009. December 8-án, ahol nagyon szép számmal 
megjelentek a tagok és a vendégek.

A karácsonyi műsor rövid volt, de annál 
közvetlenebb és szívhez szóló érzést adott a 
megjelenteknek. Elnökünk, Tóth Tériké beszédét, 
szép karácsonyi énekek gazdagították. A műsort 
fmom ebéd követett. Az ebéd után jött az 
elmaradhatatlan TOMBOLA a gazdag és értékes 
tárgyakkal. Köszönet és hála minden tagnak, aki 
segített a karácsonyi ebéd-összejövetelünk sikeres és 
emlékezetes megünneplésében.
Egy pár emlékezetes pillanat az összejövetelről.

Marriage Célebrant
Melbourne-ben.

Les Stevens
Angolul és magyarul 

folytatjuk házasságuk 
megünneplését. 

Tolmácsi engedéllyel, 
(ha szükséges!)

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

1
<>>>»

I
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NUNAWADINGI »ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
2010-ben Február 10-én lesz az első összejövetel!

Az Ó-évet December 16-án zártuk le, nagyon 
egyszerű, de meghitt környezetben a Magyar Központ 
Ifjúsági Termében.

Karácsony a szeretet ünnepe -  e gondolat 
jegyében folyt le az egész karácsonyi összejövetel.

Pákái Rózsika az Új Hullám zenekar teremtett jó 
hangulatot, az énekkar megadta a karácsonyi 
hangulatot. A hangulatot emelte a finom ebéd, - és a 
velejáró innivaló, amivel koccintani is lehetett. 
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.

Madai Sándor, elnök.
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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.

A Klub szerdán. December 16-án, a Karácsonyi 
ünnepélyes ebéddel fejezte be ez évi összejöveteleit. 
A pihenés kijár a fáradhatatlan vezetőknek és az 
önkéntes segítőknek is. A Klub 2010. Február 3-án 
nyitja kapuit a kedves tagságnak és várja a szeretett 
vendégeiket is! Remélve, hogy minden tag jól tölti el 
szabadidejét, és újult erővel néz a 2010 elé.

A karácsonyi ebéd alkalmából a terem szépen 
fel volt díszítve, ümieplőbe öltözött a Klub tagság és 
szeretettel megvendégelte a többi magyar Klubokból 
a kiküldötteket. A műsor, ragyogó volt, mint mindig, 
az énekkar is kitett magáért. Szép szavalatokat is 
hallottunk. A finom ebéd mindenki ízlése szerint 
nagyon jó volt. Ezek után a TOMBOLA következett, 
és sok értékes tárgy került kisorsolásra. Gratulálunk a 
nyerteseknek, és Gizellának a „viccekért” és a ,jó 
hangulatban” lefolytatott sorsolásért, 
íme egy pár kép bizonyítékul, erről a szép napról:

KIS HÍRDETÉS!
Új, elegáns, minden méretre és korra illő, drapp KIS HIRDETÉSEK!
színű, magyar hímzett hosszú, alkalmi ruha eladó. Maximál Handyman (megbízható)

Érdeklődni lehet Ilonkától. Házkörüli és benti munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
Telefonszám: 9543 1210. 041 176 0363 mobilon.
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BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) Mindenkit szeretettel várunk.
A 2009-es évet a Klub December 19-én fejezte be, 
ünnepélyes keretek között, a Klub helyiségében. íme 
egy pár kép a vidám összejövetelről. Az énekkar kitett 
magáért és Paska Béla itt is jó hangulatot teremtett.

KORONA CSÁRDA
HUNGÁRIÁN Д У Д  RESTAURANT

Ph: 9801 8887

760 Boronia Rd, Wantirna, 3152
hmi « 4 M »  ф я з щ ш ж я ш  •«*»****

A Korona Csárda várja vendégeit
Minden pénteken és szombaton 6-11 óráig és 

Vasárnap 11:30-tól - 3 óráig.
Speciális napok!

