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KARÁCSONY A SZERETET 
ÜNNEPE...

r

O, hozd meg azt mindenkinek, 
Miért küzdött, mire vágyott,
S hol nem lángol még szeretet, 
Minden szívbe gyújts világot.
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A „Hungárián Computer Club Assn. Ltd.” Tagjai 
és a Faith Ferenc könyvtár munkatársai kívánnak 
minden magyarnak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Újévet.

A Magyar Szabadságharcos Világszövetség 
Ausztráliai csoportjának minden tagja 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és jó egészségben megáldott Új Évet 
kíván minden igaz honfitársának 

Szmolnik Lajos elnök.
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E s z te n d ő t kivon:

54. sz. Hunor és Мяууяг 
63. sz. Zocmny Cecil és 

52. sz. Hollós Mátyás csapatok.
A Magyar Köztársaság Melbourne-i Konzulátus 

nevében kíván Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Újévet minden jóérzésű magyar 

honfitársainak Eszter és István.

Kellemes Karácsonyi Ü nnepeket, 
Boldog Újévet, sok szerencsét, egészséget 
és boldogságot kíván K lubunk m inden  
tagjának, barátainknak, honfitársainknak , és 
m inden jóakaratéi em bernek a

A NlW AW ADESGl ÖRÖK IFJA K  VEZETŐSÉGE.

A Magyar Központ Vezetősége
kíván minden magyar honfitársának 
és támogatójának kegyeletteljes, 
békés Karácsonyt és Boldog Újévet!

Szeretetteljes, békés Karácsonyt és Boldog 
Újévet kíván minden magyarnak

Madai Sándor és Zsuzsi 
Minden kedves magyar 
honfitársunknak, akik támogatják a 
Melbournei Magy ar Központot, kíván 
békés karácsonyt és boldog újévet

Finta Erzsébet és Zoltán.
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Újévet kíván minden tagnak és részvényesnek 

a Magyar Központ Társadalmi Szövetkezet
vezetősége.

Minden kedves honfitársunknak 
szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket 
és békés áldott Új esztendőt kíván 
S za liszn y ó n é , G árdonyi Lili; a B risb an e i 

4EB M agyar R ádió S z e r k e sz tő je .
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és békés Boldog 

Újévet kíván a 3ZZZ Rádió hallgatóságának a 
műsorvezető Orosz Marika és István.

A Knox Idős Magyarok Klubja 
kíván minden tagnak és jóakaratú 
magyar honfitársának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Újévet. A Vezetőség.

A Tiszavirág Idős Magyarok Klubja 
kiván békét, szeretetet és 
Kellemes Ünnepeket minden jóakaratú 
Embernek szeretteik körében

A Vezetőség.
Minden egyes tagunknak, jó barátnak, és 
magyar embernek kívánunk boldog 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog, 
Egészségben gazdag Új Évet.
A Casev idős Magyarok Klub Vezetősége

A Greater Dandenong Idős Magyarok 
Szövetségének vezetősége nevében kíván 
minden tagnak és támogatónak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet.

Hippik Szilveszte;

Sok szeretettel kíván a St.Albans-i 
Idős Magyarok Klub vezetősége 

minden kedves tagjának Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és nagyon 

Boldog Újévet - köszöntünk minden 
magyar embert, legyen béke a földön;
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Magyarországi tudósítás:
Panoráma, (a világ magyarságának képes magazinja)

VÁLTOZÁSOK 2010
Mélyreható változások a láthatáron....

(részletek)
Ünnepélyes keretek között megalakult a Magyar 
Köztársaság új Országgyűlése. Az ülést vezető 
korelnök, a fideszes Horváth János hangsúlyozta: az 
alakuló parlament munkája során tisztulhat a közélet, 
oszolhat a korrupció gyanúja, teret nyerhet az a 
felismerés, hogy a morális magatartás jó befektetés. A 
parlament olyan dolgokat kíván tenni a határon túli 
magyarok ügyében, amelyekkel eddig adósok 
maradtunk- fűzte hozzá a legidősebb képviselő.

Az eskü letétele után megalakult az új 
Országgyűlés. Vona Gábor levette a zakóját, 
gárdamellényben vett részt a ceremónián. Bemutatták 
a fracióvezetőket: Lázár János (Fidesz), Harrach Péter 
(KDNP) Mesterházy Attila (MSZP), Vona Gábor 
(Jobbik), Schiffer András (LMP).

A honatyák Schmitt Pált (Fidesz) választották 
meg az Országgyűlés elnökévé -  akit június végén 
köztársasági elnökké választottak. A házelnök 
hangsúlyozta: nemzeti összefogás mellett arra is 
szükség van, hogy a képviselők vállaljanak 
felelőséget 15 millió magyar ember sorsáért. Szólt 
arról, hogy erősebb önkormányzatokat, hatékonyabb 
egészségügyet és modem oktatást szeretne.

Az államfő által kormányalakításra felkért Orbán 
Viktor hangsúlyozta: nagy horderejű és mélyreható 
változások lesznek Magyarországon. „Tudom mit vár 
az ország” -  fogalmazott. Hozzátéve: meg fogom 
tenni, véghez fogom vinni, amit várnak tőlem.

„Hallom, látom, mindenki tudhatja”, hogy a 
magyaroknak elegük lett a kudarcokból, a 
tétovázásból, a rossz kompromisszumokból, a 
toporgásból, győzelmeket várnak -  hangsúlyozta 
Orbán Viktor, hozzátéve: az emberek azt várják, hogy 
legyőzzék a leváltott rendszer hagyatékát.

