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Január - Ausztrália 
„pihenés” hónapja..!

a „pihenési időszak” kezdete itt Ausztráliában már december elején elkezdődik. 
Ekkor már minden nagyüzem és vállalat elkezdi a „karácsonyi” ünneplés előkészítését. Ezt még az erős 
hirdetési reklámvilág is segíti, sőt még az is, hogy sok helyen az iskolai év december első hetén fejeződik 
be. A gyerekek felszabadultan várják a „Mikulást” és a sok ajándékot, amit az üzletek telerakott polcai 
fognak kielégíteni, - ha a szüleik megengedhetik maguknak a „bevásárlást”!

December első fele az emlékezés ideje. Régi barátok, üzlet-társak, iskola-társak találkozója, - még 
munkaidő megszakításával is.
Ezek után következnek a különféle elfoglaltságok. Aki teheti, gyerekeivel együtt összepakol és elmegy 
hosszabb túrára, üdülésre. Rendszerint előre lefoglalt helyekre, ahol vagy tengerparton, szigeten töltenek 
egy -  pár, sokan több hetet. A többiek tovább dolgozva várják a karácsonyt. Ez különböző formában 
nyilvánul meg: Van, aki a munkaidő között keresi a szabad időt ajándékok vásárlására. Van, aki a 
családdal megy el esténként ajándékokat válogatni, a legjutányosabb áron.

A karácsonyi előkészületeket nem lehet elfelejteni, mert a rádió, televízió és a különböző 
programok, mint például az Idős Magyar Klubok összejövetelei és a Magyar Központban rendezett 
„Gyertyafényes Est” is emlékeztet mindenkit, hogy jön a Karácsony.
Az utolsó héten megkezdődnek a „Búcsúzó” összejövetelek, és egy hétre „eltűnik” mindenki, ki-ki 
kipihenni az elmúlt év fáradalmait. Egy hétre rá összejönnek az ismerősök, barátok Új Évet köszönteni. 
Ez tulajdonképpen az utolsó hivatalos nap, amikor valami kohéziót találunk a társadalomban. Január 1-től 
Ausztrália népe pihen. Ki hogy és milyen módon. Ilyenkor az idő is bemelegszik és sokan a tenger parton, 
strandokon otthoni úszómedencék mellet várják a január végét.

Sokan várják a január végét -  és a nyár, és a nagy meleg végét, mert Ausztráliában a meleg idő 
sok veszélyt jelenthet. Nem marad el, hogy kisebb nagyobb mértékben, mint minden évben az erdőtüzek 
pusztítanak nagy területeket, erdőket és lakott területeket is. A tűzoltóknak (legtöbbje önként jelentkező) 
nem pihenés a január.

Északon és most már egész Ausztrália területén sem mentes a nyári ciklonoktól, hirtelen 
záporoktól és jégesőktől. A múlt heti jelentés szerint golf és teniszlabda nagyságú jégdarabok pusztítottak 
még itt is Melbourne-ben, Victoriá-ban. Mindezek ellenére, a magyarok is felvették az itteni élet ritmusát, 
szünetelnek az összejövetelek januárban. Csak február elején indul meg a társadalmi élet -minden jót 
kívánva egymásnak az elkövetkező esztendőre. Én is ezt teszem, kívánva minden jót a kedves magyar 
olvasónak. Szeverényi László
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Sok szeretettel meghívunk benneteket családotokkal, ismerősötökkel, barátotokkal együtt a

CSERKÉSZ MIKULÁS PIKNIKRE 
vasárnap 2011 december 11.-én

az east warburtoni Lippai Rauch Károly cserkészparkba 
(Melway 291 D2, Hazelwood road végénél)

Már reggel 9 órától várunk mindenkit vidám cserkészhangulattal, Ízletes ebéddel, finom 
süteményekkel, italokkal, kávéval. Minden jutányos cserkészáron.
Mikulás bácsi tele zsákkal érkezik minden gyerek számára 
Évzáró fohászat/imádság

