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""  ....... Á . ........X й i
Itt az Ujev...B.U.E.K!

Köszöntünk 2012 -  ez nem késő, 
mert itt a Melboume-i idős magyaroknak 
február az év kezdete, amikor az Idős 
Klubok újra működésbe lépnek. A sok 
szép élmény, amelyeket az év végi 
ünnepek és a nyaralások alkalmából 
gyűjtöttek össze, megoszthatják 
barátaikkal, ismerőseikkel.

Kezdődjön ez az év azzal a 
reménnyel, hogy ez az év jobb lesz, mint a 
múlt év volt. Legalább is, az adott 
körülmények között -  megtalálhassuk a 
nyugodt, kiegyensúlyozott életet, ami kijár a 
már nyugdíjba vonult embertársainknak.

A mai világ azonban sokkal 
gyorsabban változik, mint amikor a mi 
társadalmunk fiatalabb volt. A

változásokat tudományosan mérik és 
hirdetik -  amit nekünk meg kell értenünk. 
Ezek a változások befolyásolják 
mindannyiunk életét, és jobb, ha tudunk 
róluk, mint sem hátat fordítunk a 
tényeknek. A fő jelenségek a változás 
okozói:
• A fizikai változások a Föld felszínén és 

a körülötte levő levegőrétegben
• Az emberi népesedés kérdése
• Az élettani 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 tárgykör lényegesen 
befolyásolja életünket, rövid és hosszabb 
távra nézve. Egy valami lényeges pont 
kimaradt a felsorolt változásokból. Mind a 
hat befolyásolja a most már „globális” 
világ gazdaságát. Az országok egymástól 
való függősége erősen mutatkozik -  és ezt 
mindenki érzi, a saját anyagi világa és 
tapasztalatai által is.

Tudni a tényekről -  és olvasni tudni 
a „sorok között” -  egy olyan érték, amelyet 
el kell tudni sajátítani minden olyan 
embernek, aki lépést akar tartani a mai 
világgal. Igen. Ez most már könnyen 
elérhető az információs világban. A világ 
kicsi lett -  az Internet tudomást ad a világ 
minden részén történő eseményekről -  
embereket összeköt -  a kapcsolatok 
fenntartása életfontosságú. Éljünk vele 
1012-ben. Boldog Újévet!

Szeverényi László.
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Appeal to the international community and to 
all Hungarians
Over tha pást two weeks a massive overall financial 
and political offensive was unleashes against 
Hungárián sovereignity. The clear objective is to 
provoke régimé change throug sovereign default or a 
coup d’etat.

The onslaught seeks to force Hungary to 
abandon her efforts to repair economic sovereignty 
and break out of the debt slavery, much of it a legacy 
of the Communist éra, to accept the IMF stand-by 
credit under stringent terms fór the already suffering 
public, to restore the allegedly jeopardized 
independence of the National Bank of Hungary, and, 
ultimately, to rétim to colonial status.

Domestic and international interest groups 
seeking this outcome claim that democracy in 
Hungary is in danger and accuse the govemment, 
elected with a sweeping two-thirds majority, of 
dictatorship and even Nazism. The unparalleled 
international campaign of calumnies and political 
blackmail is designed to isolate and force Hungary 
intő Submission. Somé go as far as openly stating that 
all meas are justifíed to achieve this goal.

At Christmas 2011, following the demonstration 
by the Opposition green party that claims to hold an 
anti-globalist position, the international média 
collectively mounted a coordinated campaign setting 
the scene fór a well-orchestrated series of attacks by 
international political and banking circles.

The first Step was Standard & Poor’s 
downgrading Hungary, which immediately triggered 
the exchange rate deterioration of the Hungárián 
currency. The political assult was led by US Secretary 
of State Hillary Clinton with her letter to the 
Hungárián Prime Minister. The President of the 
European Commission, Jósé Manuel Barroso 
continued the process, and then was joined by the 
French Minister of Foreign Affairs and the Socialist, 
Green Liberal factions of the Europiean Parliament.

They demanded the retraction of the new 
Constitution and the Law on the National Bank of

Hungary. Another rating agency, Fitch downgraded 
Hungary. Subsequently, the IMF demanded the 
retraction of the Law on the National Bank of 
Hungary as a condition for extending stand-by credit, 
and thus openly interfering with our sovereignty.