VALENTINE Nap a Korona Csárdában!
Romantikus este Február 13-án, $42.00 

„smorgasboard” -  pohár bor -  és jó  mulatást 
biztosítja Pityu és Ági. Helyfoglalást kérjük a 
9801 8887 telefonszámon bejelenteni! 
VARDOS EST

Február 26-án Pénteken este 7 órától 
$45.00 belépő -  amiben benne van a 4 fogásos 
vacsora, - a Gyöngyös bokréta tánccsoportja is 
fellép -  a jó  hangulatot garantáljuk!

(Ez este nem lesz „smorgasbord” kiszolgálás!)

Ha szüksége van egy tapasztalat 
ügyvédre, kérje bizalommal a segítségem

Dr. Kapantzián Artúr 
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon 
egyaránt bejegyzett ügyvéd

Időpont egyeztetését szíveskedjenek 
figyelembe venni és hívni a

(03) 9763 6399 telefonszámot

Anthony Raso & Associates 
1 Darryl Street, Scoresby 3179. Victoria.

Méltányos ügyvédi díjszabások.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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M eghívó

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 
szeretettel várja Önt kedves családjával és 

barátaival egy ütt
2010 február 21-én vasárnap déH 12 órától

PIKNIKÉRE
a Magyar Központ Templom ligetében 

(760 Boronia Rd. Wantirna)
A lehető legkellemesebb időjárás biztosítva.

Kiránduló felszerelését hozza magával, 
Ételről és italról szövetségünk gondoskodik. 

Lángosunk egyedülálló 
A piknik tiszta bevétele Erdély magyaljait, 

elsősorban az árvaházakat és ifjú ösztöndíjasainkat segíti.
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!!!!!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
É S

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

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

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2009-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, arm а 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
Az első 2010-es összejövetel Február 1-én lesz!

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak, - d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.
Első összejövetel 2010. Február 5-én, pénteken!

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2010-évben, mint mindig ezelőtt, minden 
hónap első szombatján 2 órai kezdettel (Február 6- 
án) tartja gyűléseit, (nincs összejövetel Januárban) a 
megbeszélt helyen! Minden bajtárs megjelenését 
kérjük. További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 
9499 6427 telefonszámán.

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantirna 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
vagy

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

péntek este 6.30-tól 8.30-ig.
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 

foglalkozunk. Beiratkozás: 
a Bocskaiban, 2010. február 5-én 6.30 -  8.30 között. 

A Központban február 6-án 9:30 — 12.15 között. 
További információt ad: Szabó Marika 
Tel.: (03) 9870 8768 Mob.: 0409 434 417 

Email: mariaszabo@optusnet.com.au

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

VICTORIAN SCHOOL OF 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 
Beiratkozási lehetőség az internetről: j

southeast@vsl.vic.edu.au 
vagy részletes információt és beiratkozó kérvény

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

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

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

telefonszámokon.

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
mailto:natoli.angela.a@edumail.vic.gov.au
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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: hunconsmelb@,tel stra. com

a z  a u s z t r á l i a i
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.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra,
10.45 - tói Istentisztelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 

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

Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon. 
Vagy emailon: beriferi@.bigpond.com 

A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel 31
-es TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net:
Email: MHTV@TPG.com.au

Együtt az MHTV „szent” család

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 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.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Remélem minden olvasója 
Kisúj ságnak kellemesen, töltötte el a 
Karácsonyi Ünnepeket, és boldogan 
néz a 2010-es év elé. Egy hosszú év kimaradt az újság 
életéből, de éppen olyan szeretettel és segítőkészséggel 
indul újra a hírszolgálat. Bort, búzát és békeséget 
kívánva reméljük, hogy a jövő év végén is hasonló 
jókedvvel és egymás örömére köszönthetjük a 
következő évet. A világ problémái, ami érint 
mindenkit, aki él, nem valami megnyugtatók. 
Reméljük, hogy itt is és otthon is, át fogjuk élni ezeket 
a nehéz időket. Gondoljunk az öregedő korosztályra!

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.

http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