Semmi se tartson vissza ! __
J Ó  M U N K Á T
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Életre szóló élmény
Képeslapokon a világ 
Cikk / beküldő / Bodolai Györgyi 
Megszerettem a képeslapokat -  Bodi Zsuzsanna

A marosvásárhelyi Boni Zsuzsanna, a 7-es 
Számú Általános Iskola hetedikes diákja valószínű 
bekerül a Rekordok könyvébe azzal a 
teljesítményével, hogy a legrövidebb idő alatt a 
legtöbb képeslapot küldték neki. A Román Posta által 
meghirdetett verseny határidejének lejártáig (2010 
szeptember 9-ig) 9 144 képeslap érkezett a címére a 
világ 78 országából. A lapok száma azóta, 
meghaladta a tízezret is!

Aki mindezt elindította, vezérelte, irányította, 
Körtesi Sándor Gábor, a 7-es iskola földrajz-német 
szakos tanára. Azonkívül, hogy bekerülnek a 
Rekordok könyvébe, a kettejük teljesíünénye ennél 
sokkal több rekordot döntött és előítéleteket cáfolt 
meg. Először is azt, hogy ha akarjuk és teszünk érte, 
páratlan összefogásra vagyunk képesek. Ha jól 
meggondoljuk, egy város lakosságát tenné ki ez a 
tízezer ember, aki vette a fáradságot és képeslapot 
küldött Zsuzsinak. Minden országból írtak magyarok, 
akiket Körtesi tanár úrnak sikerült megszólítania és 
cselekvésre bírnia. Ha elnézem a mosolygós hetedikes

lánykát, aki kiváló tanulmányi eredményeivel 
érdemelte ki, hogy ő legyen a címzett, s ha számba 
veszem, hogy mennyit dolgozott a sikerért Költési 
Sándor földrajztanár, meg kell cáfolnunk a mai 
fiatalokra, pedagógusokra vonatkozó lekicsinylő, 
elítélő megjegyzéseket. Az ő példájuk azt bizonyítja, 
hogy manapság is vannak kiváló diákok és olyan 
tanárok, akiknek sikerül meggyújtani azt a bizonyos 
fáklyát tanítványaik lelkében és gondolataiban.

- Hogy ez miképpen sikerült, pörgessük vissza 
az eseményeket!
Soha nem gyűjtöttem képeslapot, nem is vonzottak -  
mondja Körtesi Sándor. -  Június közepén, a szünidő 
közeledtével vettem észre a megyei tanfelügyelőség 
honlapján egy hirdetést. A Küldj egy képeslapot! -  
vetélkedőt a Román Posta és az Oktatási 
Minisztérium közösen szervezte 6 -16 év közötti 
diákoknak, akiknek a címére minél több képeslap 
kellett érkezzen, függetlenül a feladótól. Furcsa volt, 
hogy a szünidő előtt hirdették meg, amikor már 
megcsappant az érdeklődés. Tanárkollegáimmal 
összedugtuk a fejüket, s felírtuk egy papírra minden 
osztályból az első és második tanulót, majd sorsot 
húztunk. így esett a választásunk az akkor hatodikos 
Boni Zsuzsannára. Megkérdeztük a kislányt és az 
édesanyját: beleegyeznek-e, hogy naponta pár
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képeslapot kivegyenek a postaládából. Örömmel 
fogadták az ötletet, amiről később derült ki, hogy 
nem is volt ez olyan egyszerű.