In the press, US public figures instigate the 
overthrowing of the freely elected legitimate 
Hungárián govemment. The média keeps repeating 
the threat of sovereign default while some scare- 
mongering foreign-owned banks spread rumours that 
the govemment wants to freeze retail deposits and 
that Capital flight from Hungary has started. They are 
all assisted by the Western média, which collectively 
portray the defeated fonner Prime Minister, currently 
under investigation, as the defender of democracy. 
The irony is that it was this Prime Minister who 
indeed drove the country to the brink of sovereign 
default in 2009, and ordered the beating up and 
torturing of peaceful demonstrators with the tacit 
complicity of the West.

The general hysteria is unfounded. Despite the 
international financial crisis, Hungary’s budget deficit 
is a low 3%, and inflation is an acceptable 4%. The 
country has sufficient budget and foreign currency 
reservs. The Hungárián economy has survived the 
most critical phase of th eeconomic crisis and is now 
in need of quit and even-paced development.

We, reponsible Hungárián citizens, reject all 
foreign interference with the internal affairs of 
Hungary. We refuse the overt interference with the 
Hungárián economy in general and the Hungárián 
National Bank in particular. This Bank belongs to the 
nation not to intemation Capital. We find it 
unacceptable that others wish to deside for us who 
should lead our country and how we should conduct 
our own lives. Ultimate decision-making power over 
our laws and the Constitution belongs to us, 
Hungarians. The resolution of Hungary’s political and 
economic problems remains the exclusive right and 
duty of the Hungárián people.

Therefore. we warn all interest groups and 
entities that threaten our severegntv and democracv: 
hands off Hungary!

We reject the attempt to restore foreign 
dominance in Hungary two decades after liberation 
from foreign occupation We especially object to 
demands from countries that promote economic 
colonization, violate human rights, interfere with 
other countries’ internal affairs leaving behind masses 
of refugees, poverty and political chaos, and that 
export democracy via military aggression. We also
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refuse disapproval from countries that severely curtail 
the human and cultural rights of Hungáriám living on 
their territory.

After fourty years of Communist dictatorship, 
we reject financial dictatorship and colonization. We 
are aware of the government’s mistakes, a 
consequence of the pressing need fór speedy 
legislation and a lack of dialogue. Therefore, we 
invite the Hungárián goveinment to open an honest 
dialogue with the whole of Hungárián society, with 
the Hungárián nation, about matters of vital national 
interest, and to take steps to broaden the institutions 
of direct democracy. Only such policies can provide 
Hungarians with reassuring guarantees of long tenn 
internal stability. Despite any problems and mistakes, 
we support the policy of protecting Hungary’s 
sovereignty. We appeal to all patriotic Hungarians 
who hold dear the nation’ interest to set aside all 
potenciál political disagreements and to take a stance 
to protect Hungárián independence. This is a time to 
stand up fór Hungary’s independence! Hands off 
Hungary!

This message of Hungárián civil organizations 
will be delivered at an event to be held at the 1956 
Menorial at Kossuth tér at 15.00 hoours on Saturday, 
14 January 2012. Copies of their Statements will 
subsequently be sent to relevant embassies and 
Hungárián public fígures.
Budapest, 10 January 2012.
Élőlánc Magyarország

Mit hozott nekünk az Úi Év?
Dr. Szalontai Éva megfigyelése, Budapestről jelenti:
Sok kérdést:
- Mit jelent, hogy Magyarország Magyarország lett? -
- Mit jelent ez Schmitt Pál, a Köztársasági Elnök 
esetében?
- A 2010-es nehéz esztendő után vajon jobb, vagy 
újabb nehéz esztendő vár a magyar gazdaságra?
- Mennyire érint bennünket Európa pénzügyi válsága?
- Milyen új rendeletek szabályozzák az életet?
- Mit jelent a füstmentes program? A korlátozás 
mennyiben érinti a vendéglátást?
- Mit hozhat a Magyarok Világszövetségében, a 
2012-ben előírt tisztújítási közgyűlés?
- Fellegi Tamás, fejlesztési miniszter, hogy valósítja 
meg célját egy nemzeti légitársaság létrehozásában?
- Melyek a hagyományos szilveszteri ételek?
Éves szinten 30.000 tonna virslit vásároltunk, ennek 
hatoda-hetede Szilveszterkor került az ünnepi