Orbán Viktor kijelentette: „Az emberek azt 
várják el az Országgyűléstől, hogy ismerje el a 
magyar választók történelmi tettét, ismerje el, hogy az 
áprilisi választásokon egy új rendszer megalapításáról 
döntöttek”. Ezért Orbán Viktor politikai nyilatkozat 
elfogadását javasolta az Országgyűlésnek, amellyel 
kötelezettséget vállalnak a magyarok által 
megalapított nemzeti együttműködés rendszerének 
felépítésére.

Az alakuló ülés végén a Himnusz után a Székely 
himnuszt is elénekelték a képviselők, kivéve a
szocialistákat, akik kimentek az ülésteremből....

Az alakuló ülésen elhangzott beszédben az új 
Országgyűlés legfontosabb feladatai között volt a 
gazdaság talpra állítása lesz, de további három 
területen kell mozdítani: a nevelés és oktatás 
rendszerének teljes megújítása, amelyre semmilyen 
kiadást nem szabad sajnálni; a korrupció 
megfékezése, amelyhez intézmények mellett politikai 
elkötelezettség kell és „senkinek nincs kegyelem”; 
valamint a szegénység megszüntetése -  és ezzel 
párhuzamosan a cigányság integrációja az oktatáson 
keresztül.
Reméljük, hogy 2010 meghozza ezeket a változásokat 
a magyar népnek Magyarországon, és baráti kezet 
nyújt az emigrációban élő sok sok magyarnak!

Gondolatok...
Az ígért oktatás rendszerének megújításáról....

Igen, nekünk nyelvünk nagyobb kincsünk, mint 
földünk, mert régibb s akkor is él, amikor már a föld 
nem a miénk. Nagyobb, mint a történelmünk, mert a 
történelem a nyelvben elfér, de a nyelv nem fér el a 
történelemben. Ezt az élő, zengő testet, ezt az óriási 
és közös műalkotást, kibeszélheted en szépségű 
lélekparkot maga az Alkotó teremthette, sok ezer év 
finomította, fejlesztette, ápolta: - dolgozott rajta az 
idő, az évszakok járása, természeti és történelmi erők. 
Lángelmék gazdagították, felfedezők kincseiket ide 
rejtették el, győzelmeikkel ezt szentelték meg.

Igazán közös kincsünk: az EGYETLEN 
NEMZETI VAGYON, amelyből a szegény embernek 
is éppen annyi jut, mint a gazdagnak, s csak annak 
nincs belőle semmije, aki maga dobja el magától! 
Titkos jegy, amelyből minden bábeli zűrzavarban 
egymásra ismerünk, címer, melyet büszkén
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hordhatunk az emberi szellem mérkőző porondján. 
Leghűbb képünk, mert nem a nyelvünk olyan, mint 
mi -  hanem mi vagyunk olyanok, mint a nyelvünk. 
Bástyánk, védelmi rendszerünk, hódító seregünk: 
szent kapunk, amelyik kizár és befogad, menedéket 
nyújt s otthonunkat, jelzi. Nincs nemzeti vallásunk, 
művészetünk, tudományunk és jogrendszerünk, amely 
nem lenne úgy, mint Európáé. EGYEDÜL A 
NYELVÜNK, AMI KÜLÖN SAJÁTUNK ÉS 
SENKI MÁSÉ. EZT BESZÉLNI ÉS MŰVELNI 
KELL EZ A MI MAGYARSÁGUNK!

Gárdonyi Lili 
a4EB Queensland-i 

Magyar Rádió Szerkesztője

A jövő évben február első péntekén, 4-én találkozunk 
újra. Sok új elgondolás és terv várja majd a tagokat és 
érdeklődőket. Elkészült a felszerelés, amely a régi 
hanglemezeket át menti CD lemezekre -  hosszabb 
időre és modem lejátszó berendezések használatára. 
Ez kedvezményes áron lesz elérhető a tagoknak és 
érdeklődőknek. Többen érdeklődtek a „My 
Connected Community” lehetőségeiről. Ez a Victoriai 
Állan honlapján létrehozható információs központ az 
itteni és minden magyar közösség számára. Több 
mint valószínű, hogy új komputerek is segíteni 
fognak az Internet szélesebb használatának elsajátítása 
érdekében. Előre láthatólag a Könyvtár ugyan úgy fog 
működni, mint ez évben volt. Viszontlátásra 2011-ben

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 IV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
fí usüÉallhom el oans. com. au

jA L L  H o m e  L o c m §
ABN 18 066 912 721 

www.aHhomeloans.com.au 
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

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

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub sikeres évi befejező délutánja 
december. 3-án, lesz. Visszaemlékezünk, és 
köszönetét mondunk mindannak a tagnak, akik sok 
sok órán át tanultak, és dolgoztak a Központi Faith 
Ferenc könyvtár létrehozásán és működésén. Több 
mint 30 „tanuló” végezte el a „Broad Band fór 
Seniors” tanfolyamot -  a sok „Certificate” díszíti a 
termet.

(ennek az összegnek nagyobbik része az Erdélyi 
Ebéden gyűlt össze, majd ki lett egészítve Fazakas 
Sándor 200.00; Dér József 50.00 és Krisztekanits 
Sándor 50.00 dolláros hozzájárulásával) Köszönet jár 
minden egyes adakozónak, közösségünk nevében!