Gondolom, a szervezést felvállaló pedagógus 
sem tétlenkedett. -  Valóban lefoglalta a nyaramat. 
Először magyarul, románul és németül írtam meg a 
kérést, aztán egy barátom segítségével angol, orosz, 
spanyol, japán, norvég, lengyel és francia nyelvre is 
lefordítottuk. Szerettem volna arabra is, de nem 
sikerült. A felhívás azt tartalmazta, hogy küldjenek 
egy vagy több képeslapot Zsuzsinak, s kérésünket 
továbbítsák minél több ismerősüknek. Ez döntötte el 
a verseny alakulását. Az e-mailben és a Facebook 
közösségi oldalon továbbított kérést követően 
hátradőltem a székben, s reménykedtem, hogy 
legalább 500 képeslap összegyűl. Már három nap 
elteltével érkezni kezdtek a lapok, napi 10-20 az 
országból, ami reménykedésre adott okot. A lapok 
egyre szaporodtak, már több mint száz jött naponta, s 
a csúcspont július közepére esett, amikor egyetlen nap 
470 képeslap érkezett. A postás két nagy bevásárló 
szatyorral Zsuzsiénál kezdte a munkáját, s büszke 
volt, hogy részt vehet ebben a vetélkedőben.

Honnan érkezet a legtöbb képeslap és miket 
ábrázolt?
Magyarországról valósággal özönlöttek, volt, aki 
csak megcímezte és egy jókívánság kíséretében, 
elküldte, mások szép személyes szöveget írtak, sokan 
könyvet is küldtek, néhányan a saját alkotásukat. A 
lapok tematikája is változatos volt. Legtöbben a 
földrajzi helyükhöz kötődő képet küldtek, de 
előfordultak húsvéti és karácsonyi üdvözletek is. A 
legérdekesebb egy háromdimenziós, átlátszó 
képeslap, amelyet Japánból címeztek, s egy 
teaképeslap Németországból, ami egy képeslap 
nagyságú teás-zacskó valójában. Érkezett A4-es, azaz 
kérvénypapír nagyságú és hosszú lap is. Romániából 
körülbelül 700-at kaptunk, az észak-amerikai 
kontinensről több mint ezret. Jobbára elszármazott 
magyarok írták, de voltak angol nyelvűek is. 
Augusztus vége felé összesítettük az Európából 
érkezetteket, s kiderült, hogy 12 ország hiányzik a 
listáról. E-mail-t írtam azon országok magyar 
konzulátusának, iskoláknak. A céltudatos kérésnek 
eredménye volt, s nagyon kedves válaszok érkeztek, 
majd mindössze két fehér folt maradt. Az iskolában 
tanító katolikus vallástanámak köszönhetően a 
Vatikánból is megjött a vára várt küldemény 
jókívánságokkal együtt.

folytatás a februári Kisújságban...

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 Glenimatlv Road CauMeldVic. 3162 

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 

Mobile: 0418108 730

MAGNA CARTA SPECIALS!
„Early bírd” árak Európába a jövő évre: májusban 
induló utak Budapestre vagy Bukarestbe a QATAR 
Airways társasággal: $1995.00; illetékkel együtt. A 
jegy érvényes három hónapi tartózkodásra -  ez az 
ajánlat lejár november végén. Extra ajánlat a 
QATAR- tói : februári- márciusi indulással -  egy 
hónapos jegy ára: $1700.00 illetékkel együtt; ajánlat 
lejár november 15-én.

Les SLevens
CIVIL CELEBRANT

PERSONAUSED CEREMONIES FÓR ALL OCCASIONS 
ENGLISH AND OR HUNGÁRIÁN 

Tel: (03) 9879 8204 
Email: Istevens@netlinkcom.au 
Mobile: 040 838 6950

MS Photography & Imaging
Wedding 

Portrait
Cd archive 

Digital Restoration 
Email: msa7tyi@bigpond.com

(03) 9762-0801

( Member of Hungárián Computer Community )

mailto:Istevens@netlinkcom.au
mailto:msa7tyi@bigpond.com
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a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub tagjai pontot tettek a 2011-es 

év munkálatai végére. Ez december 2-án volt a 
Központ Könyvtár - Komputer szobájában. A tagok 
és vendégek örömmel vették tudomásul, hogy egy 
nagy feladat végéhez ért a könyvtárral kapcsolatban. 
A felvállalt munka -  a könyvtár áthelyezése az 
Ifjúsági épületből -  megtörtént, és a jelenlegi számok 
szerint több mint 4000 könyv van a nyilván tartva. Ez 
a szám nőni fog -  az előrelátások szerint -  és a 
munkálatok nagy odaadást és figyelmet igényelnek.

