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A KARÁCSONY VARÁZSA!
HO! HO! HO! - MONDJA A JÓ ÖREG MIKULÁS, DE SZERENCSÉRE ITT 
AUSZTRÁLIÁBAN EGY PEHELY SINCS BELŐLE. A JÓ MIKULÁS ÉLVEZI A
n a p f é n y t , a  n y a r a t  Ve l ü n k  e g y ü t t  é s  a  t e n g e r  h u l l á m a in  
HORDJA KI AJÁNDÉKAIT MÉG AZ IRAMSZARVAS RUDOLFNAK SINCS SOK 
DOLGA MELLETTE.

SOK SZÓ HANGZOTT EL ÉS SZÁMTALAN MÉLATATÁS LÁTOTT
NAPVILÁGOT A KÉT ÉVSZAKBAN 
MEGTARTOTT KARÁCSONYOKRÓL ÉS AZOK 
KÜLÖNBÖZŐ VARÁZSLATAIRÓL.
AZONBAN A HASONLATOSSÁG MINDENHOL 
FELISMERHETŐ A VILÁGON. „NAGYKELLETÜ 
ÜZLET” LETT JÉZUS SZÜLETÉSNAPJA. A
l é n y e g  Va l a h o g y  e l v e s z ik  a  so k  
Vil á g ít ó , h ír d e t ö  t á b l a , ü z l e t  é s

NYERESÉG HAJSZOLÁS KÖZÖTT.
HA A HÁROM KIRÁLY ÚJRA 
MEGAJÁNDÉKOZHATNÁ JÉZUST ÉS VELE 
e g y ü t t  a  fö ld ö n  a z  e m b e r e k e t , h it e t , 
REMÉNYT ÉS SZERETETET KELLENE 
ADNIUK. AZ AMIBŐL MOST AZ 
EMBERISÉGNEK OLYAN KEVÉS VAN. A 
MAGYAR TESTVÉREINKNEK PEDIG MÉG 
RÁADÁSUL, - AMIÉRT OLYAN NEHÉZ ÉS
z a k l a t o t t  Vis z o n y b a n  k e l l e t t  é l n iü k

ÉVSZÁZADOKON ÁT - MEGÉRTÉST.
DICSŐSÉG A MENYBEN AZ ISTENNEK, 

BÉKESSÉG A FÖLDÖN A JÖAKARATÚ 
EMBEREKNEK.

s z e Ve r é n Y i Lá s z l ó
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MAGYARORSZÁGI
HÍREK...

ÁRVÍZ M AGYARORSZÁGON!
A rendkívüli őszi esőzések a Kárpát medence 

minden folyójának olyan mértékben emelte szintjét, 
hogy számos folyó elárasztotta az alacsonyabban 
fekvő földeket. A legnagyobb veszélyt a Tisza okolta, 
és már sok ezer hold alacsonyan fekvő földet árasztott 
el. A mellékfolyóin beömlő árhullámok annyira 
megemelték a Tisza vízszintjét, hogy az 1970-es „nagy 
árvíz” szintjét is túlhaladta.

A Felső-Tisza vidékén még mindég súlyos a 
helyzet, a gátak megerősítésén mindenütt ezrek 
dolgoznak.

A magyarországi területek problémáit 
nagyban fokozta az a tény, hogy az ukrán területeken 
Kárpátalján nem fordítottak elég gondot az árvíz 
megelőzésre. Most a magyar kormány az Európai 
Unión keresztül próbál egy magyar - ukrán
környezetvédelmi akciót létre hozni.

Kárpátalja gyakorlatilag el van vágva a 
külvilágtól, mert a víz utakat és hidakat mosott el, 
házak százait döntötte romba és eddig több mint tíz 
halálos áldozata van. A Tisza mindkét partján sok 
falunak a kiürítését is el kellett rendelni, mert ezrek 
élete forgott veszélyben. A töltéseket mindenhol
homokzsákokkal erősítik, de még így is sok a
szivárgás, mert a töltések sok helyen átáztak: A 
védekezés éjjel - nappal keserves körülmények között 
folyik, mert a belvizek miatt akora a sár, hogy még a 
lánctalpas járművek is elsülyednek.

Többek között árad a Bodrog is és a dunántúli 
folyók mellett is bevezették a másodfokú árvízvédelmi 
készültséget.

A kormány élelmiszer és ruhaszállítmányokat 
juttatott a kitelepített falvak lakosságának. A 
társadalmi szervezetek segélyakciókat szerveznek az 
ínséget szenvedők megsegítésére. Ugyanakkor 
országos gyűjtés is indult a kárpátaljai magyar 
lakosság javára.