Legközelebbi összejövetelünkön vázoljuk fel a 
2011-re vonatkozó terveinket, melyet Isten és az 
önzetlen támogatóink további segítségével meg 
fogunk valósítani.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK
Krsztekanits Violetta

sajtófelelős.

http://www.aHhomeloans.com.au
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Megemlékezés a „JIJBI” táborról!
Kedves Cserkészek, Szülők és Cserkészbarátok!

Nagy izgalommal indultunk a nagyvilágba a 
Jubi” (Jubileumi -  100 éves a Magyar Cserkészet) 
táborra. A légitársaság hibái miatt egy pár nappal 
elkésve érkeztünk Fillmore-ba, a Sík Sándor Cserkész 
Parkba. Nagy szeretettel fogadott bennünket
Szentkirályi Pál, nagy örömmel kényelembe helyezett 
mindenkit és valóban lehetett látni és érezni mennyire 
örvendett, hogy végre megérkeztünk. Látszott 
mennyire akarták, hogy jó helyünk legyen. 
Hamarosan mindenki elment a saját altábor helyére, 
és megtalálta a sátrát.

Másnap megtudtam, hogy melyik őrshöz 
tartozom és végre találkoztam Heide-vel
(Montrealból) és Zsuzsával (New Jerseyből), akikkel 
együtt lettünk beosztva a Nyom Öntés Pálya 
Állomásra, a Teleki Téren. Gyorsan megbarátkoztunk 
és jól dolgoztunk együtt. Annyira, hogy bár rengeteg 
érdekes állomás volt, nagy sikerünk volt a gyerekek 
állandóan a teleki Pál térre akartak visszajönni.

A mi táborunkban mindenki nagyon kíváncsi 
volt reánk, mivel még eddig nem vettünk részt 
ennyien egy jubi táboron és sokat kérdeztek, mert 
akartak tudni rólunk és Ausztráliáról. Különben a 
tábori élet ott nem volt egyáltalán idegen, hiszen 
ugyan úgy mentek a dolgok, mint nálunk. Persze a 
különbség az volt, hogy sokan voltunk -  700 plusz -  
tag, Nagy létszámú táborra nekem 1970-ben volt 
részem, a Melboume-i nagy táboron. A furcsa az volt, 
hogy táborozunk és nem volt kookaburra madár - 
kiáltás korán reggel, nyugodtan lehetett leülni a 
földre, nem kellett vigyázni a nagy hangyákra, nem 
volt nagy hőség és az erdő olyan szép zöld volt.

Este táborzárás után mindig mentünk a szesz
mentes Csárdába fagyit enni és megbeszélni a napi 
élményeinket. Valóban nagyon jó tábor volt, 
rengeteget nevettünk, sok új barátot szereztünk. 
Érdekes volt magyar cserkészet Brazil kiejtéssel -  
magyaiul beszélni -  amit csodálatos volt hallgatni. Ez 
is valami, amit soha sem fogok elfelejteni. Jó munkát!
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A VIKTÓRIÁI MAGYAR TANÁCS 
Hivatalos megalakuló és tisztségválasztó 

közgyűlésén 2010. November 16-án.
A Viktóriái Magyar Tanács alapszabályai szerint 

(közgyűlési jóváhagyás 2010. Szeptember 29) 
elnyerte állami elismerését, - és a meghatározott jogi 
feltételek mellett Dr. Kapantzián Artúr vezette le a 
VMT első tisztségválasztó közgyűlését. Bejelentette, 
hogy a VMT helyi (angol) regisztrált neve: „Victorian 
Hungárián Council Incorporated” - lett.

A VMT célkitűzése, hogy előmozdítsa és 
képviselje a magyar egyesületek és csoportok 
kölcsönös érdekeit. Küldetésének azt látja, hogy 
fokozza és erősítse a magyar egyesületek és 
csoportok egyességét, összetartását az ausztrál 
nemzetköziségben.

Ezekkel az elhatározásokkal -  és az Alapszabály 
elfogadásával (amely ismertetve és véglegesítve volt a 
szeptemberi összejövetelen) a következő egyesületek 
és csoportok lettek alapító tagok és tisztségvállalók: 
Magyar Kultúr Kör; Gyöngyös Bokréta Tánccsoport; 
Református Egyházközösség; Az Ifjúsági 
Szövetkezet; a Szocial Klub Szövetkezet; A Regnum 
Szövetkezet; A Magyar Cserkész Szövetség; Kék 
Duan -  DMSz egyesület; és az Erdélyi Szövetség.

Az elsőírt szabályok szerint FODOR SÁNDOR 
lett Tanács első elnöke, - és annyi „Tanácsos” lett 
megválasztva, amennyi alapító tag jelentkezett.

A hivatalosnak elfogadott formalitások szerint 
folyt le a gyűlés, - és Dr. Kapantzian ügyvéd úr 
elvállalta a VMT jogi dolgainak további intézését -  
úgy is mint „Public Officer”.

A Tanács célkitűzései széles körben érinti az itt, 
emigrációban élő magyarokat. Az elfogadott 
alapszabály 4.9.1.1 -  4.9.1.14 pontja sorolja fel az 
érdeklődési köröket, amelyekkel foglalkozni kíván;
1.Magyar hagyományok és történelem; 2.A kultúra, 
folklór és nyelvi örökség; 3. A szociális tevékenység; 
4. Idősekre irányuló szolgáltatások; 5. Sport-és 
szabadidős tevékenység; 6. Vallás; 7. Családi 
szolgáltatások; 8. Ifjúsági és a gyermekek 
foglalkoztatása; 9. Oktatás és szakmai képzés; 10. 
Egészségügy; 11. Szociális vagy közösségi tervezési 
szolgáltatás; 12. Többnemzetiségi kérdések és 
szolgáltatások; 13. Tanácsosok Bizottsága; 14. Egyéb 
egyéni szolgáltatás.