A Komputer Klub tovább folytatja tanítását, és 
az első összejövetel 2012 február 3-án lesz, akkor 
indul a könyvtári ügyelet is!

A következő lépések az „Age Care”-rel 
kapcsolatos dolgokban......

A felmérések és a múlt összejöveteleken 
összefoglalt legfontosabb feladatok részletezése adja 
majd meg a járható és célszerű utat, az idős magyarok 
megsegítése érdekében.
Az október 21-én tartott összejövetelen három fontos 
olyan határozat jött, amelyet minden megjelent 
támogatott és mielőbbi véghezvitelét szorgalmazni 
kell. 1. A tovább vitele és sürgős megvalósításra 
Kérünk jelentkezőket, akik minden helyi Council- 
nál közvetítő szerepet tudnának betölteni! A 
jelentkezők lennének a „közbenjárók” az idős 
magyarok és a Council között. Ezeknek az 
embereknek tudni kell angolul és magyarul -  
tanulmányozni az összes szolgáltatási lehetőségeket a 
HCC vonalon (az alap minimum) és hirdetni lehetne 
értékes munkálkodásukat. Minden Council más és 
más lehetőségeket nyújt és ezért kell nekünk tudni, 
hogy hol és milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésünkre. Sajnos nem találtunk magyar 
alkalmazottakat ezen a téren a Councilok-nál. A

másik két fontos tényezőt is figyelembe kell vennünk. 
A „Carer” -  mozgalom megindítás magyar vonalon. 
A SEGÍTŐ -  (egyénekre gondolva) sok féle lehet, 
meghatározása a „Carers Victoria” szerint is több 
szinten és vonalon történhet. Ha a magyarok többsége 
otthonukban szeretne maradni, ameddig csak lehet -  a 
felmérés szerint -  akkor magyarul beszélő 
gondozókat kell megteremtenünk. A „Higher Care” 
csomagokat szolgáltató szervezetek ilyen segítőkkel 
dolgoznak. A harmadik határozat az volt, hogy 
jogilag el kell indítani egy Hungárián Age Care 
Fundation-t és meghatározni az alapfeltételeket. Ez a 
határozat megbeszélés tárgya volt a novemberi 
összejövetelnek, - de eddig még a különböző nézetek 
és kezdeményezésre méltó határozatok nem
szültettek. A legnagyobb probléma az alapfeltételek 
megszabása körül forgott -  és a magyar szervezetek 
meghatározás és feladatai körül voltak problémák. 
Ezeket kall a jövőben kidolgozni.
A legközelebbi „Age Care” összejövetel február 
17-én lesz a Könyvtár szobában, amiről értesítést 
kap mindenki -  e-mail vagy szóbeli meghívással.
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Egyik éjjel a nyugdíjas arra ébred, hogy betörő járkál 
a lakásában. Felgyújtja a villanyt, és el kezd kiabálni:
- Segítség, segítaség.... mire a betörő:
Ne csapjon zajt -  csitítja az öreget -  Nekem csak 
pénz kell!
Mire a nyugdíjas: - ja az más. Akkor keressük együtt, 
mert nekem is abból van kevés....

FÉRJ KERESÉS....
Egy 70 éves öregasszony elhatározza, hogy férjhez 
megy. A helyi újságba felad egy hirdetést: „Férj 
kerestetik: Korabeli legyen, ne verjen, ne szaladgáljon 
körülöttem, és jó legyen az ágyban.”
Másnap csengetnek nála. Kimegy ajtót nyitni, és az 
ajtóban egy öreg pasi van tolószékben , se lába se 
karja.