asztalra. Idén is a virsli, a pezsgő, a lencse, a malac és 
a kocsonya volt a hagyományos.
Új Évkor nőtt a pezsgőfogyasztás.
A vásárlók nagy része az édes pezsgőt kedveli, a 
dobogó második fokán a félszáraz pezsgő áll. A 
magyar pezsgőt kedvelik az oroszok, a skandinávok, 
a balti államok.
- Milyen szilveszteri „bulik” voltak?
Aki különleges szilveszteri programra, vacsorára 
vágyott, megkereste a Budapest hajót, ami színes 
programot, ízes vacsorát adott és éjjel kettőkor kötött 
ki a Belgrád rakparton. Budapesten, vidéken számos 
utcabál, koncert, szabadtéri „buli” szórakoztatta az Új 
Évet köszöntőket.

MAGNA CARTA SPECIALS!
Olcsó nyári ajánlataink:

Melboume-ből -  Budapestre, Bécsbe és Bukarestbe 
Az árak alapárak személyenként!

AIR FRANCE - $2 000.00; KLM - $2 125.00; FINN 
AIR - $2 200.00; QATAR AIRWAYS - $2 200.00; 
LUFTHANSA - $2 000.00.
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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!

folytatása a januári Kisújságban megjelent cikknek: 
Andorra bizonyult a legnehezebbnek, az utolsó 

előtti nap kaptuk a lapot, amit ereklyeként őriztünk, s 
az egyik küldő-partnerünk ismerőse, egy magyar 
hölgy tette postára. Egyetlen európai ország sem 
maradt, ahonnan ne érkezett volna magyar nyelvű 
képeslap, amibe az is közrejátszott, hogy sokan 
azokban az országokban voltak kiránduláson. Ekkor 
már elérhetőnek látszott az első hely, legalább is a 
harmadik kategóriában. Az első kategória a legtöbb 
kapott képeslap volt, a második a legtöbb romániai 
településről feladott, a harmadik a legtöbb európai 
országból, a negyedik kategória a világ legtöbb 
országából érkezett lap volt. Az európai országokon 
kívül 30 országból címeztek lapot Zsuzsinak, a Dél- 
afrikai Köztársaságból, Costa Ricáról, Chiléből, Új- 
Zélandból is például. Egy ausztráliai partnerünk 
megszervezte, hogy a Déli-sarkról is küldjenek a 
Pinguin postán keresztül, de mivel ritkán járnak a 
jégtörő hajók, a határidőre nem érkezett meg. 
Szeptember 9-ig 9.144 képeslap jött a Zsuzsi címére, 
amivel minden kategóriát fölényesen megnyertünk. 
Azóta a 10.000-ik is megérkezett, amit kilenc nagy és 
kisebb dobozban tárolunk.
- Mi volt ajutalom?
- A díjosztást október 9-én tartották Brassóban, a 
posta nemzetközi napján, ahol a nagy terem minden 
falát betöltötték a képeslapok. A díjakat Valérián 
Vreme távközlési miniszter adta át. A fódíj egy 
európai utazás, amelyre Zsuzsi az édesanyjával megy 
el, s az egyhetes tengeri és az egyhetes hegyi üdülést 
is megnyerte, amelyeken a jövő nyáron vesz majd 
részt. A második díjat 300 képeslappal -  egy 
bukaresti kislány, a harmadikat egy brassói kisfiú 
nyerte meg.
- Mivel marad az ötletgazda, Költési tanár úr?