A fent említett tárgykörök összefoglalják az itt 
élő magyarok érdekeit, körülményeinek irányítását.

Kívánunk a VMT-nek kitartást és sok sikert, 
hogy elhatározásaikat meg tudják valósítani az itt élő 
magyarok javára. Szerk.

m e g h í v ó
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Az idős magyarokat gondozó szervezet 

ÁRPÁD OTTHON 

Cim 9. Garrison Grove, Wantima 

Szeretettel meghívja

December 18 án,szombaton,d.u.án Ió n k o r  tartandó

Műsoros zenével egybekötött hangulatos katacsonyi

Sütemény es Ajándék Vásárra
Finom tortáKsütemények vásárolhatók,hclyi fogyasztásra,elvitelre. 
Kérjük sütemények megajánlásával és megjelenésével támogassa 

Idős lakóinkat.
S / r n / / t '  Ih iKilunk Uar;ÜM>n\i hri*>li j i t  .

Ma Ön Támogatja az Árpád Otthont, Holnap pedig az Árpád Otthon Támogatja önt.
h l l / I M I S  h \ K Í ( S O M Í  Í W I I 4 M  I .

TÁJÉKOZTATÓ
Idős szem élyek jó  gondozása érdekében 
Viktóriában az alábbi szervezetek tudnak 
nyújtani segítséget.
Érdeklődők (Personal-in-Confidence) 
titok tartás alapján mondhatják el ügyeik  
részleteit szóban vagy írásban.
Öur Community 
Eiders Right Advocacy 
Senior Right 
Eiders Care Infoline 
Age Care Complaint

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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2010
DECEMBER

Jeles napok; 
December 6. Szent 

Miklós napja. A
Mikulás nap 

ünneplése és az 
ajándékozás mai 

formája viszonylag 
új keletű, a Miklós 
napi aiakoskodók 

azonban régóta 
részesei a magyar 

néphagyománynak.
December 13. 

Szent Luca napja. 
December 24. 

Karácsony 
előünnepe. 

December 25. Az 
Úr születése, 

karácsony. 
December 28. Apró 

szentek napja. 
December 31. 

Szilveszter..
IGAZA VAN.....
Öreg néni magyarázkodik az Ausztrál követségen. -  
Ki szeretnék menni Ausztráliába a fiamhoz, tudja 
szegény fiam megvakult egy balest következtében.
- Na de nénike, miért nem hozza haza a fiát?

Kérem nem hülye, csak vak!

AZ ISZÁKOSOKNAK....
Ketten támaszkodnak a pulthoz az ivóban.

Látom üres a poharad. Kérsz még egyet?
Dehogy kérek! -  Mi a francot kezdjek két üres 

pohárral?

MOST AZOKNAK AKIK HÁZASOK
A férj elutazik. A felesége élvezik a helyzetet és a férj 
barátjával „tölti az időt”.
Megcsörren a telefon, a nő rohan felvenni. 
Beszélgetés után visszajön, a férfi megkérdi:
- Ki volt az?
- A féljem. Azt mondta, hogy most éppen veled 
horgászik, és hogy most fogtál egy hatalmas 
pontyot....

- Hallom megnősültél.
- Igen, más sehogyan sem ízlett a vendéglői koszt.
- Na és most?

Most már ízlik!
A jóember bemegy a kocsmába, a pultos kérdi:
- Jó napot! Mit szeretne?
- Egy nagyobb házat, jobb autót, több fizetést.
- Nem úgy értem. Mit kíván?
- Világbékét, magamnak egy szebb feleséget, 
milliókat.
- Félreértett, mit szeretne inni?
- Miért nem ezzel kezdte? Mi van haver?
- Semmi különös, itt állok a pult mögött.

Az egyik haver mondja a másiknak: 
-Te mit iszol?
- Nekem nyolc.

Nekem is. Akkor 16 rövid lesz.

OKOS MONDÁSOK
Jó tett helyébe semmit se várj, akkor nem fogsz 
csalódni.

A pokolhoz vezető út is jószándékokkal van 
kikövezve.

Egyes emberek csak addig barátaid, ameddig valamit 
remélnek tőled.

Ahol fény van, ott árnyéknak is kell lenni.
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R E C E P T
A „Vidék íze” szerint;

Pletykapogácsa
Hozzávalók: 1 csomag mirelit vajas tészta; (otthoni 
méret) 10 dkg tarja; (sonka) 1 kis fej vöröshagyma; Zi 
csokor petrezselyem zöldje; só; őrölt bors; margarin; 
1 tojás sárgája; 5 dkg reszelt sajt.
A megtisztított vöröshagymát, a tarját meg a 
petrezselyemzöldjét apróra vágni. Kevés margarinon 
megpárolni a hagymát, hozzáadva a tarját, sóval és 
borssal fűszerezve. Lassú tűzön pirítani, majd a 
petrezselyem zöldjét is hozzá kell adni. Levenni a 
tűzről és hagyni, hogy hűljön.