Ugye nem gondolja, hogy komolyan veszem, hát 
magának nincs is lába!
- így nem tudok maga körül szaladgálni.
- De magának keze sincsen!
- így nem tudom megverni sem.
-....és jó az ágyban....gondolom?
A férfi hátradől a tolószéken, és mosolyogva mondja:
- Megnyomtam a csengőt, nem?

2012.
JANUÁR
JELES NAPOK:
1. Újév. A naphoz 
fűződő szokások, 
hagyományok a 
gazdasági élet, a 
háztartás, a család és 
az egyén szerencséjét 
kívánták 
megalapozni, 
jóslással,
varázslással, mágikus 
praktikákkal. 6. 
Vízkereszt, vagy 
háromkirályok napja. 
21. Ágnes napja.
26. Szent Pál 
megtérésének 
ünnepe.

MIT TESZNEK A NYUGDÍJBA.....
Két öreg nyugdíjas beszélget egy pádon üldögélve a 
parkban:
Mondd, mióta nem volt dolgod nővel?
Hát, mióta nyugdíjba mentem!
Nekem se volt pont azóta dolgom!
Ezek valamit raktak a nyugdíjunkba!

GAZDAG EMBER KUTYÁJA!.....
(...avagy: p énz  beszél- ku tya  u g a t....)
A gazdag ember kutyája megdöglik, elmegy a paphoz 
, hogy az mondjon egy misét a kutya lelki 
üdvösségéért. A pap azt mondja neki, hogy ők ezzel 
nem foglalkoznak, de van egy új templom -  amelyik 
több mint valószínű elvállalja a feladatot. Menjen 
csak oda, és egy kis adományért bizonyosan 
mondanak miséét a kutyáért. A gazdag ember 
tudakozódva megkérdezi:
Gondolja, hogy 10 000 dollár elég lesz adománynak? 
Jaj fiam, miért nem mindjárt azzal kezdted, hogy hívő 
katolikus volt a kutyusod!

ARANY „KÖPÉSEK”....

Mivel az okos enged, már rég a hülyék uralkodnak.

Kétféle ember van a világon, a „vannekiek” és a 
„nincsnekiek”.
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760 Boronia Road WantimaVictoria, 3152. Ausztrália
2012. JANUÁRI NAPTÁR.
Január 1. Vasárnap

d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
Január 8. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
Január 15. Vasárnap

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

Január 22. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

Január 29. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

A Magyar Központ vezetősége szeretettel hív, 
és vár mindenkit erre a vidám „retro estre” 
A „retro music” est belépődíja $25.00 egységesen. 
Jegyrendelés: Vető Olga 9754 8579 -  Szabó Edit 

9560 1270.

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,______________

Erdélyi Szövetség Hírei
Még mindig sajtófelelősünk Krisztekanits 

Viölétta elfoglaltsága végett, a következő tájékoztatót 
Szövetségünk munkájáról, - és az Erdélyből hozzánk 
beérkezett levelekből idézve- én igyekszem megírni.

Szinte oly nehéz elhinni, hogy ez évben immár 
ez az utolsó Erdélyi Hírek tudósítása, de tagjainknak, 
akik szorgalmasan tevékenykednek, az arra rászorulók 
megsegítésén, - az idő gyorsan múlik.
Nagyon szép és eredményes jó munkára tekinthet 
vissza ez évben is az Erdélyi Szövetség vezetősége, 
tagjai, segítői, adományokkal segítő támogatói. 
Piknikünk, ebédünk, - habár az azon résztvevők 
száma kissé megfogyatkozott, de azért sikeres volt, 
sok munkánk eredményeként, köszönet mindenkinek, 
aki segített bennünket ez alkalommal is.

Három ösztöndíjasunknak szeptemberben 
elküldtük az ez évre járó ösztöndíjat. Egy diákunk 
Préda Barna a Bolyai Egyetem, közgazdász szakán, 
Kacsó Laura és bátyja Szilveszter a 
Marosvásárhelyi egyetem gyógyszerészeti, illetve 
orvosi szakán hallgatók. A tandíjak mellet még 
karácsonyi ajándékként egy szerényebb összeget is 
küldtünk a tanulóknak.

