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Az Újév ismét keservesen érkezett ide Ausztráliába. 
Az egész világ láthatta a TV közvetítéseken keresztül, 
hogy milyen borzalmas károkat okozott az árvíz 
Queensland-ban, és Ausztrália harmadik legnagyobb 
városában, Brisbane-ben. A gyors és pontos 
távközlési lehetőségek, hírszolgálat tudósít minden 
lényeges eseményről bárhói, történik a világon. 
Persze ez, amikor itt történik a „gyönyörűnek” 
hirdetett Ausztrália területén, lényegesen jobban érint 
bennünket. Mi itt a természet erejét nagyon is 
érezzük, hiszen az egyik végletből a másikba csap át 
évről évre. Szárazság, tűz, árvíz mindennapos ezen a 
kiszámíthatatlan kontinensen. Nem csoda, hogy 
lényegesen tudatunkban van a természeti változásokat 
észlelő világ elképzelhetetlennek tűnő változásai, és 
azok következményei, amelyek súlyosan 
befolyásolják mindennapi életünket. Meg kell 
értenünk, hogy a kifejlődött tudományokon alapuló 
értesülések szerint, hat olyan tényező áll fenn, 
amelyek legjobban befolyásolják a Föld, - ahogy ma

ITT AZ UJEV...
ÖRÜLJÜNK VAGY SÍRJUNK?

ismerjük - létezését, hosszú időszakra nézve. Ezek a 
meglátások az elmúlt ezer év tapasztalatain, 
statisztikai adatain épült fel, és nagyon komolyan kell 
vennünk, a további létezésünk érdekében.

Ezek a meghatározott tárgykörök, vagy 
jelenségek, amelyek mérhetően befolyásolják majd 
jövő életünket a Földön a következők:
• A fizikai változások a Föld felszínén és a 

körülötte levő levegőrétegben
• Az emberi népesedés kérdése
• Az élettani újdonságok és változatosságok 

befolyása
• Az emberek kulturális elemeinek változása
• A tudomány és annak fejlődési foka
• A kutatások mértéke és eredménye, a száraz 

földön, tengerben és az űrben.
Mind a hat tárgykörlényegesen befolyásolja majd 
jövő életünket, rövid és hosszútávra nézve. A „világ” 
és az „életünk” szó mindenkit érintő jelentősége azt 
mutatja, hogy senki sem kivétel. Sem ország, sem 
egyén, mindenki szorosan hozzá van csatolva a 
jelenhez és az emberiség jövőjéhez. Ebből egy pár 
következtetést szeretnék levonni:
1. Ne képzelje senki azt, hogy ha más nem tartja be 

a közviselés által kiszabott és kért szabályokat, 
akkor miért kelljen nekem?

2. Az energia felhasználását okozó tényezőket 
próbálom csökkenteni, ahogy csak lehet. Ne 
kelljen káros energiaforrások után néznünk.

3. Tessék tudatosan gondolkozni, és a lehetőségeket 
felhasználva, minél erősebben hallatni hangunkat 
(a kis emberek hangját) a katasztrofális 
változások elkerülése véget.

Boldogabb Újévet kívánok Szeverényi László
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Most egy pár igaz tény (az újévre);
Magyar vagy:

amikor a paprika legalább olyan fontos, mint a só 
és bors.
amikor valamelyik rokonod Attila, vagy József, 
vagy János, vagy' László, vagy István, 
amikor a külföldi kérdi a gy ereket mit hozott a 
Mikulás karácsonyra válaszod némiképp zavart, 
hiszen a Mikulás nálunk december 6-án 
ajándékoz és amúgy karácsonykor a kis Jézus 
ajándékoz és nem 25-én hanem egy nappal előtte, 
szenteste.
amikor öt percen keresztül egy levegővel 
káromkodni úgy, hogy nem használod ugyanazt a 
szót kétszer.
Amikor az eljegyzési gyűrűd az ellenkező oldalon 
viseled.
Amikor a vonat még el sem hagyta az állomást, 
de te már eszed a házi szendvicsed (általában egy 
fél paprika vagy paradicsom van benne és 
többnyire rántott hús.)
Amikor egy 79 km hosszú tavat (Balaton) 
Magy ar Tengernek hívsz, és keresztben átúszod. 
Amikor soha nem mész el otthonról vizes hajjal, 
mert megfázol, és mindig viszed magaddal a 
hajszárítót, ha külföldre mész, megdöbbensz, 
amikor valakinek nincs legalább egy otthon. 
Amikor mindig ugyanazon a helyen, vagy széken 
foglalsz helyet, még akkor is, ha a terem, szoba 
üres -  és a te helyed a szoba végében van.
Amikor a saját borod a legjobb, s a benne lévő 
nóták ismétlés nélkül 3 napig kitartanak.
Amikor tudod mi az öhön, a pacalpörkölt, a 
lecsó, a halászlé, a pogácsa, a mákos-tészta, a 
dobostorta, a túrós-csusza, a kürtöskalács, a 
túrós-gombós, a főzelék és a fröccs, - és szereted 
is mindegyiket.
Amikor tudod, milyen isteni finom a dunyha 
(dunna), bár sosem használod.
Amikor tudod mit jelent az ángyom, a nászom -  
vagy : húgom, bátyám, öregapám.
Amikor sokkal találékonyabb vagy bármelyik 
nemzetnél.
Amikor kétségbeesetten magyarázod a 
külföldinek, hogy' mi a pálinka, a túrós-csusza, a 
rántott leves, a magalica-szalonna, a tökfőzelék, a 
bő gatya, a tokaji és gyakorlatilag mind ez: 
hungarikum!
Amikor tudod, hogy a fűzfán fütyülő rézangyala 
-  igazából egy káromkodás!

....de a többit, majd legközelebb.

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). Gert IV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
G us@al lhomeloans.com. au

ALLí iH o m e  Loans
ABN 18 066 912 721

ww vv. a i i n o mel oan s. com, au

Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 
Phone: (03) 9852 4444, Fax: (03) 9852 4477

PERSONALISED CEREMONIES 
FÓR ALL OCCASIONS 

ENGLISH AND HUNGÁRIÁN

CIVIL SELEBRANT

Les Stevens

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

mailto:lstevens@netiink.com.au
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália
2011. FEBRUÁRI NAPTÁR. _________
Február 6. Vasárnap

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

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

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

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

A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

760 Boronia Road Wantirna, Vic. 
Hungárián Social Club igazgatói 

Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2011. Február 27-én
Italok a helyi bárban kaphatók.

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

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

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

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
___________ (03) 9560 1270,

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

HUNGAROFESZT
„Védnökség”

A MELBOURNE-I HUNGAROFESZT,
AUSZTRÁLIA SZERTE A EGNAGYOBB 

MAGYAR KULTURÁLIS RENDEZVÉNY.
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 Wantirna VIC. 3152

Hálás köszönet mindazoknak, akik a Hungarofeszt 
védnökségét felvállalják, nevük, vállaltuk neve 
szerepelni fog az Ausztráliai Kisújságban is!

TOVÁBBI ÉRDEKLŐDÉS: 
PÁL ZSUZSA -  9873 1508 

0414 988 125
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB KARÁCSONYI 
ÖSSZEJÖVETELE (December 7-én) 
Találkoznak a Magyar Központban
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152. 

2011. Februárban 15-én lesz, az első Klubnap!
Minden tagot és vendéget szeretettel vár a Vezetőség!
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MEGHÍVÓ.
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség

szeretettel várja 
ÖNT

kedves családjával és barátaival együtt 
2011 február 13-án 12 órától 

a Magyar Központ Templom-ligetében 
(760 Boronia Rd. Wantirna)

2011 első 
PIKNIKÉRE

A lehető legkellemesebb időjárás garantálva 
Kiránduló felszerelését hozza magával 

ételről és italról szövetségünk gondoskodik 
LÁNCOSUNK EGYEDÜLÁLLÓ 

A piknik tiszta bevétele Erdély magyarjait, 
elsősorban az árvaházakat és ifjú ösztöndíjasainkat segíti. 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!

12 tipp, hogy csökkentsd a rák 
kialakulásának veszélyét!

(folytatása a januári Kisújságban írt jó tanácsoknak!)

8. Minél többször igyál meg egy-egy pohár vizet!
Egy 1996-os amerikai kutatás szerint azok, akik 
naponta legalább 6 pohár vizet megisznak, ezzel 
az egyszerű szokással közel felére csökkenthetik a 
hólyagrák kialakulásának esélyét. Egy másik 
tanulmány pedig azt igazolta, hogy a megfelelő 
folyadékfogyasztás a nőknél akár 45 százalékkal 
is visszavetheti a vastagbélrák kockázatát.