A mirelit vajas tésztát 2-3 milliméter nyi 
vastagságra kell kinyújtani, majd 5 cm átmérőjű, kis 
kávéspohárral korongokat szaggatunk. Minden 
második közepébe egy kiskanálnyi tölteléket kell 
tenni. Az üres korongokat tojássárgájával meg kell 
kenni, és rá kell „ragasztani” a töltelékes korongok 
tetejére. A tészta széleit kissé meg kell nyomkodni, 
hogy egybe maradjanak a korongok.

A tetejét tojássárgájával kell bekenni és rászórni a 
reszelt sajtot. A pogácsákat tepsibe rakva 190 fokon 
szép pirosra kell sütni.
A szegedi Gurbayné Kovács Julianna szeret a 
családjának és barátainak jó ízekkel kedveskedni. 
Délutáni tereferéhez bevált sós süteménye a beszédes 
nevű pletykapogácsa. Mint írja, ez a garantáltan 
finom falat a férfiakat is gyakran beszélgetésre csalja!

Jó étvágyat!

MEGHÍVÓ
o hagyom ányos

MŰSOROS GYERTYAFÉNYES EST-re
2010 december 19.én, vasárnap naplementekor 

(kb. este 8 órakor) a Magyar Központ nagytermében, 
(760 Boronia Road, Wantirna, 3152)

Tűzbiztonsági rendelet: Nyílt lángú gyertya NEM használható!
Gyertya a helyszínen kapható!

Házi sütemények, kávé tea és üdítő italok kaphatók!

Szeretettel hivja és várja honfitársait 
a Magyar Központ vezetősége!
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HUNGAROFESZT
„Védnökség”

A MELBOURNE-I HUNGAROFESZT,
AUSZTRÁLIA SZERTE A EGNAGYOBB 

MAGYAR KULTURÁLIS RENDEZVÉNY. 
Ahhoz, hogy továbbra is a közösség által már 
megszokott, színvonalas műsorokat tudjunk 

elteremteni, esetleg még javítani is tudjunk rajta, 
nagyobb anyagi támogatásra van szükségünk. 
EZÉRT A RENDEZŐSÉG ÚGY DÖNTÖTT, 

HOGY VÉDNÖKÖK JELENTKEZÉSÉRE AD 
LEHETŐSÉGET.

A FŐVÉDNÖKSÉGET 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETE 

CSABA GÁBOR ÚR VÁLLALTA EL.

KÉRJÜK. TÁMOGASSÁK ÖNÖK IS 
RENDEZVÉNYÜNKET!

ADOMÁNYAIKAT A MELBOURNE-I MAGYAR 
KÖZPONTBA LEGYENEK SZÍVESEK 

ELJUTTATNI;
Cím: 760 Boronia Road Wantima VIC. 3152 
Védnökeink névsorát a „HÍRADÓBAN” és a 

„MAGYAR ÉLETBEN” közölni fogjuk.

Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni 
nagylelkűségükért az első védnökségi díjak 
befizetőinek, VILÁGOS ISTVÁN úrnak, A 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TISZTELETBELI 
KÖVETÉNEK és kedves feleségének, VILÁGOS 
ESZTER asszonynak.

TOVÁBBI ÉRDEKLŐDÉS: 
PÁL ZSUZSA -  9873 1508 

0414 988 125

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, Scorsby 3179. Victoria.
_______ Méltányos ügyvédi díjszabások

2011. március 4. -  5. -  6.-án.
760 Boronia Road Wantima 3125

Ismert magyar zenekarok.
Táncház, népi tánc együttesek, látványos műsorok.

Finom magyaros ételek, ízletes sütemények! 
Nívós kiállítás, (még sok meglepetés) 

Szeretettel várja Önöket,
A HUNGAROFESZT rendezősége. 

ÉRDEKLŐDÉS: Pál Zsuzsa Tel.(03)9873 1508 
Mobile: 0414 988 125

Les Stevens
CIVIL CELEBRANT

PERSONALISED CEREMONiES FÓR ALL OCCASIONS 
ENGLISH AND HUNGÁRIÁN 

Tel: (03) 9879 8204 
Email: lstevens@netlinlccom.au 
Mobile: 040 838 6950

mailto:lstevens@netlinlccom.au
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália
2010. DECEMBERI NAPTÁR. _________
December 5. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
December 12. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
December 19. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
este kb. 8 órakor Gyertyafényes est. 

December 25. Szombat
0.00 Éjféli szentmise a St.Colman templomban

December 26. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

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.

A „sánta” Csúcs-gyűlés a Melbourne-i 
Magyar Központban....

A nap eljött, amikor a három szövetkezet a 
négyből össze lett híva egy úgy nevezett „Évi 
Közgyűlésre” -  közösen! Ilyen még nem volt -  és 
szabályosságát rögtön az első felszólalók is kérdőre 
vonták. Az összehívás szabályai szerint ez a „Csúcs -  
tagokra” lett volna érvényes, - de a három szövetkezet 
részvényesei mellett sok olyan is részt vehetett, 
akiknek nem volt részvényük egyik szövetkezetben 
sem, és a végén még ők is szavazhattak!? (Persze ez 
így lehetett eltervezve a hallottak miatt.)

A gyűlés az egyéni szövetkezet (Magyar Ház 
Szövetkezet) ügyeivel kezdődve -  hamar a másik 
szövetkezetek összedolgozásáról kezdett vitatkozni -  
és kiderült, hogy egymás között a vezetők „baráti 
alapon” megegyezés szerint dolgoznak -  a 
részvényesek tudta nélkül, semmi írott adat nélkül.