Itt, Ausztráliában is megindult a gyűjtés
minden városban és egyesületben a tiszai 
árvízkárosultak megsegítésére. Egy különösen ismert 
szervezet az Ausztráliai Kisebbségi Alap régen 
működő egysége a Kárpátaljai iskolák segítségére 
indított akciót. Csak pénz adományokat kér, amit a 
leggyorsabb időn belül át tud utalni az arra 
rászorultaknak. Ez küldhető a „Hungárián Minority

Fund of Australia Inc.” jelöléssel, 118 Boronia Road 
Greenacre, NSW. 2190. - névvel és címmel ellátott 
borítékban. További érdeklődés az alap elnökénél, 
Bánki Évánál, a 02 97938221 telefonszámon.

Templomokban, összejöveteleken is gyűlik a 
pénz. Mindenki ad amennyit lehetősége megenged.

Remélhetőleg, hogy a hosszú lejáratú tervek 
megoldást találnak, immár az országhatárokat is 
figyelmen kívül hagyó Tisza és mellékfolyói káros 
hatásai ellen.

Dr.Szalontai Éva magyarországi tudósítónk írja:

HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ.
a legnagyobb biztosító társaság.

A biztosítás alapfogalmát már az ókorban is 
ismerték. Pl. már Krisztus előtt 3000-ben 
Palesztinában a szamárhajcsárok abból a célból álltak 
össze, hogy annak a hajcsárnak, akinek szamarát 
elrabolják, vagy vadállat elpusztítja, új szamarat 
adhassanak. Rendszeres biztosítással a 14-ik 
században találkozunk Firenzében és Genovában. Ez a 
biztosítási rendszer Olaszországból Spanyolországba, 
onnan Hollandiába, Angliába teijedt és innen terjedt 
szét az egész világba.

Magyarországon a biztosítás eszméje 1770 
körül a lengyel királyságból jött át a 16 szepesi 
városba, amelyek egy önálló tűzbiztosítási 
szövetkezetbe álltak össze. Az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság 1875-ben alakult. A Hungária 
Biztosító, amely ma Magyarország legnagyobb 
biztosító társasága: 1986 július 1-én jött létre. 
Elsősorban a gépjármű, a vállalati vagyon, a hitel, a 
nemzetközi és viszontbiztosítások terén vált 
piacvezetővé. Az elnehezült magyar gazdasági 
viszonyok ellenére díjbevételeit dinamikusan növeli és 
a befizetett díjakból képzett tartalékaival napjainkban 
a magyar gazdaság jelentős intézményi befektetője. A 
biztosítási díjakból összegyűlt alapokat nemcsak 
kártérítésre, de a károk megelőzésére is felhasználja.

A megelőzés egy szép példája a Gerhard 
Berger Vezetéstechnikai Centrum, a 
Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Tanpálya, 
amelynek felépítéséhez - Kele József a HB Gépjármű
biztosítási Főosztályának vezetője szerint - a biztosító 
több mint 20 millió forinttal járult hozzá. Ez a 
speciális pálya Közép Európa legmodernebb 
tanpályája - a Hungaroringen, Mogyoródnál olyan 
gyakorlati képzést tesz lehetővé, amely gyakorlatot ad 
az előforduló események felismerésére és kijavítására
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a nélkül, hogy a közúti forgalmat veszélyeztetné. 
Minden útveszélyt megteremt a vezetőnek, 
szabályozott körülmények között. Hiszen a nemzetközi 
statisztikák is bizonyítják: a balestek 90%-át vezetési 
hibák okozzák. 1998-ban a gyerekek kerültek a 
baleset-megelőzés központjába. Felhívtuk 
hirdetéseinkkel is az autósok figyelmét arra, hogy az 
utakon szülök közlekednek, akiket a gyerekek 
hazavámak! Az utakon felelőséggel, egymásra 
figyelve közlekedjenek. A gyerekek számára pedig 
számtalan kiadványt, játékos kifestőket, füzeteket 
készítettünk, amelyekben a közlekedési ismereteket 
számukra érthetően, szemléletesen, érdeklődésüket 
felkeltve közöltük" - fejezte be a beszélgetést a 
tanpályán adott inteijújában Kele József - miközben 
gyakorlatban is láthattam, majd kipróbálhattam a 
tanpálya sokféle speciális "akadályait", a kisodródási 
helyzeteket, a hirtelenül felbukkanó akadályokat, a 
csúszós utat.