- Egy könyv, egy képeslap, egy kézzel festett 
bumeráng, amit nekem küldtek, a sok elektronikus 
úton érkezett biztatás, ami segített, hogy eljussunk a 
végéig, hisz sokáig nem tudtuk, hogy van-e igazi 
versenytársunk. A sikert, egy részt a tanügyben kapott 
csekély fizetésnek is köszönhetem. Ha több pénzem 
lett volna, valószínű a képeslapgyűjtés helyett 
elutazom valamelyik európai országba. Nagy haszon 
számomra, hogy a lapokat fel tudom használni a 
földrajzórán azoknak az országoknak a bemutatására, 
amelyekről tanítok.
- Érdekes, híres emberek is segítettek, így például 
Surján László európai parlamenti képviselő, a Ludas 
Matyi karikaturistája, New York fokonzulja.
Sokan a címüket is megírták, azzal a megjegyzéssel: 
tudjuk, hogy lehetetlen mindenkinek válaszolni, de 
meghívnak az otthonukba, ha feléjük járunk.
- Valószínű gondoltak arra, hogy a gyűjteményt 
Vásárhelyen is kiállítsák....
- Erőss Csaba, a megyei postahivatal igazgatója 
megígérte, hogy segíteni fog a kiállítás 
megszervezésében. Életre szóló élmény volt nekem és 
Zsuzsinak is -  mondja Kötési Sándor, s ezt a kedves, 
szerény, mosolygós hetedikes lány is megerősíti:
- Megismertem az egész világot, játszva tanultam -  
sorolja Zsuzsi, aki a szobányi gyűjtemény birtokosa, 
amelyre már ajánlatot kapott, hogy a lapokért vagy a 
bélyegekért megvásárolják, de ő hallani sem akar 
erről. -  Megszerettem a képeslapokat -  mondja a 
boldog nyertes, aki sokat és szívesen tanul, szeret 
táncolni, tornászni, s a pszichológusi pálya iránt érez 
vonzalmat. Édesanyjával és nagymamájával mutatják 
meg az Ausztráliából és az Észak-Amerikából 
érkezett gyűjteményeket.
- Kisgyermekkoromban küldtem az utolsó képeslapot,
de annyira megkedveltem, hogy egy számítógépes 
oldal segítségével gyűjteni kezdtem -  mondja Körtesi 
Sándor. Majd hozzáteszi: a verseny hiába célozta meg 
a gyermekeket, az 50 -  60 éves korosztály volt a 
legfogékonyabb. Ami érthető, hisz ez a nemzedék 
még nem az Intemet-ről, hanem a könyvekből s az 
ismerősöktől, barátoktól kapott képeslapokról ismerte 
meg a világot, s ezek gyűjtése némelyiküknek 
szenvedélyévé vált. A vetélkedő nemcsak ezt a 
gyűjtőszenvedélyt elevenítette fel, hanem a
hálózatépítés, az összefogás szép példáját is 
bizonyítja.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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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 szexint -  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 Carc 
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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2012
FEBRUÁR

Jeles napok; Feb.2.
Gyertyaszentelő 
Boldogasszony 
ünnepe. Az 
általánosan ismert 
jóslás szerint: ha süt 
a nap, és ha a medve 
Meglátja az 
árnyékát, és 
visszamegy 
barlangjába, és még 
negyven napig tart a 
hideg!
(természetesen ez, 
csak
Magyarországra
vonatkozik!)

EGY ÖREG EMBER ESETE....
Egy öreg bácsi ellenőrző vizsgálatra megy az 
orvoshoz. Az orvos kérdezi tőle, hogy van?

Nagyszerűen érzem magam. Fél éve 
megházasodtam, a feleségem sokkal fiatalabb, mint 
én és terhes. Mit szól ehhez doktor úr?
A doktor gondolkozik egy kicsit, majd megszólal:
- Elmondok egy történetet. Ismerek egy vadászt, aki 
sohasem hagy ki egyetlen vadászidényt sem. Egyszer 
azonban véletlenül az esernyőjét vitte magával a 
dzsungelba a puskája helyett. Szembe találja magát 
egy medvével. Ráfogja az esernyőt, céloz és 
meghúzza a ravaszt, vagyis a gombot. Bumm, abban 
a pillanatban a medve holtan elterül a földön.
- Ez lehetetlen. Biztos valaki más lőtt -  hitetlenkedik 
az öregúr.
- Na látja! -  mondja a doktor -  nekem is ez a
véleményem! ............

MENSÜK AMI MENTHETŐ....
- Pista bácsi van egy rossz hírem!
- Jaj nekem, mi az?
- Sajnos a bal oldala hamarosan meg fog bénulni.
Erre Pista bácsi benyúl a nadrágjába, és a berendezést 
átrakja a másik oldalra.
- Akkor mentsük, ami menthető!