A kérdés felmerült a „Csúcs” hatásköréről, amit 
magyarul az ügyvezető el is mondott, de a 
hozzászólás bejelentette, hogy az angol

„Constitution” a hivatalosan bejegyzett Hungárián 
Community Cooperative Association Limited nem 
egyezik a magyar értelemmel. Ez akkor is ki lett 
hangsúlyozva, - és jogi kivizsgálást ajánlott a 
felszólaló, amikor az egyes szövetkezetek 
részlegeinek kiadásáról lett értesítve a közönség. A 
múlt hónapban megírt cikkemre is megkaptuk a 
választ, - hogy kié a Központ? -  néhány csúcs tag 
szerint a „Csúcsé” -  volt mondva, - mire a 
hozzászólás a tudtukra adta, hogy a Központ a 
részvényeseké -  és azok választják meg a csúcsba a 
küldötteket, a kiszabott időre, hogy összehangolva 
lássák el az eltartási feladatokat a Központban. A 
gyűlés persze, ahogy ezt sejteni lehetett -  és teljesen a 
négy külön szövetkezet alapszabályaival ellentétébe 
folyt le -  nagy összevisszaságban nem hozott 
semmiféle határozott döntést -  csak a szokás szerint a 
régi vezetők vissza lettek ültetve, régi szokás szerint.

Meg kell jegyezni, az egész gyűlésen három olyan 
hozzászólás, vagy inkább javaslat volt, amit meg kellene 
szívlelni a Központ részvényeseinek -  mert a mostani 
csúcstagok nem hiszem, hogy szívügyüknek tartanák. Az 
egyik az, hogy jogilag kitisztázni egy „Constitution layer” 
segítségével a négy szövetkezet és a Csúcs közötti 
viszonyt. A másik javaslat szerint ez a jogi kivizsgálás adna 
talán lehetőséget a Központ hivatalos „Community Center 
-  vallás központ” bejegyzésére, kedvezményes adó és 
közellátási segítségek megszerzésére adna lehetőséget. A 
harmadik hozzászólás a hosszú-távú terv hiányáról szolt -  
amely hiányzik és hiányzott hosszú éveken át a Központ 
irányításában. Még érdekes megjegyezni, hogy al997-98-as 
Központi ismertetőjében a négy szövetkezet részvényesinek 
listáján (részvényértékekkel) 1560 részvényes van 
feltüntetve. A mostani gyűlésen, ha a megjelent - 80? 
Kérdezem én, mit lehet egy vezetőségtől elvárni, aki még 
tíz százalékát sem tudja összegyűjteni azokból a 
részvényesekből, akik szívügyüknek tartották egy ilyen 
központ létrehozását? Szerk.

A Melbourne-i Magyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Jelenlegi könyvtári órák:
Pénteken 1-3 óráig délután és minden második 

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok találkoznak 
a Központban, de. 10 -  du 3-ig. (December 7) 

FIGYELEM! A könyvtár zárva lesz December 7 
és jövő év Február 4 között.

A könyvtár KATALÓGUSA - CD lemezem kapható 
a könyvtári órák alatt, vagy a 9879 8203 

telefonszámon megrendelhető. 
(Használata a Microsoft-XL használatával működik)
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Petőfi Sándor eltűnt,
de nem halt meg Segesvárnál....
folytatása az novemberi Kisújságban írt méltatásnak; 
Az első költeménye: ÁLMOS VAGYOK ÉS 
MÉGSEM ALHATOM....

Almos vagyok és mégsem alhatom;
Ébren vagyok és mégis álmodom.
Gyertyám pislog komorhomályosan,
Mint a lidérc, mely temetőbe’ van;
S ki nem merem kezemet nyújtani:
Elvenni hamvát vagy eloltani.
Ágyamban fekszem mozdulatlanul.
Előttem el rém rém után vonul.
Hiába húnyom be szemeimet,
Látom még akkor is e rémeket.
És milyen rémek, milyen alakok!
Arcomról hideg izzadás csorog.
Ott mély árokban egy koldus halott,
Főikéi és rágja a koldúsbotot.
Kemény. Beléje törnek fogai,
Látom szájából a vért omlani.
Itt egy öreg cigány, a derezsen,
Ütik, verik kinoskeservesen,
Vernek le róla húsdarabokat;
Fájdalmában, mint a kutya, ugat.
Hát az mi ott? Torony vagy óriás?
S mit mivel? Kútat vagy sirgödröt ás?
Nem sír lesz az, nem. Kút; mert ott hever 
Mellette a nagy százakós veder;
Most leereszti a roppant vedret....
Nem víz, de vér, mit e kútból kimert.
Itt egy ifjú, ki lenyakaztaték,
Viszi fejét, markolva üstökét,
S szólván: ”nem én, de te vagy a zsivány!” 
Bedobja azt a bíró ablakán.
Ott akasztófa, rajta csecsemő;
A csecsemőnek anyja odajő,
Megfogja lábát, s húzza, húzza le,
S körültáncolja a bitót vele.
Itt egy leány, két béka űl szemén,
Nyúzott patkány van orrának helyén,
Hosszú férgekből vannak fürtéi,
S őt félkígyó -  félember öleli. -  
Ily szörnyeket lát lázas képzetem.
Elkergetném s el nem kergethetem.
Mindenki alszik, csak magam vagyok 
Nem alvó. Csend van, csak fogam vacog.

Pest. 1845. Október 16 -  november 25 között 
A második költeménye: ÁLMAIM

Irtóztatok koronként álmaim.
Az éjjel is szörnyűket álmodám. 
Alighogy eltűnt egyik álomképem,
Másik mereszte vad szemet reám.