Sólvom-Nagv Sándor íróként is bemutatkozott
A Holnap Kiadó és a Magyar Újságírók 

Országos Szövetségének Zenei Szakosztálya 
meghívtak október 19-re Sólyom-Nagy Sándor 
Kossuth-díjas operaénekes "Gyökerek, ágak, levelek" 
című önéletrajzi könyvének bemutatójára. Sólyom- 
Nagy Sándor a budapesti Zeneművészeti Főiskola 
ének-opera szakán végzett, Maleczky Oszkár és 
Kutrucz Éva tanítványa. 1966-tól az Operaház 
magánénekese. 1986-tól a Zeneművészeti Főiskola 
tanára.

Solyóm-Nagy Sándor a Sajtó Házban 
lenyűgöző beszámolót tartott pályájáról, életéről. 
Többek között elmondta: hogyan segítette át élete 
egyik legnehezebb szakaszán, az emberi jószándék, a 
zene szeretete, az írás, amikor megnémult, s nemhogy 
énekelni, de még beszélni sem tudott. Legfőbb 
mondanivalója: soha m m  szabad feladni!

MAGNA CARTA TRAVEL
A hosszú évek óta közismert 
BÉLA (BENKE) SZEPESY 

utazási irodája
688 Glenhuntly Road. Elsternwick

Egyéni és csoportos utazásokat intéz a világ 
bármely részére a legjobb légitársaságokkal.

Különleges speciális árak!
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 és 9523-6981 

Sydney: (02) 746-9964

ŰRBÉLI TÁRSASUTAZÁSOK

Egy utazási iroda egy űripari magáncéggel 
karöltve turistautakat készül szervezni a világűrbe 
2001-től. A Seattle-i Zegrahm Space Voyage azt 
tervezi, hogy hatalmas "űrcirkálóval" küldi űrbéli 
társasutazásra pénzes ügyfeleit. A társasutazás 
járműve leginkább sugárhajtású utasszállító 
repülőgépre emlékeztet majd, de rakétahajtóműve lesz. 
A két és fél órás utazás száz kilométernyire visz a Föld 
felszínétől, a légkör és a világürhatárára. A 
jelentkezők előzőleg rövidített űrhajóskiképzést 
kapnak. Az utazás után minden résztvevő igazolást 
kap, hogy járt a világűrben. Ez a "kiruccanás" mai 
költségszámítás szerint 98 ezer US dollárba kerül 
majd fejenként.

PÁPA - HÁROM  ÁLLAM  KÖZÖS  
BÉLYEGE

M EG HALT TOLNAY KLÁRI

Életének 85-ik évében elhunyt TOLNAY KLÁRI. A 
kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, 
mindenki kedvence a magyar színészvilág egyik 
kiemelkedő tagja volt. Énekei, filmjei és színpadi 
szereplései örökre élni fognak a magyar közönség 
szívében.

A pápai jubileum alkalmából közös bélyeget 
bocsát ki Olaszország, San Marino és a Vatikán 
postája. A jubileumi postabélyegen a katolikus 
egyházfő képmása látható, valamint egy tőle származó 
idézet, amely a bélyeggyűjtés előnyeit méltatja. A 
pápás bélyeget a nagyközönség számára az október 
23-án megnyílt milánói bélyeg - világkiállításon 
bocsátották ki.
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a MAGYAr N A P L O  írja.
Kanadában legjobb az "élet m inősége”

GENF. A világ összes országa közül 
Kanadában a legjobb az életminőség - legalábbis ha 
hihetünk az ENSZ legújabb világméretű kutatási 
eredményének.

Sok tényező figyelembe vételével rendsorolják 
évente a "quality of life"-ot, s e szerint az index 
második helyén áll Franciaország, 3 Norvégia, 4 az 
Egyesült Államok, 5. Izland, 6. Finnország, 7 
Hollandia, 8 Japán, 9 Új-Zéland, 10 Svédország.

Érdekes, hogy míg Spanyolország következik 
a l l .  helyen, Svájc csak a 16., Németország pedig a 
19., Görögország a húszadik.

Ami Közép - Európát illeti, Lengyelország 
egyáltalán nem szerepel az első 50 ország között. 
Szlovénia a 37., Csehország a 39., Szlovákia a 42., 
Magyarország pedig a 47. a listán.

(Népszava)

Statisztika ide - statisztika oda, akik ezeket a 
listákat készítik jártak-e valaha Ausztráliában?

Ugyanezen lapban olvasható:.- A kanadai 
dollár október elsején 0.89 centtel esett az amerikaival 
szemben, ami újabb pénzügyi válsággal fenyegeti 
Kanadát.

Шппа ШН 0iubió (HalleTtj
Alapítva : 1970-ben.

M agyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó fo lyta tólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, K opott vagy sérült 
OLAJFESTM ÉNYEKET  

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA  
m érsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Australian Institute fór The Conservation
o f

Cultural Material Inc.-tagja. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW . 
___________ Telefon; (02) 365-3532___________

A régi Tisza
Dr. Márton Béla, gyémántdiplomás egyetemi tanár és 

az Élet és Tudomány nyomán.

