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július 9-én lesz a 2-ik MMMK...
Július 9-én lesz a 2-ik Melboume-i Magyar 
Média Konferencia szombaton a Melbourne-i 
Magyar Központban . délután 3 órai kezdettel.
A célja az első Konferenciának az volt, hogy elérje a 
néző, hallgató és olvasó közönséget. Ez többnyire 
megvalósult, és a visszajelzések szerint a hivatalos 
közegek figyelembe véve a társadalom kívánságait 
működött tovább.

Ez a 2-ik Média Konferencia két igen fontos 
tényezőt kíván a közönség elé hozni, és visszajelzést 
kér, tanácsokat a jövőnkkel kapcsolatban.

Az első tényező, amit sokan tudnak már a 
nézők és hallgatók táborában, hogy a 
Magyarországról továbbított média anyagok, rádió
műsorok, TV adások esetleges megszűnése 
következhet - következik be. A Peredi Mária által 
készített és küldött „Hazai Tükör” rádió program már 
leállt. (Lásd interjú Ámon Antallal) És a Duna 
Televízió is esetleg megszünteti a külföldi adásait. Ez 
még nem biztos, de lehetséges, az otthoni viszonyok 
következtében. Lehet tehát, hogy itt Melboume-ben 
magunkra leszünk hagyatva, hogy az egyre idősödő 
(még) magyar társadalomnak, akik még a magyar 
nyelvet értik és használják szórakoztatva, legyenek a 
műsorokkal. Tehát több mint valószínű komoly 
feladatok előtt áll a Melboume-ben működő médiák 
minden részlege.

A Konferencián részt vesz az MHTV, a 31-es 
csatorna magyar műsorának vezetői, az SBS magyar 
nyelvű adás felelőse; a ZZZ Magyar Rádió 
munkatársai; a Magyar Központ Híradó munkatársa; 
valamint az Ausztráliai Kisújság szerkesztője, - akik 
feltárják a különböző szervezetek jelenlegi helyzetét 
és terveket a jövővel kapcsolatban. Jobb előre 
tervezni, mint megijedni -  akár merre forduljon is a 
helyzet -  amely tőlünk függetlenül történhet.

A múlt Konferencia ügyviteléhez tartozott a 
második tényező, amely az idősödő magyar 
közösséget vette figyelembe. Ez a Kisújság 
szerkesztőségének megfigyelései alapján lettek 
kidolgozva, és röviden ismertetve lesz a Melboume-i 
magyar közösségünkre vonatkozó információk.

Az első fontos valami az Internet használata a 
mai világban -  és a lehetőségek az idősek tanítására. 
A második fontos és elhalaszthatatlan ügyek közös 
tárgyalása a Melbouren-ben élő egyre idősödő 
magyarságra való gondviselés. A múlt Konferencián 
említett felmérő munka eredményének ismertetése, és 
ezek alapján összegyűjtött adatok, elképzelések 
megtárgyalása. Mindenki érdekelve van, aki itt él 
Melboume-ben és öregszik, mint mi!

Szeretnénk elérni, hogy a Konferencia 
közelebb hozza majd az itteni magyar lakosságot a 
MÉDIA embereivel, hiszen ők azok, akik végzik 
tájékoztatással, és ismertetéssel, - nem csak az 
otthoni, de az itteni, helyi fontos tudnivalók 
közvetítését. Támogatást várnak minden oldalon. Ez 
egy közös munka és az egyes médiacsoportok a 
maguk tudják meghatározni, milyen segítségre van 
szükségük.

Az idősödő magyar közösségre gondolva -  
egy rövid vetítéses (magyarul) összefoglaló és 
tervezet a jövőre nézve az „AGE CARE”-ről, amely 
még a hivatalos közegekben is úgy van feltüntetve, 
hogy egy „akna-mező” (mine-field) és hogy lehetne 
elérni egy járható utat.

Mindenkit szeretettel várunk, és remélhetőleg 
egy nagy lépéssel előbbre jutunk itt az idősödő 
magyarság érdekében. 2011. Július 9-én, 
szombaton, délután 3 órai kezdettel, a Melbourne- 
i Magyar Központban -  a Social Teremben.

Szerk.
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Tartsd magad Nemzetem!

Trianon, 91 éve -  emlékezünk.

Melboume-ben 2011. Június 4-én, szombaton 
délután megemlékezést tartott a Trianon Társaság 
Victoriai Tagozata. Délután két órakor a megjelent 
csoportok és szervezetek elhelyezték a koszorúkat és 
virágokat a Magyar Központban lévő Hősi 
Emlékműnél. A hűvös idő ellenére szép számban 
jelentek meg a résztvevők. Az Ifjúsági Teremben 3 
órakor kezdődő műsor előtt még volt idő egy kis 
beszélgetésre a réglátott barátokkal és ismerősökkel. 
A gyülekezés alatt Bálint Kálmán által nagyszerűen 
összeállított képvetítés volt, felidézve a Kárpát 
medence gyönyörű tájait. Az aláfestő zene a 
közelmúltban szárnyra kapott dal volt: „Tartsd magad 
Nemzetem”. A befejező sor így hangzik: „Fogjuk 
egymás kezét, ahogyan soha még!” És ez ad nekünk 
erőt a jövőhöz. 3 órakor a teremben felhangzott a jól 
ismert ősi hknnuszunk, Boldogasszony Anyánk és 
megindultak a történelmi zászlók és tisztségek 
bevonulása. Elől két fiatal cserkész vitte a Szent 
Korona képmását, majd a Trianon Társaság, Szent 
László Társaság és Rend, Vitézi Rend, DDMSz, 
Erdélyi Szövetség és végül a Cserkészek következtek. 
A zászlók elhelyezése után, a műsorvezető Dankó 
Ferenc a „Hiszek egy Istenben” ima elmondása után 
kérte a jelenlévőket, hogy perces néma felállással 
emlékezzünk a Hazáért és a szabadságunkért halt 
hőseinkre. Ezt követte a köszöntő, amit az Elnök
asszony Pappné, Szarka Etelka mondott, amely, 
mint minden évben, most is szívhez szóló volt. A 
köszöntőt követte meghívott vendégünk, Jobbágy 
Sándor, (MVSz) aki felolvasta Patrubány Miklós 
(MVSz Elnök) üzenetét. A verseket kiváló előadóink, 
Bagin Lívia, Juhász Géza és Papp Ferenc adták elő 
mély átérzéssel. A hazafias érzelmű zeneszámokat a 
mindig lelkes Hegedűs József és Hilóczki Lajos 
adták elő. Külön meg kell említenem a fiatal, kiváló 
tehetségű Toldi Bianka énekét és hegedűjátékát.
A megemlékezés a Himnusz eléneklésével ért véget. 
Itt szeretnénk köszönetét mondani a szereplőknek az 
ének, zene és versmondásért, Nagy Gábornak a 
kiváló segítségéért, Bálint Kálmánnak a vetítésért és 
a szükséges anyag összeállításáért, Győri Izukának a 
süteményeknél nyújtott nagyszerű munkáért, valamint 
a Papp családnak és a Kismartoni házaspárnak az 
önzetlen segítségükért. E.Sz.