Láttam bíborban a bűn hőseit,
Tiprott erény volt lábok zsámolya. 
Fehérpirosra volt e zsámoly festve: 
Szeméből könny, szivéből vér folya.

Láttam kiszáradt sárga arcokat,
Sárgák valának, mint az éji hold,
Igen bizony, mert minden arc az éhség 
Éjének egy-egy holdvilága volt.

Láttam mellettök fényes arcokat,
Miken a jóllét napja ragyoga;
Bokáikon arany sarkantyú...sárga,
Mint amaz éhezők arcúlata.

Láttam halotti ágyon férfiút,
Szívének táján mély seb tátogott.
Saját magzatja ölte meg. De nője 
Siratja tán bús áldozatot?

Mit? nője? nője nem siratja őt!
Mig egy szobában a férj álmodik 
Halotti ágyon, más szobában a nő 
Uj szeretőjével bujálkodik.

S midőn sírban volt már a férfiú,
Eljöttek érte az atyafiak,
Feltörték sírja ajtaját, s halotti 
Ruhája kincsén megosztoztanak.

Láttam veszendő, dúlt országokat,
Hol kész halál volt a polgárerény,
Hol éj közelge...már pirult az alkony 
Hóhérok honfivéres fegyverén.

Láttam ledöntött, rab országokat,
Hol nem hallatszott a rabok jaja,
Mert jajgatásukat fölülhaladta 
A zsamokhatalom gúgykacaja.

lm, ilyek éji látományaim.
De nem csodálkozom, hogy ilyenek; 
Mert, amiket szemlélek álmaimban, 
Történnek egyre és történtének.

Meddig tart még ez isszonyú világ?
Miért nem jősz, te rontó égitest,
Te üstökös, mely arra rendeltettél,
Hogy tengelyéből a földet kivesd! Pest. 1845.
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ bán
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152. 
Találkoznak: 2010. December 7-én akkor lesz a 
Karácsonyi ebéd!

A november hónap kiemelkedő eseménye volt a 
Klub fennállásának születés napját. Zenés jó 
hangulatban volt a „mulatság” Hangódi István zenélt 
és az énekkar is előadott vidám nótacsokrot. Érdekes 
szavalatokat is hallottunk Teleky Ilonkától és Kratz

Az ünnepléshez hozzájárult a finom magyaros 
gulyásleves -  utána vasak kifli, amit a megjelentek jó 
étvággyal fogyasztottak el.
Örömmel láttuk a Klubunk elnökét Tóth Terikét ismét 
sorainkban, a két komoly műtét után. Kívánunk neki 
mielőbbi teljes felépülést.
A közelgő ünnepek alkalmából kívánok minden 
kedves Klub-tagunknak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Újévet a vezetőség nevében

N.B.

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!
November hónap egy kicsit mozgalmasabb volt a 
Klub élete, sokan mentek a nyolc napos túrára a 
„Spirit of Tasmania” hajóval meglátogatni Tasmania 
szép tájait.
Volt egy emlékezetes vasárnapi ebéd is:
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Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEM ER
konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 

több színben és méretben.
Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 

újra cserélheti.
Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 

speciális kedvezményekkel garantálja. 
BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 

eszközöket is árul, nagy választékban! 
Érdeklődők hívják Gizellát a 

(03) 9563 3296 telefonszámon.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
December 1-én és 15-én tartják összejövetelüket! 
Milyen gyorsan halad az idő! Alig hogy 
kikecmeregtünk a télből, máris itt van a karácsony! 
Említve a karácsonyt, ebben az évben a karácsonyi 
ebéd December 15-én a mi Klubunk helyiségében 
lesz megtartva. Ez év folyamán kaptunk az államtól 
egy új tűzhelyet -  és azt ki kell próbálnunk! Több 
önkéntes vállalkozó segítségével, a tervezett 
karácsonyi ünnep végleges tervei 1-én, a klub 
összejövetelén lesz kidolgozva.

November 3-i összejövetelünkön érdekes 
történteknek voltunk tanúi. A MULLAUNA 
COLLEGE tanulói adtak ízelítőt a modem tanítási 
rendszerről a tagságunknak. Személyi ismerkedések 
után a tanulók bemutatták a Kollégiumban szerzett 
tudományaikat a „nagymamáknak” és a 
„nagyapáknak”. Boldogok voltak a fiatalok, hogy az 
„idősek” nagy figyelemmel kísérték előadásaikat. 
Azután kis társasjátékok formájában ismertették a 
modem iskolai tanítási rendszereket, és kérdéseket 
feltéve -  nekünk kellett válaszolni -  és ezzel 
éreztették velünk a modem szellemi követelményeket, 
amelyek most elfogadott tények a nagyvilágban. 
Persze ez volt egy kis „vizsga” a számunkra, a mi 
idősödő agyunk rugalmasságára vonatkozólag. Amit 
mi tudtunk adni, az élet-tapasztalat, és megértés volt. 
Érdekes volt a két világ találkozása. Tanulságos! Az 
mc2 Nunawading honlapján -  a „photos” alcím alatt 
képeket is lehet látni erről a klubnapról. Ha nem vagy 
tagja az mc2-nek -  beszélj a Vezetőség oszlopos 
tagjaival.
Amint már elhangzott, 1-én és 15-én találkozunk! És 
most ez utón megragadom az alkalmat, hogy a 
Nunawading-i Örök Ifjak nevében kívánok Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet minden 
kedves Kisújság olvasójának!