Nincs még egy folyónk, amelyet jobban 
szeretnénk, mint a Tiszát. A Dunát nagyságáért 
csodáljuk, a Tiszában azonban a magyar ember 
természetének tükörképét látjuk. Csöndes 
nyugalommal szemléli a világot, de ha indulatba jön, 
tombol és rombol, „el akarja nyelni a világot”.

És mégis, bár ezer éve élünk mellette, éppen 
kétszáz éve ismerjük csak az eredetét. Timon Sámuel 
1767-ben fedezte fel, hogy az Északkeleti - 
Kárpátokban két, egymástól 48 kilométernyi 
távolságban fakadó forrásból származik. A Fekete- 
Tisza az Okala Havasban 1203 méter magasan egy 
odvas fatörzsből csörgedezik elő. Tiszta, átlátszó vize 
kilenc csermellyel egyesülve bukdácsol fatörzsek és 
sziklák alatt meg fölött. A „fekete” jelzőt a forrás 
közelében emelkedő Csorna, azaz Fekete Havas után 
kapta.

A szintén több csermelyből táplálkozó Fehér- 
Tisza a Sztohi Havas 1655 méteres magasságból törtet 
testvérfolyója felé. Az egyesülés után még számos 
mellékvizet vesz fel, és tekintélyes folyóvá szélesedve 
érkezik a Tisza az Alföldre. A szilaj patak lehiggadt, 
és átlátszóságát is elvesztve: a magába fogadott folyók 
iszapjából a Fehér- és a Fekete-Tisza szőkévé 
változott.

A rómaiak idején az Erdély területén lakó 
dákok, akik a Tisza és a Duna jegén át törtek be 
Pannóniába, „Pathios”-nak, azaz kanyargósnak, 
terjengősnek (a rómaiak pedig Tibiscus-nak) nevezték. 
Talán e névben találjuk meg a Tisza név eredetét. Az 
elnevezés valóban találó, mert az Alföldre érkezve 
folyása meglassul, kanyargóssá válik.

A Tisza tengernyi kanyarulatát elsősorban 
csekély esésének köszönheti. Csaptól kezdve folyása 
meglassúdik, a torkolatáig ezer méterenként csak egy 
centiméter az esése. Kisvíz idején olyan lassan folyik, 
hogyha a felszínén itt-ott lebegö-úszó lombozat nem 
árulkodna, akár állóvíznek is vehetnők. Jobb felöl, 
ahol hirtelen magas part mellé érkezett, megerősíti a 
„lassú víz partot mos” közmondás igazságát.

Június végén aztán hirtelen megelevenedik a 
Tisza. A csendes víz tükréről a kérészek milliárdjai 
kelnek szárnyra, a sűrűn rajzó ún. tiszavirág 
röpködése olyan, mint a nagypelyhű havazás. Ez az ő 
nászrepülésük. A vízbe eresztve apró tojásaikat, 
párzás után holtan buknak a Tiszába. A tojásokból 
kikelő lárvákból két-három év múltán szárnyas
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rovarok fejlődnek. Ezek alighogy felröppennek, máris 
lehullanak. Sárga tömegüktől olyan lesz a Tisza, 
mintha vastag virágszőnyeg takarná. „Virágzik a 
Tisza” - mondják az idevalósiak. Ilyenkor van gazdag 
lakomájuk a halaknak.

Az árteret mocsarak, lápok, mocsárerdők 
teszik változatossá. Az alacsonyabb és nedvesebb 
felszínek öntéstalaján kaszálók, rétek és legelők 
zöldellnek, a kissé magasabban fekvő mezőségi és réti 
talajokat a szántóföldek vették birtokukba. Az 
árvizekből leülepedett iszap borítja a felszín nagy 
részét, ez teszi az Alföld jókora részét Földünk egyik 
legtermékenyebb síkságává. A Tisza volt a száraz 
magyar Alföld Nílusa.

Vidéke mágnesként vonzotta minden idők 
népességét a megtelepedésre. Ősi hagyományai 
vannak a Tisza mellé településnek. A folyó
szabályozások , nagy építkezések földmunkálatai 
közben előkerült „patics- falakkal” épített 
házmaradványok mutatják, hogy a bronz-kortól fogva 
a honfoglalás korán át egészen a múlt századig a 
környék lakói felhasználták a Tisza minden természeti 
értékét.