BAGLYOK EGYMÁS KOZOTT...
Két bagoly ül a fán. Megszólal az egyik:
- Hú, húú, húúú....
Mire a másik:
- A nénikédet ijesztgesd!

BIBLIA ÁRUSOK.....
Az Egyház embereket bíz meg , Bibliák eladásával. 
Két hét múlva a gyűlésen beszámolót tartanak.
Valaki eladott ötöt, valaki tizet, de a legnagyobb 
eredményt egy dadogós ember érte el -  aki eladott 
több mint húsz Bibliát. Kérdezték tőle, hogyan 
csinálta?
A-A-A-Azt mo-mo-mo-modtam, ha nem ve-ve-ve- 
veszik meg, fel-fel-felolvasok belőle.

AUTÓSZERELŐK FIGYELEM...
Az amatőr autószerelő kivesz egy alkatrészt a 
kocsiból -  és kinézi az okos-könyvből az alkatrész 
számát. Megrendeli a „669-es” számú alkatrészt a 
kocsi gyártójától. Másnap meg is érkezik a csomag, a 
699-es felírással.
Mérges levéllel küldi vissza a javító, hogy rossz 
számú alkatrészt küldtek.
A következő nap visszajön a csomag egy kis 
cédulával: Kérem, fordítsa meg a dobozt- és használja 
az alkatrészt egészséggel!
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantimaVictoria, 3152. Ausztrália
2012. FEBRUÁRI NAPTÁR.
Február 5. Vasárnap

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

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

Február 19. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Február 22. Szerda (Hamvazószerda) 
d.u. 19:30 órakor Katolikus szentmise. 
Február 26. 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 Wantima, Vic. 
Hungárián Social Club igazgatói 

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

EBÉDDEL egybekötött 
ZENÉS KLUBNAPJÁRA 

2012. Február 26-án 
a Székely Zenekar közreműködésével

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.

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.
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Évzáró Klubnap december 6-án 
volt. A jó sikerült évzáró és egyben a 
karácsonyt és újévet köszöntő összejövetelről 
közlünk egy pár képet.
Az Új Évet Február 14-én kezdi a Klub, a megszokott 
helyen és időben. Minden tagot és vendéget 
szeretettel várunk a Vezetőség nevében, Bacsa Nóra.
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NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍRŰI
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.
A Klub 2012. február 8-án tartja az év első gyűlését. 
Képek a karácsonyi összejövetelről:
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H oroszk óp  - 2012- re
Aries; Március 20 -  Április 18.
A Nap és a te vezérbolygód Mars közötti 
különleges állás azt mutatja, hogy nagy 
lehetőségek előtt állhatsz. Előbb viszont 
meg kell küzdened komplex 
problémákkal, amelyek abból 

adódnának, ha más csábító lehetőségeket keresve, 
emberek és barátok körébe szeretnél szerepelni. Ha 
mindenhez körültekintően és megfontoltan állsz 
hozzá, és előre tervezel a legjobb lehetőségeket 
választva, élvezni fogod a lehetőségek gyümölcsét.

L eo; Július 22 -  Augusztus 21. Az
elmúlt év kiegyensúlyozott lehetőségei ez 
év kezdetén tovább folytatódnak. Úgy a

személyi, munka és megélhetőségi lehetőségek terén. 
Az év folyamán kisebb nagyobb nehézségek 
lelassítják, és gondokat okoznak az életed folyásán. 
Vigyáznod kell, hogy a problémákat tárgyilagosan 
old meg, és minden tőled telhetőt meg kell tenned 
nyugodtságod megtartása érdekében. Ebben az évben 
jövőd biztosítva lesz -  az év folyamán kialakul 
minden ami előnyödre lesz!

Taurus; Április 19 -  Május 19.
Események történni fognak körülötted, 
melyek gyors határozatokat fognak 
kívánni. Ezeket a történéseket Vénusz, a 
te vezérbolygód okozza, Neptun és 

Szaturnusz közreműködésével. Az események hozni 
fognak gyors és meggondolás után hosszabb távlatú 
változást életedben. Talán aggodalmat okoz a változás 
gondolata, de a hosszú távú kivitel -  a jó 
fordulatokkal előnyödre lesz, rövid és hosszú 
időszakon -  egész éven át.