au
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Horthy Miklós Társaság díszebédie!
2011. május 14-én tartották meg a Melboume-i 
Horthy Miklós Társaság rendezésében a katona 
barátok díszebédjét. Helyszín a Magyar Központ 
Korona Csárdája volt. A szép számban megjelentek 
azokra a katonákra emlékeztek, akik életüket adták a 
Hazáért. A beszámoló vitéz nagybányai Horthy 
Miklós életéről és kormányzói tevékenységéről szólt. 
Ez alkalommal vetítették le a Magyar Nemzeti Gárda 
megalakulásáról készült filmet, Kiss Róbert beszédét, 
amit 2010. június 4-én, Budapesten, a Szabadság 
téren mondott el.
Az ebéd végén a Rendezőség köszönetét fejezte ki a 
megjelenteknek, abban a reményben, hogy egy év 
múlva újra találkozhatunk hasonló megemlékezésen.

D.F.
Kedves meghívót kaptam erre az alkalomara, és 
egy pár képpel meg is örökítjük az összejövetelt.
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REGNUM SZÖVETKEZET_ w
EBEDJE., (201 1. Május, 29) 

és Gábor Csaba búcsúja Melbourne-től.....
A 9 órai szentmise és az ebéd között képkiállítás volt 
a Központ Társadalmi Szövetkezet termében. Mint 
már több alkalommal értékes képek gazdagították a 
helyi művészek által készített helyi tárgyakról készült 
képeket.
Az finom három fogásos ebéd a helyi cserkészek 
szolgálták fel -  Kovács Robi -  irányításával.
A szép számmal megjelent vendégsereg Csaba Gábor 
Magyarország Főkonzul távozásáról kapott tudomást 
Atyimás Erzsébet búcsúztató szavai által. Szép 
beszéddel válaszolt a júliusban hazatérő Főkonzul -  
és ígérte, hogy mindig a szívén fogja viselni a 
Melboume-i magyarságot, és nem felejti el a kedves 
fogadtatást akárhányszor ellátogatott Melboume-be. 
Vető Olga adta át az ajándék-csomagot és könyvet -  
amelyek majd emlékeztetni fogják a Központra és 
lelkes tagságára.
Az ebéd utáni tere-fere és egyéni elbúcsúzások után 
következett a TOMBOLA. Sok értékes tárgy került 
kisorsolásra. (Többek között: egy kép és egy kosár!) 
Köszönet a rendezőségnek és a „dolgozóknak”, akik 
ezt a szép ebédet és a búcsúnapot emlékezetessé tette.

<
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ÁRPÁD OTTHON JELENTI

100, egyszáz, éves születésnapot 
ünnepeltünk az idős magyarokat gondozó 
szervezetben, ÁRPÁD OTTHONBAN.

Június 16-án, csütörtökön, szép napos reggelre 
virradtunk, az esős napok után, szinte az időjárás is 
tudta, hogy habár hétköznap lévén, nem egyszerű 
napra ébredtünk.
Az idős magyarokat gondozó ÁRPÁD OTTHON-ban 
SIMÓ MÁRTI néni 100. Születésnapját gyűltünk 
össze megünnepelni. A nappali közepén elhelyezett 
asztalon egy nagy piros, fehér, zöldre festett 100-as 
szám állt, körben virágokkal. A kisebb asztalon egy 
nagy torta, gyertyákkal. Az asztal mellett ült Márti 
néni tolószéken, de egyenesen, szép mosolygós

Jelen volt a Knox Város polgármester hölgye, Sue 
Mcmillan, egy szép nagydoboz virággal, 
felköszönteni az ünnepeltet. Beszédet mondott az 
Árpád Otthon igazgatója Szilágyi Hella, átadva az 
otthon ajándékát. Utána Pethő Évike szavalata 
következett, majd Márti néni unokahúga, és 
keresztlánya Emese, - aki már szintén az Árpád 
Otthon lakója, - adott elő egy erre az alkalomara illő 
verset. Az Otthon Bizottsága nevében Győri Izuka 
adta át a virágot. Az Árpád névre Márti néni azt 
mondta, hogy:”....sokat jelent számára ez a név, mert 
О nagy magyar...”. Jó volt hallani ezeket a szavakat. 
Pethő Gáboor atya megáldotta Márt nénit, majd 
elénekeltük a „Happy Birthday” éneket -  körbe állva 
-  és meggyújtottuk a tortán a gyertyákat, amiket 
egyenként, szépen elfújt. Egy kis pezsgő, és egy 
szelet torta után, amit kiosztottak a jelenlévők között, 
áttolták őt, az erre az alkalomra berendezett fogadó
szobába, ott várt rá a családja és tovább folyt az 
ünneplés.