Nyár végén és ősz elején összezsugorodik a 
Tisza, de szeszélyesen változó mélysége Tokajtól 
kezdve sohasem kisebb két méternél. Szélessége 
Tokajnál 93, Szolnoknál 135, Szegednél 125 méter, 
csak a torkolatban, Titelnél haladja meg a 200 métert. 
Nem széles tehát, viszont tavasszal a hóolvadás és 
ősszel az esőzés úgy megduzzasztja, hogy kilép a 
medréből és tengerré változik. A szabályozás előtt 
évről évre kb. ötmillió katasztrális holdat öntött el és 
tartott többnyire tavasztól nyár végéig uralma alatt.

(folytatás a következő Kisúj Ságban)

Visszapillantás....
KURUCKOR - TÖRTÉNELMI KÉPEK.

A várva várt fejedelem
Hegedűs Géza

A lovasok óvatosan lépkedtek a hegyi úton. 
Remélték ugyan, hogy ezen a szakadékos, ember alig 
járta vidéken császári katonákkal nem találkoznak, 
hiszen a császár Lengyelország felől nem vár 
támadást. Miért fizetne hát zsoldot fölöslegesen itt 
tétlenkedő granicsároknak? De azért nem árt az 
óvatosság: Bécsben is tudják, Kassán is sejtik, hogy 
Rákóczi, akit a Kárpátok egyszerre felbolydult népe 
oly epedve vár, Breznán várában lakozik. S ha nem 
Bécsben, hát Kassán - Nigrelli generális óbesterei közt 
- valakinek mégis eszébe juthatott, hogy szemmel kéne 
tartani azokat a magas hágókat. A lovasok pedig 
kevesen voltak, habár kardja meg két - két felporzott - 
lefojtott pisztolya mindegyiküknek volt, a hátrább 
poroszkálók hátán keresztbe szíjazva még csontagyú 
karabély is függött - aligha állhatták volna ki 
mérkőzésre egy esetleg lesben álló muskétás 
alakulattal.

Nagy merészség volt ily kevesed - magával 
átlépni a határt és leereszkedni az országba, ahol 
minden zsoldos őreá vadászik, s bárki egy életre 
gazdaggá lehet, ha felismeri és feladja őt az első 
helyőrségnél. - Erre gondolt a hazatérő, aki a kis 
csapat élén léptetett. De arra is gondolt, hogy nem 
lehetett másképpen. Őt itt váiják, üzentek érte. Akik 
már eddig fegyvert ragadtak, az ő nevében tették; akik 
már eddig elestek, az ő nevében estek el. Igen, igen ő 
biztatta a fegyverre kelőket, ő, a herceg, ezeknek az 
erdős hegyoldalnak ura, végtelen földterületek és 
számlálhatatlan jobbágyok ura küldött zászlókat az 
erdőben rejtekező parasztoknak. És még zászlónál is 
többet küldött, amikor a minap, még Breznán 
várában, a biztonságos lengyel földön megfogalmazta 
a kiáltványt, amely így kezdődött: " Magyarország 
nemes és nemtelen lakóihoz!" - Bizony, közel két 
évszázadja, ama rettegett emlékű Dózsa kurucainak 
kiirtása óta, nem történt meg, hogy együtt emlegessék 
a magyar nemeseket. És íme, éppen ő tette, akinek a 
legtöbb jobbágya vagyon ebben az agyonsanyargatott 
országban. Hát nem is csoda, ha a császár 
lesipuskásokkal várja titkos hazaérkezését. És mégis 
jönnie kellett. Aki elküldette azokat a zászlókat, aki 
világgá kiáltotta azt a manifesztumot, annak most már 
oda kell állnia a hadi dolgokban járatlan üldözöttek
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elé, meg kell mondani nekik: "Jertek, én jobban értek a 
háborúzás tudományához, jobban értek az úri 
furfanghoz is, jertek utánam, szabadítsuk meg a mi 
közös hazánkat a gyalázatosaktól, vagy pusztuljunk el 
együtt".

A ló lassan léptet a lefelé vezető hegyi úton, 
köröskörül mindenütt fenyves erdő. A többiek mögötte 
igyekeznek. Mélyen szívja az illatos levegőt, ezt a még 
ilyenkor júniusban is hűvös levegőt. Ismeri a tájat, 
megfordult nem egyszer ezen a vidéken... Valamikor, 
kisgyermek korában is ellátogatott ide. még az 
édesanyjával, aki úgy szerette ezeket a szegén)' 
embereket, és akit annyira szerettek ezek a szegény 
emberek. Hiába, vissza kellett jönni, el kellett hagyni 
Lengyelföld biztonságát, el kellett hagyni a végre - 
végre megtalált igazi szerelmet is. Mert megérkezett 
néhány toprongyos paraszt, magyarok és ruszinok, 
kezet csókoltak neki és megmondták, hogy odahaza 
már váiják a többiek. Kik? Parasztok. Még a vezéreik 
is parasztok, valami Esze Tamás, meg egy Kis Albert 
nevű. Ezek az ö óbesterei és brigadérosai. És 
magyarországszerte az erdők mélyén, láposok 
rejtekeiben lappangó szegénylegények mind az 6 
nevében csapnak ki az országúira. Mennyit kelletett 
szenvedni ezeknek a  falubélieknek, akik jámbor 
jószágai voltak Isten nyájának, akik egyre csak 
dolgoztak, és vasárnaponként áhítattal járultak az Úr 
elé, akiknek eszükbe sem jutott fegyverrel fordulni a 
felséges úr és fegyveres zsoldosai ellen. Mennyi jajnak 
kellett elhangoznia, mennyi könnynek kelleti 
kiomlania, hogy ezek futni kényszerültek otthonukból, 
s most utak lesein várják a kocsin utazókat vagy a 
lovon igyekvőket.