(folytatás a márciusi Kisújságban)

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151.
Az összejövetelek Február 9-én és 23-án lesznek. 
Minden tagot és vendéget szeretettel vár a Vezetőség! 
Képek a Karácsonyi összejövetelről. December 15.
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Köszönet akik megjelentek a Bolla János temetésén 
és megjelenésükkel tiszteletüket adták a közösségben 

jól ismert és szeretett családjának.

„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 2011-es összejövetelek Január 21-én kezdődnek 
és utána minden pénteken a megszokott helyen! 
Mindenkit szeretettel várunk!

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) Mindenkit szeretettel várunk.

A FKA 11 RAM 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.
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A GREATER DANDENONG  
IDŐS MAGYAROK KARÁCSONYA
Képek a 2010. December 20-áról.
2011 évben Február 7-én és 21-én találkozunk.
a Noble Park Community Centiében, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!
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AZ OKOSOK BESZÉLGETNEK..
Az egyik okos kérdezi a másik okostól: mis tőzsde?
A másik okos elmondja, hogy: - nem könnyű 
elmagyarázni, de megpróbálom, hogy megértheted te 
is!....Tegyük fel, hogy van egy tyúkod, ami aztán
tojásokat tojik....Aztán a tojásokból kikellik a
kiscsirke, a csirkékből tyúkok lesznek, és tojást tojnak 
és így tovább....gyarapodsz! És egy szer csak jön az
árvíz.... és vuss....minden tyúkot, tojást elvisz!
....és akkor azt mondod, hogy: a morva életbe! -  
kacsát kellett volna venni! -  na látod, ez a tőzsde!

KIS HARANGBÓL NAGY HARANG LETT
Két székely atyafi nézelődik a vásár után a brassói 
Fekete templom körül. Csodálják az öreg építményt, 
megnézik a Hontems- szobrot, majd távolról nézik a 
tömött tornyot, melynek ablakain át jól látszik a 
nagyharang.
- Mondja bátya -  szól a fiatalabbik -  hogyan 
kerülhetett az a hatalmas harang a toronyba?
- Hát hogyan másképp, még kisharang korában!

Szivecském, mi lesz ma vacsorára? -  Nem tudom, 
mert a konzervdobozról leázott a címke.

2011
F E B R U Á R

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!)
Itt nincsenek 
medvék — csak az 
állatkertben!

AZ ÖREGEDÉSRŐL......
Három öregasszony beszélget az öreg-otthonban: 
arról, hogy kit mennyire visel meg az öregedés. - 
Nekem annyira rossz lett a memóriám, hogy ma 
reggel azon vettem észre magam, hogy állok a lépcső 
tetején és nem tudom felfelé indultam-e, vagy pedig 
lefelé, - panaszkodik az egyik. -  Igen, szörnyű dolog 
ez. En reggel ma azon töprengtem az ágyam szélén 
ülve, hogy éppen lefeküdni készültem, vagy felkelni, 
mondja a második. -  Vén lányok vagytok ti! Nevet a 
harmadik. -  Az én memóriámmal háJTstennek semmi 
baj. Le is kopogom....lekopogja az asztalon,....utána 
hallgatózik egy darabig, majd az ajtó felé nézve 
megszólal: szabad!

MOST EGY IGAZ MONDÁS...(B.G.)
„Nem mindenki ember, aki annak látszik; vannak a 
hazugok, akik képzelgésektől fogván, valótlant 
szülnek, és vannak segítőik a hozzájuk hasonlók, 
akiknek kívánatosabb a csalás ígérte bőség, mint a 
csekély bizonyosság, melyet az igazság kínál.”

TALÁLÓS KÉRDÉS....
Ki volt az első rendőr? Toldi Miklós! Tőle kérdezték 
meg: „ Hé paraszt, melyik út vezet Budára?” -  és ki 
volt az első -és -  legokosabb rendőr? Az is Toldi, 
mert meg is tudta mutatni az utat, még hozzá rúddal!
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Horoszkóp - 2011- re
Aries; Március 20 -  Április 19. Ha
visszanézel az elmúlt évre, emlékezhetsz 
az év kimagasló eseményeire. Ezekből az 
eseményekből még ma is lendületesen 
mész előre. Januártól -  júniusig nagy és 

sokoldalú lehetőségek állhatnak kilátásban. Március -  
az Uránusz bolygó mozgásával -  lesz a fő 
mozgatóerő, amikor a jövőre néző lehetőségek ki 
fognak alakulni. Ennek következtében a legnagyobb 
megpróbáltatásod lesz az új tervek kidolgozása, a régi 
elgondolásokkal való felhagyás. A végeredmény a 
boldogságod megteremtése - személyi és anyagi 
vonalon -  az elképzeléseidnél is sokszorozottan.