100 év! Istenem! Bizony kevesen érik meg ezt a 
nagy napot életükben, ilyen szépen. Köszönet az 
Árpád Otthon igazgatójának és vezetőségének a 
születésnap megrendezését, a meghívott és jelenlévő 
vendégek közreműködését, és főleg Márti néninek 
mosolygós és szép arcát.

Adja az Isten, hogy még többszőr is 
ünnepelhessünk -  az Árpád Otthon lakóival -  100 
éves születésnapokat!

Köszönettel, Győri Izuka.

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub ismét minden pénteken 1 órától -  3 
óráig találkozik a Központban. Egyben akkor is van 
könyvtár ügyelet -  és aki csak a könyvtár használatára 
jön -  szívesen látjuk. A Faith Ferenc könyvtár szépen 
gyarapodik -  az adakozóknak köszönet. A könyvek 
száma, már elérte a 3500-at és a kataióguzás is igen 
sok figyelmet és munkát jelent a lelkes segítőknek! A 
Hungarofeszt alatt CD formában megvásárolható lesz 
a Katalógus -  magyar nyelven, írók névsora 
csoportosítással. Meglátogatta a könyvtárat és a 
Komputer Klub intézményét Hédi Victória, 
Parlamenti képviselő, a Knox-i Idős Magyarok 
látogatása alkalmából. Nagyon meg volt elégedve az 
О általa is ismert mc2 (My Connected Community) 
mozgalom továbbfejlődésével, melynek megnyitásán 
ő is részt vett. Megdicsérte a könyvtárban 
segédkezőket és további jó munkát kívánt.
A „Broad Band fór Seniors” tanfolyamok tovább 
folytatódnak -  a sok „Certificate” díszíti a termet, és 
várjuk a többi jelentkezőt.

Érdemes elsajátítani a mai kommunikáció egyik 
legfontosabb alkotó részét. Senki sem túl öreg a 
„tudomány” elsajátítására. A tanítás angol és magyar 
nyelven történik, Minden nemű problémát is segítünk 
megoldani
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Vezetőség.
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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
Gus@allhomeloans.com.au

ALL Home Loans
ABN 18 066 912 721

YLWW

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

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

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.

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

telefonszámon megrendelhető.
(Használata a Microsoft-XL használatával működik)

Az Erdélyi Szövetség Hírei
...... folytatás a júniusi beszámolónak!

A titkári beszámolót a pénztárosi beszámoló követte. 
Az elmúlt évben az arra rászorulók részére, összesen 
23.000 dollárt juttatunk el. Ebből 2.700 dollárt 
Magyarországra, a vörös iszap károsultjainak 
megsegítésére. Ez után az Elnök összefoglalta az 
elhangzottakat és az Erdélyi Himnusz eléneklésével 
az összejövetel véget ért.

Ezt a jelentést, - mivel már úgy is túl hosszúra 
nyúlt -  befejezem a következő felhívással: aki 
támogatni szeretné, részben vagy teljesen egy székely 
diákot {minden cent adományért hálásak vagyunk) 
adományát a „Council of Hungarians from 
Transylvanis” névre kérjük továbbítani, és a 
Hungárián Community Center, 780 Boronia Road, 
Wantima. 3152 címre elküldeni. Ugyancsak, ha 
valaki urnahelyet akar foglalni a Hősi Emlékmű 
mögötti emlékfalban, szándékát jelentse be a 
következő telefonszámon: Bálint Kálmán 9794 6429.

SeRÍts, hogy segíthessünk!
Krisztekanits Violetta, sajtófelelős 

" — — -

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

mailto:Gus@allhomeloans.com.au


AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 7. OLDAL

A SZORGALMAS EMBEREKRŐL...
Csörög a telefon. A gázszerelőt kártyázni hívják a 
kollégái.
- Szivecském, muszáj sürgősen elmennem, fordul 
fiatal feleségéhez a férfi, miután leteszi a kagylót.
- Olyan komoly eset? -  kérdezi az asszonyka.
- Igen. Három szerelő már ott van!

SZÍN TISZTA IGAZSÁG.....
Egy mérnökkel vitatkozni olyan, mint birkózni egy 
disznóval a sárban.
Kis idő múlva rájössz, hogy ő ezt élvezi!

GYÓGYÍTÓ KÉZ......
Jézus sétál a Váci utcán. Köré gyűlnek az emberek, és 
csodálják. Jézus odalép egy vakhoz, ráteszi a kezét, a 
vak szemeire, mire az rögtön látni kezd. Odalép egy 
sükethez, ráteszi a kezét a süket füleire, az rögtön 
hallani kezd. Jézus odalép a cigányhoz....mire az 
rémülten hátrál:
- Hozzám ne nyúlj, rokkant-nyugdíjas vagyok!

Mi a különbség a sirály és a néger között? -  A 
sirálynak fehér a farka, a néger nem tud repülni.

2011 
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

A MÉRNÖKÖK HOVÁ TARTOZNAK?....
A gépészmérnök meghal és Szent Péter elé kerül, aki 
hiába keresi a listáján, nem találja.
- Sajnos rossz helyre irányították, menjen a Pokol 
kapujához!
A gépész nem volt megelégedve a Pokol ellátásaival, 
ezért kiépítette a légkondicionálást, a vízöblítésű WC- 
ket és a mozgólépcsőt. így népszerűvé vált. Egy nap 
az Úr hívja a Sátánt telefonon:
- Hogy megy a sorotok ott lent?
- Remekül, - volt a válasz, amióta ideküldtétek a 
gépészmérnököt, remekül meg van mindenünk! -  van 
légkondi, WC és mozgólépcső is.
- Hogyan? Ez csak tévedés lehetett! Azonnal 
küldjétek fel hozzánk!
- Szó sem lehet róla! Kell ő nekünk itt!
- Küld fel, ha mondom, mert ha nem, beperellek!
- Igen? Jön a válasz a Pokolból -  És honnan veszel 
egy ügyvédet?