G em in i; Május 20 -  Június 19.
2012 elején változások történnek az 
életedben -  akaratodon kívül is. Ez 
alatt a változás alatt lehetőségek 
nyílnak új irányzat, új elgondolások 
felé. Először nem látszanak ezek a 

változást kínáló lehetőségek előnyösnek, de végül is 
az év végével, természetesen elfogadod, mint része a 
mindennapi életednek.

Cancer; Június 20 -  Július 21. Az
elmúlt év eredményeire alapozva indul 
ez az év az életedben. Környezeted 

^  főképpen a közel állókkal szemben nem 
' lesz könnyű dolgod határozataid

megvalósítani ebben az évben. Ahogy az idő halad, az 
éven át, úgy fogsz sikeresen megegyezést teremteni a 
közelállókkal szemben. Ez az év lesz folytatása a 
kiegyensúlyozott életednek, amint mások segítségével 
értél el, személyi és társadalmi boldogulásod 
érdekében.

t Virgo; Augusztus 22 -  Szeptember

21. Az elmúlt év erőt adott új akarat és 
új elgondolások kivitelezésére. Ebben az 
évben -  jellemed szerint mások 
irányításán lesz a fő hangsúly. Széles 

látókörre lesz szükséged, hogy elgondolásaid véghez 
tudd vinni. Az év elején több -  és ahogy az év 
második felébe érsz kevesebb probléma áll majd az 
utadba. Keresd a mások javát és akkor a saját világod 
is szebb és elviselhetőbb lesz.

Libra; Szeptember 22 -  Október
22. Ebben az évben már a múlt évi 
változások közepett éled az életed. Az 
új forma megszilárdítása lesz a

feladatod ebben az évben. Az első fele az évnek az 
elhatározások időszaka lesz. Még a második fele az 
évnek könnyen megoldható problémák elé állítanak, 
melyeket már a megalapozott új rendszer szerint a 
magad javára fordítod. De nem szabad elfelejtened a 
mások boldogságát, akik számítanak rád, és melletted 
vannak.

Scorpio; Október 23 -  November
20. Az elmúlt év megadta a lehetőséget 
egy új világ kialakítására. Ebben az 
évben összpontosítani kell erődet, hogy 
a helyes irányt meg tudd tartani. Lesz az 

év elején több olyan esemény, amely fel fogja 
borítani terveidet. Ne veszítsd a célt a szemed elől, a 
józanész és a körülmények a jó útra fognak vinni. A 
2012 év átmeneti időszak lesz és segíteni fog a 
jövőddel való kapcsolatok terén. Tapasztalat és 
Előrelátás, vezérel majd a további utadon.
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Sagittarius; November 21 -
December 20. A múlt év folyamán sok 
változáson mentél keresztül. A múlt év 
utolsó felében több olyan határozatod 
született, amit most kell átgondolni.
Most még van rá lehetőséged, mert az 

év második felében már nem lesz rá időd, sem 
elérhetőséged. A terveket, amit a múlt év folyamán 
jónak találtál -  a családdal, környezeteddel 
kapcsolatban -  gondold át, és csak azokat kövesd, 
amelyek a te boldogságodat biztosítják. Ez az év a 
további változások éve lesz nálad!

Capricorn; December 21 -  
Január 19. A 2012 év a Caprikom 
alatt születetteknek sok változást fog 
hozni. A múlt évben második felében 

kialakult lehetőségek változásokat ígérnek. Az 
elgondolások és tudatos hozzáállása a lehetőségeknek 
-  mint mindig sikereket jelentenek. De a tüzetes 
átgondolása a tényeknek és terveknek -  fogja 
megadni a jövőre vezető utat -  magadnak, családi 
vonalon és közösségi életedben.

Aquarius; Január 20 -  Február
18. Ahogy azt a múlt év megjósolta 
2011 változást hozó év volt az 
életedben. De még mindig több kisebb 
és nagyobb olyan feladat vár rád az év 

első felében, amelyeket tárgyilagosan kell 
kidolgoznod. Ez majd meghozza az év második 
felében a várt eredményeket. Az Aquarius Új Holdja 
új reménységet és lehetőségeket hoz életedben 2012- 
ben.