Taurus; Április 20 -  Május 20. Az
elkövetkező év két részre oszlik az 
életedben. Az első öt hónapban kevés 
kontroláló erőd lesz még lényeges 
dolgokban sem - de nem kell aggódnod, 

mert minden kitisztázódik a maga módján és felment 
a gátló körülményektől -  ami javadra válik. Június, 4- 
től utad tisztul, és megújult erővel ki tudod használni 
a lehetőségeket, amit az élet nyújt.

Gemini; Május 21 -  Június 20.
2011 kedvező lesz neked, ha ki tudod 
gyorsan használni a nyújtott 
lehetőségeket. Vigyáznod kell, hogy 
rugalmas légy a vállalkozásaidban -  
éppen úgy a terveid is hasonló képen 

legyenek változatosak, illőek a körülményekhez. 
Csatlakozz azokhoz, akik hasonló képen el akarnak 
szakadni a régitől, - már maga a körülmények is 
biztatók lesznek. Az anyagiak megteremtése nem 
lesz könnyű feladat, de az év végére a dolgok jóra 
fordulnak -  megtalálva a neked is megfelelő 
körülményeket és embereket és így boldogabb lesz az

Cancer; Június 21 — Július 22. Az
elmúlt év nem a legjobb eredménnyel 
végződött, de remélhetőleg a sikertelen 
tervek és kapcsolatok jóra fordulnak 
ebben az évben. Januártól kezdve 

nagyon vigyázz és kövesd figyelemmel az 
eseményeket, mert áprilisig nagy lehetőségek nyílnak 
meg előtted. Augusztus lesz az a hónap, amikor 
megtalálod a lehetőségeket, melyekre terveztél és 
számíthattál. Ez az év lesz a megalapozója a jövő évi

kiegyensúlyozott életednek, amint mások segítségével 
fogsz elérni, személyi és társadalmi boldogulásod 
érdekében. Érdemes lesz rá vámod!

L eo; Július 23 -  Augusztus 22. Az

elmúlt évben mások befolyásolták életed, 
JpgjjP jobban, mint szeretted volna. Januártól 

kezdve rájössz, hogy átgondolva az 
eseményeket, milyen formában kezded el -  folytatod
-  az életed. A környezetedet és a személyi 
kapcsolatokat is beleértve. Az újdonságok több 
kérdést tesznek fel a jövővel kapcsolatban -  az első 
fele az évnek azzal fog eltelni, hogy felmérsz minden 
lehetőséget. A második fele az évnek azzal fog 
eltelni, hogy az elhatározások lecsökkennek a szőkébb 
meghatározások medrében. Tudatosan nézel a jövőbe
-  és megtalálod, amit kerestél -  ami a te előnyödre 
nézve kedvező lesz.t VirgO; Augusztus 23 -  Szeptember

22. Ebben az évben az vezéreljen, hogy 
okosan használd az akaratodat és az 
életerődet. A te jellemed a vezetés és 
mások irányítása -  de ez néha bajodat is 

okozza. Az év közepéig tart a bizonytalanság, mert 
utána erős akarattal -  az év vége felé egy hét hónapos 
ciklus alatt nagy tettekre leszel képes.

Libra; Szeptember 23 -  Október
j , r, 22. Ez alatt az előreláthatólag zavaros 

év alatt, a Szaturnusz erős jellege fogja 
az egyensúlyod tartani. Amikor labilis 

helyzetbe kerülsz, használd a józan eszed megtalálni a 
praktikus és előnyös helyzetet. Ez legjobban a Januári 
és a Júniusi időkre szól. Fontos az, amikor a 
változásokat ígérő idő eljön, ami befolyásolhatja a 
munka és az életmód körüli változásokat, a jó 
határozatod adja meg a helyes és boldogságra vezető 
utadat, nemcsak magad de a körülötted levők 
érdekében is.

Scorpio; Október 23 -  November
21. 2011 ígérkezik neked egy
kiegyensúlyozott élet megteremtésére. 
Az életed minden vonalán -  akár család, 
munka, pihenés és szórakozás -  a 

kiegyensúlyozott vonalon fogsz haladni. Habár 
lesznek olyan mozzanatok, amikor új és még nem 
ismert vonalon képzeled a jövődet járni, - az 
elgondolások mellett a józanész visszavezet a
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megszokott és útra. Neked 2011 egy jó évnek 
ígérkezik.