Valaki a mögötte lovaglókból beéri és 
franciául megkérdi:

- Mikor érünk már faluhoz?
(folytatás a  következő Kisújságban)

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA.

RECEPTEK
A múlt évben egy hagyományos magyar 

karácsony esti vacsora receptjei leírása után, ez évben 
az ausztrál - karácson)- és ünnepek alkalmából, - az 
itteni szokásokat figyelembe véve - írok recepteket.

PULYKA SÜLT, (eevbesűlt pulyka)
Ausztrál körökben nagyon elterjedt karácsonyi eledel.

A legjobb ízű sültet a teljesen kifejlett, hízott 
pulyka adja. A pulykát lesózzuk kívül - belül és egy 
óra hosszáig sóban állni hagyjuk. Előbb fedő alatt 20 
percig, kevés víz hozzáöntésével pároljuk, azután 10 
dkg. forró zsírt ráöntünk, sütőbe tesszük, és gyakori 
locsolgatás mellett, többször megforgatva pirosra 
sütjük. Sütési ideje 2 - 2  és fél óra. Szeletelés előtt 
állni hagyjuk. Felszeletelése úgy történik mint 
általában a baromfié, a combokat ketté vágjuk, amiből 
el lehet távolítani az erős inakat tálalás előtt. 
Mellehúsát a csontról lefejtjük, és hosszában vékonyra 
szeleteljük.

Magyaros burgonyapürét vág)’ rizst 
tálalhatunk köretnek, és több fajta saláta mellett 
ebédre, vacsorára „lakomát” tálalunk ami „fit fór a 
king!”
Utószó: a legjobb pulykasültet (amit én eddig 
életemben ettem) a „Weber” féle szabad sütőben 
készítettük el. Elkészítése ugyan úgy mint a fentiekben 
írtam, a locsolás természetesen nem olyan gyakori, 
mint a sütőben és arra külön melegített zsírt 
használtunk.

UBORKA SALÁTA.
(Beküldte Rogan Zita. NSW.)

Hozzávalók: 2 nagy uborka, 1 dl. tejföl, só, törött 
bors, piros paprika ecet és víz, ízlés szerint.

A két uborkái meghámozzuk, oldalát 
hosszában meghasogatjuk (ausztrál módszer szerint, 
hogy jól nézzen ki) Vékonyan felszeleteljük. 
Megsózzuk és állni hagyjuk a sóban 20 - 30 percig.

Utána kicsavarjuk, és az így kicsavart uborkát 
tejföllel, borssal, paprikával, ecetes vízzel ízesítjük.

B.J. VASS & ASSOCIATES
Adó, kereskedelmi és ipari ügyekben | 

bizalommal forduljanak hozzá, 
szakszerű megoldásokért.
47 Glen Eira Road 

RIPPONLEA,VIC. 3183 
Telefon: (03) 9528-2398 

Fax: (03)9528-2431
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Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket, és 
istentől áldott Boldog Új Évet kíván minden 
magyar honfitársunknak а 4EB Queenslandi 
M agyar Rádió vezetősége nevében

Szalisznyoné (Gárdonyi) Lili és Benő.

A M AGYAR SZABADSAGHARCOS  
SZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA  

KÍVÁN M INDEN M AGYAR  
HONFITÁRSUNKNAK, K E G Y L E T T E U E S  

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT ÉS 
EGÉSZSÉGBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT  

A VEZETŐSÉG

Kellemes Ünnepeket és BOLDOG UJ EVET 
kívánok minden kedves M űgyűjtő 
Barátomnak, Tanítványaimnak, 

ismerőseimnek,
A szélrózsa minden irányában.
Anna Art Stúdió és Galéria és 

Anna Vértes Festő - iskola nevében 
Vértes Anna SYDNEY-ből, Ausztrália.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog új évet kíván minden kedves „kliens”- 
ének épségben egészségben az új év folyamán

Koltai Zsuzsa, hivatásos pedikűrös.