Nyilas Misi Tehetségkutató Alapítvány
kiválasztott egy arra alkalmas tanulót Bódi Rozáliát, 
aki a Székely Református Kollégium diákja -  és 
őneki is, az Erdélyi Szövetség hozzájárult egy szerény 
összeggel, adományához. Idézek a köszönő levélből,.. 
„Befizetett támogatásuk megérkezett, adományukat 
mind az Egyesület, mind Bódi Rozália nevében 
hálásan köszönjük..... ”
Még várjuk a választ a Marosvásárhelyi egyetemtől, 
kiválasztani, ösztöndíjjal támogatni, egy arra 
rászoruló, jó tanuló diákot.
Kedves adakozónk Körlaki Ági $400.00 
adományához csatolt levélben arra kért bennünket, 
hogy a most, magyaroknak átadott és sok munkával 
felújított Nagyszalontai Arany János Magyar Iskola 
részére továbbítsuk adományát. Kérésének eleget téve
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kaptuk a következő köszönő levelet. 
Idézem,...."Igyekszünk szándékának megfelelően 
az iskola diákjainak a javára és hasznára 
fordítani adományát. Csatolok néhány képet az 
iskoláról. Kérem, fogadja szeretettel, kívánok 
Önnek minden jót, Isten áldásával.”
A fenti levelet továbbítjuk adakozóinknak -  és 
további segítséget várunk, mert Három kúton új 
iskolát szeretnének építeni a régi fa viskó helyett, amit 
részben elvitt az árvíz. Már kaptunk adományt erre a 
célra is, és összekötetésben vagyunk az ottani tanító 
nénivel -  várják az engedélyt az építkezésre, de most 
a téli időjárás miatt a munkálatok csak majd tavasszal 
fognak elkezdődni.
Mint a fenti beszámoló is bizonyítja, az Erdélyi 
Szövetség minden összejöveteléből a bevételt és az 
adományozók segítségét minden évben elküldi 
Erdélybe az arra rászorultaknak. Minden adományt 
nyugtázunk, elismervényt és köszönőlevelet küldünk.

Kívánunk az olvasó közönségnek, 
támogatóinknak, segítőinknek és a nagylelkű 
adományozóinknak jó egészségben és boldogságban 
gazdag Új Esztendőt. Találkozunk piknikünkön 2012. 
Március 4-én -  vasárnap! Jelszavunk továbbra is:

Segíts, hogy segíthessünk!
Az Erdélyi Szövetség nevében Győri Izuka.

Az 56-os emlékzászló Magyarországon
Az emlékzászló, amely az 1956-os Magyar 

Forradalom és Szabadságharc 50-ik évfordulójának 
emlékére készült, megtalálta méltó helyét otthon, 
Magyarországon. Minden magyar szervezet jelvénye 
felkerült erre a zászlóra melyek itt Melboume-ben 
alakultak és működtek az elmúlt 50 év alatt. 
Melbourne város címere is rákerült hivatalosan erre a 
zászlóra, mint a Város és az 56-os menekültek 
ajándéka a Magyarországon is megemlékező 
honfitársaknak.

Egy jelvény lemaradt a zászlóról, - az MHBK 
(Magyai' Harcosok Bajtársi Szövetsége) jelvénye, 
mert ez utólag lett elkészítve, amikor a szervezet 
ideiglenesen felfüggesztette működését. Az 
utólagosan elkészített jelvényekből minden tag kapott 
emlékül az utolsó összejövetelen, és egy jelvényt haza 
kellett vinni Magyarországra, hogy rákerüljön a már 
otthon levő zászlóra. A jelvényt Dankó Ferenc vitte 
haza, és vállalta, hogy felteszi a jelvényt a zászlóra. 
Ez, ahogy látjuk majd, nem volt egy könnyű feladat, 
mivel a zászlót először meg kellett találnia. Ennek 
története a következő:

Feri 2009-ben otthon léte alkalmával részt vett a 
Heves-megyei Magyar' Gárda gyűlésén Egerben, amit 
a Jobbik Magyarországért Párt előadó termében 
tartottak. Feri meglepődve látta, hogy az általunk 
küldött 56-os emlékzászló ott függött a falon, - 
mindenkit emlékeztetve az 56-os eseményekre. Az 
MHBK jelvény nem volt mála, de a zászlón sem volt, 
mert már előtte volt valaki, aki kereste, de nem találta 
meg a zászlót Magyarországon. (Az eredeti 
elgondolás szerint a Várban megrendezet hivatalos 
megemlékezések után a „Pongrácz Múzeumban” 
kellett volna elhelyezni, Kiskunmajsán!) Feri, 
visszatérve Melboume-be ezt elmesélve Szeverényi 
Lászlónak, a zászló tervezőjének -  a zászló hollétét 
tudatva -  felajánlotta, hogy ha megy legközelebb 
Magyarországra, elviszi az MHBK jelvényt és ráteteti 
a zászlóra. Erre 2011-ben került sor, és eleget téve az 
ígéretének, ma már ott van a zászló, minden 
Melboume-i egyesület -  az MHBK-val együtt -  
jelvényével. Az MHBK jelvényt, Feri egy Jobbik 
Magyarországért Egri Szervezetének közgyűlésén 
adta át, ahol megjelentek a Párt képviseletében 
Bogdán Ignác, Heves-megyei képviselő, valamint 
Sneideer Tamás a Párt Országgyűlési képviselője is. 
Nagy szeretettel és örömmel fogadták az 
Ausztráliából érkezett jelvényt, - a vele járó történetet 
-  és természetesen a jelvény kézbesítőjét Dankó Ferit. 
Feri visszatérve ausztrál földre elmesélte élményeit és 
tolmácsolta az otthoniak elismerését és jó érzését, 
hogy ilyen messze az óhazától is megtartjuk hazafias 
érzéseinket és hazaszeretetünket. Szerk.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 13. OLDAL

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Évzáró Klubnap december 6-án volt. A
jó sikerült évzáró és egyben a karácsonyt és 
újévet köszöntő összejövetelről a februári 
Kisújságban számolunk be!
Addig is minden tagunknak kívánunk egy pihenéssel 
eltöltött kikapcsolódást, és remélve, hogy jó 
egészségben viszont látjuk egymást. Boldog Új Evet 
kívánva

..........a Vezetőség nevében Bacsa Nóra.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2011 December 14-én, 
tartották záró ünnepélyüket az East Burwood-i Hall
ban címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151 
A jól sikerült összejövetel egyben a karácsonyi 
megemlékezést is biztosította a Klubnak. Hosszú 
beszámoló lesz erről az alkalomról majd a februári 
Kisújságban.
A Klub 2012. február 8-án tartja az év első gyűlését.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2012-ben
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 
78 Power Road Doveton 3177 címen.
Az első ez évi összejövetel Február 1-én lesz, a fenti 
régi címünkön!
Kedves Olvasóink! Visszapillantás!
Megint gyorsan elszaladt egy év. Az utolsó 
összejövetelünk 2011-ben december 14-én volt, 
amelyet a FOOD STAR étteremben -  Berwick-ben 
töltöttünk, a tagság és barátaink társaságában. 
Mindannyian ragyogóan éreztük magunkat -  a jól 
sikerült összejövetelen -  hiszen ez nem az első eset, 
hogy ott töltöttük az utolsó találkozónkat. Ez 
alkalommal is, most is pihenhettek a szorgos kezek, a 
konyha nem okozott gondot -  mindenki a kedvére 
ehetett, ihatott -  ami növelte a hangulatot. Ahogy 
írtam már, február, 1-én jövünk össze először az 
újévben, és remélem, hogy kedves olvasóinknak volt 
egy békés karácsonya, ugyancsak kívánok 
Vezetőségünk nevében mindenkinek, egy nagyon 
boldog Újévet. Üdvözlettel Árpi.