PÍSCes; Február 19 -  Március 19.
2011 a változás éve volt nálad. Ezek a 
változások még mindig foglalkoztatják 
életed menetét. Boldogságod ne csak 

magad, de másokra nézve is legyen fontos. A te 
vezérbolygód Neptune a Pisces felé mozog és ez 
változásnak a jele. Ez most nem fog különbözni az 
eddigi állapotoktól, de az év második felében a 
lehetőségeket felmérve kibontakozik egy 
egyensúlyozott világod. Már megszokásból is tudsz 
alkalmazkodni a körülményekhez. Ez a Pisces egyéni 
ereje. Élj vele.

(Az összeállítás Shelly von Strunckel segítségével!)

Pityu és Ági

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

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

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong School of Languages 

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: 

http://www.vsl. vic.edu.au/enrolment 
részletes információt ad a VSL Area Manager: 

Angela Natoli Tel: 9791 9289 
Kedden, Csütörtökön és Pénteken vagy 
esti órákban Körlaki Ágnes 9570 1638 

és Bartha Györgyi 0409 857 819 
telefonszámokon.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

mailto:istvanr@bigpond.com
http://www.vsl._vic.edu.au/enrolment
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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.
Kedves Olvasóink!
Sajnos a 2012-es évet szomorú hírekkel kezdtük el. 
Egy kedves tagunk, - barátunk -  felköltözött a 
mennyekbe, élvezni az angyalok társaságát. Érzéseink 
a családjával van, О pedig nyugodjék békében.
Ugyan csak több régi öreg tagunk kellemetlen 
betegségekben szenvednek. Vagy korházi kezelésben 
részesülnek, vagy pedig sok erős gyógyszert szednek, 
ami reményt adhat a teljes felépülésükre. Tiszta 
szívből kívánjuk, hogy egészségben, mielőbb viszont 
láthassuk őket.
Végre egy jó hír is van, - amit szeretnék megosztani 
az olvasókkal -  február elsején újra kezdjük minden 
szerdán heti összejöveteleinket -  a fenti címen és 
időben. Ismét találkozhatunk barátainkkal eltölteni 
egy-pár kedves órát egymás társaságában. 
Természetesen, remélve látunk minden klubtagunkat, 
és szeretettel várjuk vendégeinket.

Üdvözlettel Árpi.

„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 kezdődtek és elmesélték, hogy milyen 
hangulatos és szép karácsonyi megemlékezés volt a 
Klubban, december 18-án. Sajnos a karácsony előtti 
családi elfoglaltságom miatt nem tudtam elmenni az 
ebédre, amit nagyon sajnáltam, mert a Klub mindig ki 
tesz magáért a hagyományos ünnepek életben tartása 
érdekében.

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
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)
A nagyon szép karácsonyi összejövetelről a januári 
Kisújság számolt be -  képek száz szónál is többet 
mondanak az ilyen összejövetelekről. Ezt már többen 
is szóvá tették -  és örömmel veszem, amikor az 
olvasók megtalálják számításukat az újsággal 
kapcsolatban. Remélem még több ilyen szép 
karácsonyi összejövetelen tudunk majd részt venni.
Az összejövetelekre szeretettel vár minden tagot és 
vendéget a Vezetőség nevében Szilvi.

BRIMBANK-I 1ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
A Klubról érdeklődni lehet a Szánthó Piroska 041 
832 2160 telefonszámán.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska.

A képen megjelentek szerint nem volt 
nagy ajándékozás, ellenben az ebédet 
még most is emlegették. Húsleves, 
(májgaluskával) csirke sült, 
petrezselymes krumplival, meggyszósz. 
Azt is elmondták, hogy koccintottak az 
Újév egészségére is. A sok finom 
süteményekből lehetett válogatni. A 
vendéglátás akkor is és a jövőben is a 
Klub „aranyértéke” -  és a Vezetőség 
szeretettel vár minden kedves magyar 
embert minden pénteken, a fenti címen.
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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.

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

6427 telefonszámán.

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.