TITKÁRNŐKRŐL....
Az igazgató rendszerint magával viszi vidéki 
kiszállásra a csinos titkárnőjét is.
A kisvárosi szálloda portása előtt azt játsszák, mintha 
férj és feleség volnának.
Kivesznek egy kétágyas szobát, ám még el sem érnek 
az ágyig, amikor megszólal a telefon. A 
telefonközpontos szól fel a telefonon:
Az igazgató urat keresik távolságin.
Ki keresi? -  kérdi a titkárnő.
Ön asszonyom....úgy hallik....

Kérdések az új titkárnőhöz: Miféle? Kiféle? Kefél-e?
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Virág horoszkóp
(többek kérésére)

A virág horoszkóp a numerológia elvein alapul. 
Nem számít, hogy melyik évben születtél, de még a 
hónap sem, kizárólag a nap. Érdekes információkat 
ad meg rólad, hiszen a megfelelő virágokat szigorú 
kritériumok alapján választották ki. Ismerd meg a 
személyiségedet, életpályádat, s tudd meg, hogy mit 
kell tenned a boldogságodért! (ha még nem késő, Szerk.)

Napraforgó; Ha születésnapod: 1., 10., 19., vagy 28.
A Napraforgó nagyon nagylelkű teremtés. Tele 

van energiával, könnyen barátkozik, mindenkivel 
megtalálja a közös hangot, kellemes társaság. 
Körbelengi egy különleges kisugárzás. Hajlamos azt 
hinni, hogy mindent ő irányíthat, ebből lehetnek 
problémái. A harmóniára törekszik, az egyensúlyért 
küzd, sokszor erején felül teljesít, hogy tökélesíthesse 
saját magát és megszabadulhasson a hibáitól. 
Könnyen kimászik a nehéz helyzetből is, s ő kerül ki 
győztesen minden csatából, ezért is csodálják 
annyian. A szerelemben az ösztöneire kell hallgatnia, 
s meg fogja találni azt a személyt, aki egyenrangú 
társa lesz. Figyelnie kell arra, hogy ne rendelje maga 
alá partnerét!
Illik hozzá: Búzavirág, Bazsarózsa, Orchidea.

Bazsarózsa; Ha születésnapod: 2., 11., 20. vagy 29.
A Bazsarózsa mindig követi azokat az elveket, 

amiket ő maga határozott meg. Következtetés, még 
akkor is, ha nagyon nehéz helyzetbe kerül emiatt. 
Sokan ezért vaskalaposnak, rugalmatlannak tartják, 
ami nem csoda, hiszen sosem enged a 21-ből. Ha 
rábíznak egy feladatot, azt maradéktalanul teljesíti, s a 
határidőket is mindig betartja. Nyugodt, gondmentes 
életre törekszik, amit apránként, lépésről lépésre épít 
fel. Már szinte párkapcsolat-függő. Nem tudja 
elképzelni egyedül az életet. Szenvedélye olykor 
átcsap birtoklási vágyba, néha pedig már idegesítően 
gyengéd, ezért nem könnyű hozzá alkalmazkodni 
Illik hozzá: Bazsarózsa, Búzavirág, Orchidea, Pipacs 
és a Margaréta.

Boldogasszony papucsa; Ha születésnapod: 3.,12., 
21. vagy 30.

A Boldogasszony papucsa állandóan pörög, nem 
tud hosszabb ideig egy helyben maradni. Szüksége 
van a változásra, mert ebből érzi, hogy folyamatosan 
mozgásban van. Nem szereti a szabályokat és a 
kötelező programokat, ki nem állhatja, ha korlátozni 
akarják az alkotásban, vagy elveszik tőle a szabad

akaratát. Mindenre nyitott, kíváncsi, de sokszor 
felületes, ebből adódhatnak problémái. A 
szerelemben is mindig az újra vágyik, ezért igazából 
sosem kötelezi le magát. A hűség számára nem azt 
jelenti, mint másoknak, ezért jobb, ha előre közli a 
partnerével, hogy ne számítson sírig tartó kapcsolatra. 
Illik hozzá: Pipacs, Rózsa, Boldogasszony papucsa.

Búzavirág; Ha születésnapod: 4., 13., 22. vagy 31.
A Búzavirág minden szempontból hűséges. 

Legyen szó párkapcsolatról, barátságról, munkáról, a 
végletekig kitartó. Szereti a rendet, imád 
szervezkedni, sokszor kifejezetten le kell állítani, 
hogy ne variálja át mindenki életét. A meglátásai 
nagyon jól, ám a gyakorlatba való bevezetéssel 
vannak problémái. Sokkal tapintatosabbnak kellene 
lennie. Nehezen talál rá a Nagy О-re, hosszú folyamat 
és keresés eredménye, de ha révbe ér, többé nem kell 
aggódnia. Nem tudja jól meghatározni az értelmeit, 
de a megfelelő személy mellett ezzel már nem lesz 
probléma.
Illik hozzá: Búzavirág, Margaréta, Bazsarózsa, Pipacs

Nőszirom; Ha születésnapod: 5., 14. Vagy 23.
A Nőszirom rendkívül alkalmazkodó, ezért is 

szeretik annyira társaságban, na és persze éles esze és 
kimagasló intelligenciája miatt. Arra azonban 
vigyázni kell, nehogy valaki megsértse, mert egyik 
pillanatról a másikra dühöngő fúriává válhat. Nem 
szereti, ha megvonják tőle szabad döntés lehetőségét. 
Néha nem ártana egy kis türelmet gyakorolnia. Imád 
flörtölni! Kitűnő humorérzékével és frappáns 
szövegével bárkit levesz a lábáról. A csábítás 
művészetét magas fokon elsajátította, de néha túl 
megy bizonyos határokon. Társával egyenrangúnak 
kell lennie, olyan párt keres, akivel tud beszélgetni is. 
Illik hozzá: minden virág.