Sagittarius; November 22 -
December 21. A múlt év folyamán sok 
új elgondolások és lehetőségek 
foglalkoztatták az életed. Ez év eleje, 
amikor egy különleges lehetőség 
adódik elő -  amit meg kell találni -  és 

elfelejteni a többit. Ez talán azzal is jár, hogy egy pár 
álmot fel kell adnod. De meg kell tenned, mert ez 
fogja meghozni a megérdemelt jövődet. Ez 
vonatkozik az életkörülmények, munka és család 
terén is. Az év második felében meg kell erősíteni az 
év közben elindított változást, és azon kell dolgoznod, 
hogy elérjed a legnagyobb sikert vele.

Capricorn; December 22 -  
Január 19. A Capricorn 2011-be 
indulása nem hoz sok változást az 
életedbe. Minden, ami körülvesz 

kétes helyzetben, marad még egy jó darabig. Ez nem 
jellemző a Capricorn jel alatt születettekre, de ez a 
helyzet még több elgondolást és lehetőséget tesz eléd 
megfontolásra. Ez tartani fog az év közepéig, amikor 
kialakul és lehetőséget ad változásra, úgy a munka és 
az életkörülmények körül. Ez a változás több mint 
valószínű egy megérdemelt stabilitást hoz majd az 
életedbe, - és az életükbe, akik körül vesznek.

Aquarius; Január 20 -  Február
18. Az első két hónapban ígérkező 
lehetőségeket, - habár csábítóan jó 
lenne elfelejteni azokat -  meg kell 
ragadni. Már márciusban késő lesz -  

mert a lehetőség már nem lesz ott. Akár így, akár úgy 
-  az év második felében új lehetőségek, - életforma, 
aktivitás várható az életedben. 2011a változást hozó 
év lesz életedben.

PÍSCes; Február 19 -  Március 19.
2010-ből erős fejlődési szakasszal lépted 
át az újévet. Ezt ki kell használnod -  és 
még Áprilisig ameddig tart és tedd a 

magad sorsát és dolgaidat mindenki más dolga elé. 
Legyél önző, mert az év második felében sok minden 
megváltozhat -  amire nem számíthatsz, és ez 
megváltoztathatja az életformádat. Válaszd a neked 
tetszetős utat, - menj az álmaid megvalósítása felé. 
2011-ben több mint valószínű be is teljesül.

(Az összeállítás Shelly von Strunckel segítségével!)

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.

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.

CSERKÉSZ HÍREK
A 2011 cserkészév első összejövetele, február 12 
d.u. 2 órakor lesz a Magyar Központban. Szeretettel 
várják a régi és új cserkészeket az új cserkész
parancsnokok. Kovássy István és Kocsis Márti lettek 
az új parancsnokok. Jó munkát kívánunk nekik. Az 
újévben szeretettel várjuk a kicsiket is a Maci-őrsbe. 
A három Melboume-i csapat közös Veni Sancte 
szentmisén vesz részt február. 20-án, a Szt. István 
templomban. Bővebb tájékoztatást és a nyári táborról 
a márciusi Kisújságban! ..Jó munkát. Szerk.
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M agyar Köztársaság  
M elbourne-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@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.

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 telcfonszámon. 

Vagy cmailon: beriferi@bitipond.com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

--------------------------.

FIGYELEM! FIGYELEM*
A Hungárián Vide Club Melbourne

újra elindítja működését!
Butterer Ferenc kezdeményezésével, 

vezetésével, és kedvezményes tanítási óráival! 
A tanítás díjmentes a tagoknak!
A Club fenntartása érdekében az 

évi tagsági díj $60.00 lesz.
Bővebb felvilágosításért hívja 

személyesen Ferencet a 
(03) 9547 3104 telefonszámon.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORT JA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Február 5-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

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.
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

a u s z t r á l i a i  k i s u j s 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 :....................................................

mailto:hunconsmelb@telstra.com
mailto:beriferi@bitipond.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
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10 éves lesz a BRIM B A N K  -Idős Magyarok Klubja
ebben az évben - 2011.
Emlékeztető -  képekben;
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B A L A Z S  J U L IA  minden évben megvendégeli a Klub tagokat, vendégeket.