JOCO.

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2010-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12) 
Decemberi találkozók: 6-án és 20-án.

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Dec4mber 6-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az Errington 
Community Center-ben (Princess St. St.Albans) 
DECEMBER 12-én, vasárnap ZÁRÓBÁL d.e. 11 
órától -  szeretettel várunk mindenkit; a Vezetőség.
Egy két kép a régi jól sikerült összejövetelről;

A DDMSz- Meghívója!
Mikulásnapi ebéddel egybekötött mulatság -  
December 5-én, vasárnap. Délelőtt 11-órától.
A jó hangulatról a Kék-fiuk együttese gondoskodik. 
Választékos ebéd, sütemény, majd utána lángos! 
GAZDAG TOMBOLA! Ebéd után a gyerekeknek a 
Mikulás-bácsi ajándékokat fog kiosztani! 
Helyfoglalásért hívják: Kovács Magdit 9390 0327, 
Márton Katót 93664382 telefonszámán.
Belépő ebéddel $15.00
December 31-én Szilveszteri Bál. Helyfoglalás a fenti 
telefonszámokon.
A DDMSz vezetősége kíván minden jó akaratú 
embernek a földön kegyelettel telt Szent Karácsonyt, 
és Boldog Új Esztendőt. Az összejövetelekre 
mindenkit szeretettel várunk. Kovács Sebestyén.

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

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.

QUEENSLAND-BÓL JÖTT AZ ÜZENET....
Egy boldog nyugdíjas KÖZÖSSÉG „jubileuma”!

Lázas készülődés előzte meg a Gold Coast-i 
Nyugdíjas Klub október 12.-i, szokásos kedd délelőtti 
összejövetelét. Nem mindennapi esemény egy Klub 
életében 10 éves évfordulóját ünnepelni. A Nagy 
házaspár 2000-ben alapította a Nyugdíjas Klubot és 
vezette 5 éven át, majd Somogyi Sándor lett az elnök 
és a tagság immáron ötödik alkalommal választotta 
vissza vezetői pozíciójába és továbbra is vezeti a 
lelkes, maroknyi vezetőséggel az Ausztrália szerte 
ismert közösséget. Az évforduló megünneplésén Mr. 
Steve Ciobo parlamenti képviselő gratulált elsőnek, 
majd Mr.Nom Steere Multicultural Council igazgató, 
Mr.Hans Henrich Német Klub elnöke és Mr. Sipos 
Ernő, Marsden-i Magyar Ház elnöke fejezte ki 
elismerését a Klub működésért és kívánt további jó 
munkát.

Nem hiányzott az elmaradhatatlan hatalmas 
torta, melyen a gyertyákat a Klub két legidősebb 
tagjai Oláh Erzsébet és Tóth Antal fújták el. Nuspán 
Esztertől megtudtuk: érdekünk az, hogy mindenki jól 
érezze magát a találkozókon és nem csak finom 
magyaros ebéd legyen a vonzóerő, hanem a jó 
hangulat, a vidámság és természetesen a magyar szó. 
Gyakori, hogy meghívott vendégek tartanak 
előadásokat, ismertetőket vagy éppen Gold Coast-ra 
látogató művészek szórakoztatnak bennünket. Mi 
nem törekszünk nyereségre, - csatlakozott a 
beszédhez Bugár Marika -  ha mégis a jó gazdálkodás 
eredményeként több van a kaszában, kirándulásokra 
fordítjuk, és jelszavunk: szívesen várunk minden 
Gold Coast-ra látogató magyar honfitársat a keddi 
összejöveteleinken, fejezte be Marika.

Köszönetét kell mondjunk a Klub megalapító 
Nagy házaspárnak, és további jó munkát kívánunk a 
G.C. Nyugdíjas Klub vezetőségének; Bozsik Tamás
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Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 
Fogadási órák:

Kedden és szerdán de. 10 -  da. 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@telstra.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
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net 
Email: MHTV@TPG.com.au -  vagy mhtv az mc2 
kezdőlapról azoknak, akik tagjai ennek 
mozgalomnak.________________________________

Ausztráliai Erdélyi Szövetség által 
Épített és fenntartott a Carlton-i 

Temetőben lévő
Magyar Hősi Emlékmű mögött lévő 

Urnafalon hely kapható, 
illetve, elhunyt szeretteinek hamvai elhelyezhetők.
További érdeklődésért hívja az Emlékmű felügyelőjét 

Krisztekanits Sándort. Tel. (03) 9842 4367,

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 hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Kedves Olvasóink figyelmébe!
Most egy pár szót a felméréssel 
kapcsolatban. A beérkezett kérdőívek 
mellett, széles körű kutatás az „Electoral Commision” 
tudatosításai szerint tovább folyik. Előre láthatólag a 
jövő év februárjában egy „Média Konferencia” 
alkalmával lesz közzé téve, a lehetőségeket szem előtt 
tartva -  a jövőre néző tervekkel. A Konferenciáról 
értesítve lesz a Melboume-ben élő magyarság, és 
remélhetőleg minél többen meg fognak jelenni ezen a 
minden idős magyart érintő összejövetelen. Akinek 
akár milyen kérdése van ezzel az üggyel kapcsolatban, 
hívja a Kisújság szerkesztőségét a (03)9879 8203 
telefonszámon. Üzenetrögzítő van, ha az irodában 
nincs személyzet.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEYERÉNYI 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)
N év :.................................................................
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