Pipacs; Ha születésnapod: 6., 15. vagy 24.
A pipacsnak nagyon jók az ösztönei. Szinte 

mindent megérez, ezért nem nagyon lehet titkolózni 
előtte. Érti a testbeszédet, s ráhangolódik a másik 
lelkének rezdüléseire is. Gyakran ábrándozik, ebből 
adódóan nagyon érzékeny is. Ha kicsúszik a lába alól 
a talaj, inkább elrugaszkodik a valóságtól és az álmok 
világába menekül. Nem áll távol tőle az önpusztítás, 
ezért oda kell figyelni rá! Párkapcsolatában nagyon 
romantikus, párja különlegesnek érzi magát mellette. 
Szinte üldözi a szerelmet, akár többször is házasodik, 
ha korábbi partnerével megromlott a viszony. Egy
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eszménykép lebeg előtte, s érzékiségének 
köszönhetően akár a valóságban is megtalálhatja.
Illik hozzá: Rózsa, Boldogasszony papucsa.

Orchidea; Ha születésnapod: 7., 16. vagy 25.
Az Orchidea nagyon érzékeny és érzelmes. A 
végletekig becsületes, s nagyon szomorúvá teszi, ha 
neki csalódnia kell valakiben, vagy megpróbálják 
„átverni”. Menekül a konfliktusok elől, mert mindent 
a szívére vesz. Bármikor hajlandó segítséget nyújtani, 
ha erre kérik. A hétköznapokon csendes, magányos, 
zárkózott embernek tűnik azok szemében, akik nem 
ismerik. Célja, hogy egy stabil, boldog családja 
legyen. Nem áll össze bárkivel, nagyon igényes a 
társára, hiszen nem mindegy neki, hogy kivel látják. 
A hűség az abszolút mérvadó számára, mély 
érzelmeket táplál kedvese iránt, nyugodt, 
kiegyensúlyozott párkapcsolatra törekszik.
Illik hozzá: Napraforgó, Boldogasszony papucsa.

Margaréta; Ha születésnapod: 8., 17. vagy 26.
Margaréta rendkívül állhatatos, mindig 

ragaszkodik az elveihez, s az eredeti elképzeléséhez. 
Mégsem lesz ellenszenves mások szemében, talán a 
vakmerőségének köszönhetően sokan felnéznek rá. 
Igénye, hogy időről időre kicsit egyedül legyen, 
ilyenkor teljesen bezárkózik, s csak magára 
koncentrál. Nincs sok barátja, de rájuk mindig 
számíthat. Óvatos, folyton gyanakodik, ami akár 
paranoiássá is teheti. A szerelemben fontos számára a 
gyengédség, adni és kapni is szeret egyaránt. Nem a 
szexualitás a meghatározó kapcsolataiban, inkább az 
érzelmekre épít. Sokat csalódik, amire megtalálja az 
Igazit, de onnantól kezdve teljes lesz az élete.
Illik hozzá: Búzavirág, Bazsarózsa, Pipacs,
Napraforgó. ......................
Rózsa; Ha születésnapod: 9., 18. vagy 27.

A Rózsa nagyon heves természetű, hamar 
felpaprikázza magát. Mivel előbb nyitja ki a száját, 
mint gondolkozik, sokszor keveredik kellemetlen 
helyzetbe. A családja szent számára, szerettei abszolút 
számíthatnak rá. Komoly erkölcsi rendszere van, 
sokszor elítél másokat, pedig ő sem hibátlan. Célokat 
tűz ki maga elé rövid és hosszú távon, s egytől egyig 
meg is valósítja őket. A szerelemben nem túl kitartó, 
nincsenek hosszú kapcsolatai. Lételeme az erotika, 
szenvedélyes, heves és fékezhetetlen. Nem túl óvatos, 
a kezdeti fellángoláskor szinte mindenét odaadja a 
szerelmének, s ő is ezt várja el viszont.
Illik hozzá: Pipacs, Boldogasszony papucsa.

ÁRULKODÓ ARCVONÁSOK...

Érdekes előadásra kaptam meghívást, amiről 
szeretnék beszámolni. Nagy Judit, a nemzetközileg 
is elismert pszichológus tartott előadást a Magyar 
Központban az arcvonásokról, (facereading - angolul) 
Érdekes volt hallgatni a különböző arcvonásokról 
felismerhető emberi egyéniségeket -  tulajdonságokat. 
Azt kell mondanunk, hogy a megállapítások sok éves 
tanulmányoknak az eredményei. Kipróbált tételek és 
feltételek az arc kifejezése által megállapított 
jellemeknek tulajdonságoknak, amelyeket már 
születésünktől hordunk magunkkal. Tehát: vele 
született adottságok, amelyeket öröklünk a 
családunktól.

Több tényező, amely felismerhető a vizsgálatok 
alapján, amelyek szerint megy a kiértékelés: ezek 
mind a megfigyelés alapjain történnek. 68 és még 
több is felismerhető ilyen megkülönböztető változat 
az arcokon, amelyek mérvadók. Többek között a 
homlok, szemek, szem-hély, orr, száj, álak, 
arányosság, (méretek alapján) különböztetjük meg az 
embereket egymástól.

Érdekes volt hallani, hogy a fej és az arányok az 
arcon és a fejen adják meg különböző emberi 
tulajdonságokat.
Persze ezeket a Judit tudja, hiszen ő a „Life Control 
Institute Ltd”-nek a „Chairperson”-ja. Kovács Robi 
mutatta őt be a megjelenteknek, hiszen sok cserkész 
és cserkész-szülő is megjelent az előadáson.

Ahogy lehet látni a képen -  a különböző „önkéntes 
jelentkezők” -  megtudhatták a magukra jellemző és a 
tudománnyal alátámasztott tulajdonságaikat. (98%)

Köszönet Juditnak az értékes és szép előadásért! Szerk.
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2011. JÚLIUSI NAPTÁR.
Július 3. Vasárnap

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

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

Július 17. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
12:30korDISZNÓTOROS EBÉD (Social Klub) 

Július 24. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.