Kegyelettejes Karácsonyi Ünnepeket és 
Reményteljes Boldog Új Esztendőt Kíván 

A St.Albans Idős M agyarok Klubja, 
minden magyar embernek

Boros Veronika és a Vezetőség.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet kíván minden tagnak és honfitársnak

Boros Emil a Knox Hungárián Senior 
Citizen Club vezetőség nevében. _____

A M agyar Központ Számítógép és Internet 
Klub kegyelettejes Karácsonyt és Boldog Új 
Évet kíván minden magyar kultúra érdeklő 
barátjának.
Legyen továbbra is:

„Dicsőség menyben az Istennek, 
Békesség a földön minden jó  akaratú 
embernek!”
Karácsonyi műsorok az Internet állomáson: 
www.hungcom m .aone.net.au

Barna Szilárd és a Vezetőség.

Apró József és családja minden jó  barátnak és 
ismerősnek kegyelettejes Karácsonyi 
Ünnepeket és Isten áldásában Boldog Új Évet 
Kíván.

Áldásban és békességben Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újesztendöt 
kíván minden honfitársnak, ismerősnek és 
barátnak

A Szmolnik házaspár.

Kegyelettejes Szentkarácsonyt és 
Boldog Újesztendöt kíván

Pálos István és családja.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet Kíván minden barátnak, ismerősnek sok 
szeretettel

Gaál Marika és László

http://www.hungcomm.aone.net.au
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К Я Ш С 2 0 Н Т
December 25-e, Jézus születésnapja, az öröm 

és a békesség ünnepe. A Megváltó születése napjának 
e napra való kijelölését hosszú viták, bonyolult 
számítások előzték meg. Történészek kutatása szerint 
Jézus születésének napját а IV. században I. Gyula 
pápa idején kezdték megünnepelni Nagy 
néprajztudósunk. Katona Lajos szerint a Megváltó 
születése napjának e napra való rögzítése 
mindenképpen összefügg az egyháznak azzal a 
törekvésével, hogy ha az Ősi pogány természetimádó 
szertartásokat és népszokásokat nem tudja legyőzni, 
saját hitéből fakadó új vonatkozásokkal, új 
tartalommal látja el. Ami pedig a 
Megváltó születésének évét illeti: a 
Bibliából tudjuk, hogy Jézus akkor 
született, amikor Heródes császár 
megölette a két éven aluli betlehemi 
gyerekeket, nehogy azok valamelyike 
később veszélyeztesse uralmát.

Karácsony napjához igen sok 
népszokás kötődik. Ezen a napon 
elkezdődött az úgynevezett 
betlehemezés. Ez a vallásos játék, 
amely Jézus születésének a Bibliában 
leírt történetét mutatja be, de később 
kiegészült tréfás szokásokkal, 
köszöntővel, jókívánságok
elmondásával. Eredetét tekintve ez is 
összemosódik az ősi magyar múltat 
idéző jelekkel, de ezeket is keresztény vallásos 
tartalom tölti ki. A betlehemezök általában 7 - 8  
gyerekből álló csoport ment házról házra Karácsonyt 
köszönteni. Egyikük beköszönt a házba: „Dicsértessék 
a Jézus Krisztus!” Ha a háziak fogadták Őket, 
karácsonyi énekeket, ha beengedték Őket a házba 
akkor pedig betlehemes játékot eljátszva köszöntötték 
a ház népét. íme egy régi és ismert betlehemes ének: 

„Csorda pásztorok, midőn Betlehemben 
Csordát őriztek éjjel a mezőben.
Isten angyali jövének melléjök,
Nagy félelemmel telék meg szí vök.
Örömet mondok néktek, ne féljetek.
Mert ma születik a ti üdvösségtek.
Menjetek el-bé gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolban,
Elindulának és el-béjutának.
Szűz Máriának jó estét mondának.
Nem találták Öt fényes palotában.
Hanem istálló szegény jászolában

Aki az ég s föld sarkait fenntartja.
Nem lel más helyet, hol fejét lehajtsa.”

Más dalok is a pásztorokról szóltak, akik a kisded 
Jézust köszöntötték.
Másik közismert daluk volt:

Kiskarácsony, Nagykarácsony,
Ki sült e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Had egyem meg melegébe.

Kezem lábam jaj de fázik 
Az ablakon jég szikrázik 
Ha szikrázik, had szikrázzon 
Azért van ma szép Karácsony.