Figyelem!
Franciska Garage Sale-t tart Január 21 és 22-én -  
Szombat és vasárnap - reggel 8 órától este 6-ig.
Eladó -  piacos sátor, vas tárgyak, háztartási cikkek, 
bútorok, berendezések, ruhák és sok más használati 
tárgy kapható. CÍM: 89 Chestnut Road.Doverton 
3177. (Melway Refr. 90.H8)
Érdeklődés (03) 8707 4919 számon.
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A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
December 19-én tartotta a Szövetség a karácsonyi 
összejövetelét, melyen több hivatalos személy 
képviselte a Dandenong Várost. A jó hangulatot a 
szíves fogadtatás és a sok értékes TOMBOLA tárgy 
fokozta. íme egy pár kép az összejövetelről:

A Szövetség első összejövetele; 2012. február 6-án 
lesz a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
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BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
A Klub első összejövetele 2012-ben Január 23-án.

A Klubról érdeklődni lehet a Szánthó Piroska 041 832 
2160 telefonszámán.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska.

Legtapasztaltabb duó az országban! 

Vállalunk
lakodalmak, bálok névnap, szüli-napok, 
keresztelők, és minden rendezvényre, 

színvonalas zeneszolgáltatást - 
ahol, szükség van jó hangulatra! 

Fergeteges MULATÓS zene, régi és új 
NOSZTALGIA nemzetközi 

VILÁGSLÁGEREK, 
régi és új ÖRÖKZÖLDEK,

Hívják a (03) 9796 0608 telefont vagy 
Mobil - 0424 331 135 számot; 

_______ e-mail: istvanr@bigpond.com______

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORT JA. Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Február 4-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

„TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. A 2012-es összejövetelek január
18-án kezdődnek és utána minden pénteken, a fenti 
címen.

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.

DDMSz -  Értesítője!
2012. Január 29 „AUSZTRÁL NAPI” zenés ebéd! 
A jó hangulatot biztosítja Hangódi István és Henrietta 
d.e. 11-től d.u. későig! Finom ebéd után lángos. -  ÉS 
gazdag TOMBOLA! Belépődíj $15.00 -  ebéddel! 
Szeretettel várunk mindenkit -  további értesítés a 
Kovács Magdit 9390 0327, Márton Katót 93664382 
telefonszámán. Kovács Sebestyén.

CORIO SOCER-CLUB ÉRTESÍTŐJE! 
2012-ben minden hónap második vasárnap -  zenés 
ebéd a Klub-házban. Belépő ingyenes lesz. Mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség!
A Cím: HUME RESERVE. Thompson Road. 
NORTH GEELONG. 3215. Melv.ref. Map.225 J -  8.

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

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!
Ez alkalommal köszönöm meg 
a Kisújság számára és egyben 
nekem és családom számára küldött 
karácsonyi és új évi jókívánságokat.
Jó érzés látni, hogy főleg a 
Melboume-ben élő magyarok értékelik ezt a kis „a mi 
otthonunkról” írt tudósításokat. A mi kis magyar 
közösségünk megérdemli, hogy törődjünk a 
mindennapi életükkel. Tudatni a világgal, hogy itt is 
van egy kis magyar közösség, amely 
összejöveteleivel, találkozóival megtartja a magyar 
érzéseket és a magyar szokásokat. A Szerkesztőség 
kíván Boldog Újesztendőt minden magyarnak -  
bárhol is éljen a nagyvilágban.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején. 

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA. 
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail. kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: S30.-egész évre $ 60.- Dollár 

(Postai szállítással)
N é v :.................................................................

Cím :....................................................
................................ Postcode:...............

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.

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