Július 31. Vasárnap
d.e.9:00 órakor Katolikus szentmise, utána 

________d.e. 11.30 kezdettel REGNUM EBÉD

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,

MEGHÍVÓ "
A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 

(Hungárián Social Club Co-op.)
(760 Boronia Rd., Wantirna) 

igazgatói
szeretettel hívják részvényeseiket és minden 

kedves honfitársat és ismerőseit 
a már évek óta közkedvelt

Disznótoros ebédjére

amely 2011. július 17.én, vasárnap déli 12.30 órakor 
kerül megrendezésre a Klub helyiségeiben.

Kedves vendégeinket finom  házilag készített kóstolóval 
és egy pohár forra lt borral fogadjuk.

Kérjük H onfitársainkat, ak ik  klubunk fenntartását 
és további működését pártfogolják, 

jöjjenek el ezen évi ebédünkre.

A jó hangulatról a SZÉKELY zenekar gondoskodik.
Belépő - kóstolóval és ebéddel ugyütt - 30 dollár

Az érdeklődésre való tekintettel mielőbbi asztalfoglalás 
ajánlatos az alábbi telefonszámokon:

(03) 9802 1928 (Kazi Annamária),vagy 9560 1270 Szabó Edit.

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat 
63 sz. Tormay Cecil Leány Cserkészcsapat 

52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat
Szeretettel és tisztelettel meghív mindenkit a 

2011 július 23.-án szombaton este 7 órai kezdettel tartandó

Anna Bál-ra
a Magyar Központ Nagytermébe 

760 Boronia Road, Wantirna (Mehvay 63 F5)
Elsőbálozók Bemutatása

Zenével Pityu és Ági szórakoztat
•  Belépődíj $25
•  Nyugdíjasoknak/l iataloknak $20
•  12 éven aluliaknak ingyenes

Finom vacsora, sütemények és italok. Szokásos jó hangulat, gazdag tombola.
Asztalfoglalás: Tóth Zsuzsa - 9459 7757 Bakos Anikó - 9707 4265 

Kérjük legyen a vendégünk Estélyi ruha ajánlatos
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SAJTOTAJEKOZTATO A MAGYAR VILAGTALALKOZQRQL
Fesztiválhangulatban magyarságról, hagyományokról, értékeinkről.

Tizenkét népszerű művész kiváló előadásában bemutatott videoklippel, a Magyar 
Világtalálkozó dalával kezdődött a rendezvény sajtótájékoztatója a Budai Várban, a 
zsúfolásig megtelt MKA székházában, ahol a június 30-án kezdődő négy napos rendezvény 
részletes programkínálatáról esett szó. A különböző területek vezetői részletesen beszámoltak 
a programokról és meghívták a rendezvényre a nyomtatott és elektronikus sajtó szép 
számmal megjelent képviselőit.

Joó Géza szóvivő elsőként dr. Tanka Lászlót, a Szervezőbizottság elnökét kérte mikrofon 
elé, aki elmondta, hogy azért egyedülálló e rendezvény, mert jelentős értéket képvisel a 
magyar-magyar kapcsolatokban, s rendkívüli lehetőséget biztosít a világ minden részén 
történő megismertetésre, személyes kapcsolatok kialakítására, együttműködésre. 
Különlegessége abban rejlik, hogy széles terjedelemben olyan köröket szólít meg, amelyek a 
világ kulturális, tudományos, civilszféra és üzleti területein jelentős befolyással bírnak. 
Miközben szabadidős, családi és szórakoztató programjaival, a Balaton parti hangulattal 
kellemes időtöltést nyújtanak a jelenlévőknek. Tizenkét helyszínen több mint száz program 
fogadja az idelátogatókat.



12. OLDAL AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

A város polgármestere, Kenéz István hozzáfűzte, hogy a település lakossága 
vendégszeretetéről híres és mindent megtesznek azért, hogy mindenki jól érezze magát. Farkaslaki 
Jakab György faszobrászművész bejelentette, hogy elkészült a mintegy három méter magas 
Megmaradásunkért című jelképmű, amely a magyar összefogás jegyében született a Magyar 
Világtalálkozó emlékére, Kopacz Zoltán gyergyószentmiklósi nemzettársunk által adományozott 
erdélyi tölgyfából.

Nagyváradi-Kis Anna konferencia-igazgató az impozáns július 1-jei megnyitó ünnepség 
részleteibe és a Szent Miklós sétahajón aznap tartandó Magyarsághíd - Hungarikumok a 
nagyvilágban konferencia programjaiba avatta be a sajtó képviselőit, majd a Magyar-Lengyel 
Barátság Nap programját ismertette Nagy László főszervező.

Demjén Ferenc, Pataki Attila, a Kormorán együttes, Mouksa és a Psychedelic Cowboys , 
Király Viktor, Tamás Gábor, Iván, Kefir, Szikora Robi, Komáromi Pisti és a Live Band , Poór 
Péter, Galambos Lajos, Keresztes Ildikó, Dávid Viktória, Nagy Bandó András, Éles István, a 4 Fór 
Dance és még sokan mások - sorolta a fellépők neveit Méry Péter könnyűzenei igazgató, majd 
Leblanc Győző és Tóth Éva a Csárdáskirálynő nagyoperett július 1-jei színházi bemutatójára 
invitálta a jelenlévőket.

Dr. Kis Boáz egyházi vezető arról számolt be, hogy a református tanácskozó zsinat mellett két 
alkalommal ökumenikus Istentiszteletre is sor kerül a helyi Katolikus Templomban, ahol Pitti 
Katalin, Magyar Róbert és a Sotto Voice énekkar ad kulturális műsort. Dr. Czeglédi József, az 
’ 5 6-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett fórumra , dr. Szalontai Éva az Egészség 
Napra és annak konferenciájára, dr. Tuzson Tibor pedig a tudós konferenciára hívta meg a sajtó 
képviselőit. Szabó Anett szóvivő bejelentette, hogy a MÁV-Start 50 százalékos kedvezményt 
nyújt a Világtalálkozóra utazóknak.