DDM Sz -  Értesítője!
Meghívó!
2012. Február 19-én Ebéddel egybekötött 
Farsangi mulatság a DDMSz Otthonban!
A jó hangulatról a Székely zenekar gondoskodik d.e. 
11-től d.u. későig! Finom ebédről, lángosról a 
Vezetőség gondoskodik, a bárban, nagy választékban 
szeszes és üdítő italok kaphatók. NAPZÁRTA 
ELŐTT gazdag TOMBOLA! Belépődíj $15.00 -  
ebéddel -  ebéd nélkül $10.00!
Ebédrendelés: Kovács Magdit 9390 0327, Márton Katót 
93664382; DDMsz: 9747 1962 telefonszámon.
Mindenkit szeretettel hív és vár a DDMSz 
Vezetősége!
Legközelebbi rendezvényünk 2012. Március 18. 
Szüret mulatság!

Gabi-néni 100 éves.
Mara néni mamája, medzihradnei. Medzihradszky 
Aladámé, született andorfalvi Felix Gabriella 1912 
január 10-én született Budapesten -  és a szíve mindig 
ott is maradt. Iskoláit az Angol Kisasszonyoknál 
végezte. Az érettségi után egy évig járt a Ward 
Kollégiumba de aztán hamarosan férjhez ment és 
egész életét családjának szentelte. Férje mint 
katonatiszt a Honvédelni Minisztériumban dolgozott 
és 1944 végén, katonai parancsra hagyta el családjával 
Budapestet, 12 éves kislányával ás 5 éves kisfiával. 
1945 április 1-én az utolsók között lépték át a határt és 
indultak a menekültek életébe. Bajorországban igen

nehéz körülmények között teltek az évek, de a remény 
mindig megvolt, hogy a helyzet megváltozik és 
mehetünk haza. Sajnos 1949-ben már látszott, hogy 
nem lesz korai változás, így jelentkeztek a 
kivándorlásra Ausztrália volt az első ország, mely 
hajlandó volt befogadni a családot és így 5 heti hajóút 
után először Bonegillában teremtett otthont a kis 
családnak egy volt mosókonyhában. Hogy a család 
együtt, miután leánya Marianne férjhez ment, 
Alburyban építettek házat. Innen 1957-ben költöztek 
Melboume-be. Vezette a háztartást, nevelte az 
unokákat. Nagy részben az ő érdeme, hogy mind a 
három jól beszél magyarul, sőt, még a dédunoka is. 
Mindig segített vállalkozásainkban, bíztatott, dicsért, 
szidott, amikor megérdemeltük. Élete célja családja 
boldogságának biztosítása volt és arra törekedett, hogy 
szeressük egymást, tartsunk össze, és ne hagyjuk el 
egymást. Úgy érzem ezt el is érte! Mara-néni.

H áziasszonyok Figyelem !
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEMER
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.
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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 FIT  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

Értesítő! Ausztráliai Erdélyi Szövetség ez úton 
szeretné értesíteni ez újság olvasóit, és 
itt élő honfitársait, hogy a Melbourne 
Carltoni nagy temetőben a Magyar 
Emlékmű mögött lévő umafalon 
elhelyezett urnahelyek,
megvásárolhatók. Az Umafal felújítás 

alatt van, és a közel jövőben e terv engedélyezése 
után meg épül.
További érdeklődésért hívja a Szövetség Elnökét az 
Umafal új Kurátorát, Bálint Kálmánt a 9794 6429 
telefonszámon, vagy

E-mail: balintkalman@hotmail.com.

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

92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
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.
A Melboume-ben élő magyarok 
értékelik ezt a kis „a mi otthonunkról” írt és képekben 
megörökített tudósításokat. Száz szónál is többet ér 
egy kép, amely megmarad az emlékezetekben. Ez 
volt a legtöbb visszajelzésben, amit kaptam a helyi és 
az óhazai olvasóktól. Célom, hogy tudatni a világgal, 
hogy itt is van egy kis magyar közösség, amely 
összejöveteleivel, találkozóival megtartja a magyar 
érzéseket és a magyar szokásokat. A Szerkesztőség 
nevében kívánok Boldog Újesztendőt minden 
magyarnak -  bárhol is éljen a nagyvilágban.

a u s z t r á l ia i  k is ú j s á 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 :....................................................
................................Postcode:...............

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.
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