Kéki Hilda, a Világtalálkozó gasztronómiai vezetője, a Székelykapu Étterem tulajdonosa 
elmondta, hogy kiemelt figyelmet fordítottak Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Újvidék ízeire. Lesz 
majd ökörsütés, grillezés, halétel, házi lepény, faszenes kürtös kalács, bográcsos, egytál ételek. S 
mindezeket megtalálhatja a közönség a Kárpát-medence konyhái, a Magyar ízek Utcája, a 
Hungarikum Falu, a Bor és Pálinka Falu elnevezésű részlegeken.

Dr. Kertész Ferenc egy 500 éves múlttal rendelkező hagyomány kapcsán bejelentette: 
megrendezik a Nemzeti Lovagi Torna Bajnokságot, igazi páncélzatban, éles fegyverzettel és 
lovakkal. .. Nándori József versenyigazgató pedig a Magyarok Szépe - A Világtalálkozó 
királynője című nagyszabású rendezvényre invitálta a jelenlévőket, ismertette az esemény 
részleteit, a jelenlévő két versenyző jelenlétében, közülük az egyik csodálatos énekhangjával is 
meglepte a közönséget.

Bősze Ferenc, az Önkéntes csoport vezetője hangsúlyozta a jelentkezők felelősségteljes 
szerepvállalásának fontosságát a négy napon át tartó rendezvényen.

Végezetül Czuh János, a Sajtóiroda vezetője elmondta a médiumok jelenlétével kapcsolatos 
tudnivalókat.

Az elhangzottakon túl még számos egyéb program várja az idelátogatókat: neves előadók 
szerepelnek szerte a nagyvilágból a Magyarságismereti Szabadegyetemen, Magyar Falusi Lagzi 
műsor, Magyarország-Balaton válogatott öregfiúk mérkőzés, Veterán Autósok Találkozója, a 
Magyar Ulti Bajnokság, stb... Flasonlóan gazdag a folklórműsor is, a találkozó díszvendégei 
Erdélyből, Kalotaszegről érkeznek, szám szerint 22-en, s nem csak fellépnek a műsorokban, 
hanem a házigazdái szerepkörben is jeleskednek. Koncertet és térzenét ad a Pénzügyőr Zenekar, 
az Obsitos Együttes, a hetven tagú Váci Ifjúsági Fúvószenekar. Bemutatkoznak Somogy, 
Csongrád, Szabolcs-Szatmár, Jász-Nagykun-Szolnok megye népi, hagyományőrző együttese, 
énekesei, a Matyóföld tájegység kultúrája, fellép Kárpátaljáról a Kokas zenekar - és minden este 
egy fergetes táncházzal zárul a főtéren a nap.
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkoznak a Magyar Központban
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
2011. Július. 5-én, és 19-én.

Júniusban emlékeztünk meg a Trianonban reánk 
erőszakolt úgynevezett békeszerződés évfordulójáról. 
Ez évben a 91 ,-ik évet gyászoltuk. Elnök asszonyunk 
rövid, de annál inkább szívhez szólóan emlékeztetett 
bennünket, a tragikus eseményekre. Trianonban 
szétdarabolták országunkat, az elveszett területeket 
szétosztották Európa körülöttünk élő népei között. De 
nem csak az országot darabolták szét, hanem 
megosztották a magyar népet is. így lettünk felvidéki, 
délvidéki, erdélyi anyaországi magyarok. Ezt a 
megkülönböztetést kell nekünk itt az „új-hazánkban” 
feloldani, és csak magyart látni egymásban. Hiszem, 
hogy Klubunkban ez teljes sikerrel meg is valósult. 
Megbecsülésben, szeretetben élünk együtt. 
Megemlékezésünket a Himnusz és az Erdélyi 
Himnusz eléneklése zárta be. A mai Európában a régi 
határok még megvannak, de mint a Közös Európa 
tagállama, könnyebb és szabadabb az utazás. 
Magyarország vezetői nem csupán az országot, 
hanem az egész magyar nemzetiséget kívánják 
összefogni, vezetni. A határokon túl -  és a 
nagyvilágban szétszórtan élő magyarság fel kell hogy 
ébredjen történelmi elhivatottságára, nemzetünk 
megmentésére. A beolvadás veszélye fenyegeti 
népünket. Vajon meddig él még magyar ajkakon a 
„HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN”.

Június 21-én klubnapunkon Ms.Heidi Victoria, 
Bayswater környék Parlamenti képviselője látogatott 
el hozzánk. Melegen üdvözölte a megjelenteket, és 
kérdéseikre válaszolt, elbeszélgetett és ebédelt velünk. 
Ebéd után megtekintette a számítógép és könyvtár 
helyiségét is. Érdeklődött a Klub aktivitásáról, a 
tagoknak nyújtott programokról. Nyugodtan 
mondhatom, nem vallottunk szégyent, sőt büszkék 
lehetünk munkánkra.

Nézzük meg június vidámabb oldalát is. Péter- 
Pál, mint Arany János írta: „összeférnek a naptárban”. 
Remélem mi is összeférünk valóságban. 
Magyarhonban a június vége az aratás kezdete, a sok 
nyári munka elvégzésének ideje. Az aratás nehéz 
munka, de jutalma a jó vetésnek. Nagyon jó 
közmondás indul ki az aratás szóból: „ki mit vet, úgy 
arat”. Jól végzett munkát, jó aratás követ. Remélem 
Klubunk vezetősége is jól vetett, - jó munkát végzett 
ebbe az évben is, reméljük az aratás is eredményes 
lesz!! BacsaNóra.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍRÉT
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151.
Az összejövetelek Július 13-án és 27-én, lesznek, 
a megszokott otthonunkban.
Elérkeztünk az év legrövidebb nappal-jához. Mint 
ahogy az öregeink szokták volt mondani: már egy pár 
tyúklépéssel hosszabbak a nappalok. Szerencsére a mi 
kis Klubunkban a fűtés igen jó, - némelyeknek, túl jó 
-  így nehéz rendet tartani, mert nem vagyunk 
egyformák. Van, aki még forróvérű, de sokan vannak 
már akik bizony fázósak! Igyekezünk mindenkinek a 
kedvébe járni, - eddig még sikerült, reméljük 
továbbra is így lesz.
15-én csendes kis napunk volt, felolvastuk a Klub
szabályokat, és ismertettük a szabályok betartásának 
fontosságát. Mindenki egyet értetett azzal, hogy a 
szabályok a közösség érdekeit szolgálják.
Kis emlékeztető is volt....- időseink sokszor elfelejtik, 
hogy a tiszta víz nagyon szükséges a szervezetünknek. 
Idős szervezetek sokszor nem érzik a vízhiányt. Az 
ismertetésnek végeredményben a helyes étkezés, 
táplálkozás betartása volt a lényege.
Megemlékeztünk betegeinkről is. Hidasi Magdolna 
hirtelen kórházba került. Hallottuk, már jobban va. 
Kulcsár Feri is kórházban volt, - ahogy ő mesélte: 
„megstoppolták a szívét”. Egy szív-szabályozó 
szerkentyűvel bebiztosították a jó szívműködését. 
Sajnos van egy rossz hírünk is. Egy régi és 
szorgalmas tagunk Fekete Magda, e hónap 18-án 
meghalt. Isten veled Magda, Nyugodjál békében.

Klubunk szeretettel vár mindenkit, aki jó 
szórakozásra vár minálunk, - a finom ebédet Juliska
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néninek és Nagy Ilonkának köszönhetjük, és még az 
ebéd elkészül Tárnoki Ildikó, gondoskodik, hogy a 
várakozók meleg kávét kapjanak. Jocó.

Most egy pár kép a múltkori zenés ebédről, melyet 
Ági és Pityu tettek emlékezetessé, na meg a Franciska

A Casey-Klub összejövetelei 2011-ben minden 
szerdán a megszokott időben és helyen!
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 
78 Power Road Doveton 3177 címen.
Mint szokásos e hónapban is összejöttünk minden 
szerdán, a fenti címen, találkozni egymással, eltölteni 
egy-pár kedves órát a Klubban. Habár a megjelentek 
száma egy kicsit lecsökkent, mert tudjuk, hogy többen 
kórházban vannak, vagy pedig orvosi kezelés alatt 
szenvednek. Nem tudom ennek mi az oka, - talán a 
szokatlanul hideg téli idő, vagy pedig öregedésünk 
jele. Van egy másik szomorú hírem is. A mindig jó 
hangulatú, kedves barátunka Szigeti Zoli, hosszú 
szenvedés után, átköltözött a másvilágba. Érzésben 
mi mindannyian a családjával és közeli barátaival 
együtt érzünk. Isten nyugosztalja békében! 
Vezetőségünk egy kirándulás megszervezésén 
dolgozik, amely Meimbulá-t és környékét veszi 
irányba. Akit érdekel ez a kirándulás, kérem hívja fel 
Bolla Évát, a 8790-5741 telefonszámon, további 
felvilágosításért.
A legközelebbi zenés összejövetel július 24-én lesz, 
mely szeretettel várunk mindenkit Nemcsak a 
zenésebédre, de minden szerdán szeretettel látunk 
mindenkit Klubunkban -  megosztva baráti 
szeretetünket és a finom magyaros ebédünket. Nem 
szabad elfelejteni a soklelkes segítőt és fozőket a 
konyhában! Köszönet jár munkájukért!
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„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 minden pénteken a 
megszokott helyen!
Mindenkit szeretettel várunk!

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2011 évben a hónap első és harmadik hétfőjén 
találkoznak! Július 4-én és 18-án találkozunk.
a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)

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.
Szeretettel várjuk a tagokat és vendégeket.

DDMSz — Értesítője!
Július 3-án Disznótoros ebéd; (vasárnap)
Július 24-én -  Anna napi ebéd! (vasárnap) 
Szokásos finom ebéd, sütemények, kávé - lángos, 
Helyfoglalásért hívják: Kovács Magdit 9390 0327, 
Márton Katót 93664382 telefonszámán.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
Kovács Sebestyén.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA. Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Július 2-án) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

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 NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 

VICTORIA N SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

Corner o f Princess Highway and James Street 
DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
Beiratkozási lehetőség az internetről: 

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 
esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 és 

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
telefonszámokon.

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 G izellát a 

_______ (03) 9563 3296 telefonszámon.

mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
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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@telstra.com

a z  a u s z t r á l ia 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 IT 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

FIG YELEM ! F IG YELEM !!
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.

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 tagok akarnak lenni.

MAGYAR RADIO MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden 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!
Ahogy már a júniusi 
üzenetben írtam a „2-ik 
Média Konferencia” július 
9-én lesz megtartva a Magyar 
Központban, délután 3 órai 
kezdettel. A Melboume-ben élő magyar közösség 
kivétel nélkül eljöhet erre a megbeszélésre. Mindenkit 
szeretettel várunk, aki csak szívén viseli a magyar TV, 
Rádió programok és az Újságok, valamint az idősekre 
vonatkozó kérdések napi rendre tűzését. A százalékos 
kimutatás mellett -  a különböző jogos 
szolgáltatásokról, amelyek az idősödő korosztályt 
megilleti is szó lesz. A feltárt információ 
remélhetőleg segíteni fog a helyi magyarság hosszabb 
lejáratú terveinek elkészítésében!

a u s z t r á l ia i  k is 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 Kisúj ságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

(Postai szállítással)
Név :........................................................
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