Természetesen a kalács - dióval vagy mákkal töltve - 
már várta őket, s kaptak is belőle. A 
betlehemesek más karácsonyi dalokat 
is énekeltek, a „Karácsony éjszakáján. 
Jézus születése napján” vagy „ A kis 
Jézus aranyalma, boldogságos szűz az 
anyja” kezdetűt. Mindezek a dalok 
Jézus születésének bibliai történetét 
mesélik el mély átérzéssel, de volt 
mellette szép számmal tréfás, vidám 
ének is. Végezetül búcsúzóul minden 
jót kívántak:

„Kívánok az egész családnak 
erőt egészséget!

Adjon az Úristen bő áldást, 
Marhácskában szerencsét és 

szaporodást!”

A betlehemezés hozzánk Nyugat-Európából, 
Franciaországból jutott el а XVI - XVII. században , 
de nálunk népi játékká alakult át, amely egyes 
vidékeinken még mindég szokásban van. A 
betlehemezés vallásos jellege mellett helyet adott a 
vidámságnak, tréfának. Sok helyen valóságos kis 
színjátékot mutattak be, a Bibliából ismert, majd a 
környezetükből vett szereplőkkel.

Karácsony napjához sok más családokon 
belüli szokás is kötődik. Karácsony napján általában 
mindenütt a hagyományos étrendet követik még ma is: 
a Szenteste a rántott hal, burgonyasaláta, és 
valamilyen kelt tészta változata szokásos. A 
karácsonyi ebédek között a húsleves, töltött káposzta, 
sült pulyka, édessége pedig diós - mákos bejgli 
szerepelnek. Természetesen azonban másfajta ételek is 
asztalra kerülhetnek, ezek között elsősorban tészták, 
édességek.

(Haynal Kornél és H. Orosz Mária nyomán)
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1999 JANUAR

Kíván Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Evet Erővel, Egészséggel 
MEGÉRTÉSSEL minden magyar 
honfitársnak a CASEY idős magyarok 
Klub alapítója és elnöke Nagy Magda.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánunk minden kedves 
utazónknak, barátainknak és
támogatóinknak a MAGNA CARTE 
UTAZÁSI IRODA nevében

Szepesy Béla_____

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kíván minden tagnak és 
támogatónak, valamint minden magyar 
sportolónak

Madai Sándor a 
Hungárián Air Rifle Club Inc. titkára a 

Vezetőség nevében.

Magyarországi és Ausztrál rokonoknak, 
barátoknak és ismerősöknek sok szeretettel 
kíván békés, és Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog örömteljes Új Évet

Szeverényi Lászó és családja.
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RENDEZZÜK SORAINKAT

Már a cím elolvasása után felmerülhet a 
kérdés, miért van a nyugaton élő magyarságnak arra 
szüksége, hogy rendezze sorait? Időről - időre tényleg 
szüksége van rá, hiszen senki sem vonja kétségbe, 
hogy a helyi beolvadást megállítani nem lehet. 
Időszerű erről már most beszélni, mert pár hét múlva 
az évszázad utolsó 1999 évébe lépünk.

Nagyon fontos a „MAGYARSÁG TUDAT” 
megtartásáról beszélni és tenni is érte valamit, úgy a 
kárpátmedencében, mint a nyugati világban élő 
magyarság körében.

Magyarországi újságírók között jócskán 
akadnak, akik előszeretettel hangoztatják, hogy a 
nyugaton élő magyarság napjai, esetleg évei, meg 
vannak számlálva, erőteljesen csökken, a kulturális és 
anyagi jelentősége.

Szomorú, de országonként valótlan statisztikai 
számokkal is szolgálnak érveik bizonygatására. 
Konkrétan; a közelmúltban Magyarországon, 
Opusztaszeren láttam egy tárlaton kitett világtérképet, 
ahol az ázsiai magyarság számát 230,000-re, az 
Ausztráliában élő magyarokét pedig 55,000 számban 
tünteti föl. Elgondolkoztató, hogy a MVSZ. honnét 
vette ezeket a számokat?......

A nyugaton élő magyarság számbavételére, 
számának - megközelítő - pontos megállapítására, 
természetesen a legegyszerűbb módszer a nemzetiségi 
statisztikák, országonként. Feltételezve, hogy ezek a 
valós számokat tartalmazzák. Sajnos ezek az adatok 
számos esetben megtévesztőek. Szolgáljon élő példa 
erre az, hogy amikor az első generációs magyarok 
esetében a születési helyet jelöli meg, s ez nem a mai 
Magyarország területén található, nem számítják őket 
magyaroknak. Akik délvidékről, Erdélyből vagy a 
Felvidékről vándoroltak ki nyugatra, nem szerepelnek 
a magyarok között. Nagyon szomorú, hogy akik ilyen 
számokat ország - világ előtt publikálnak, akaratlanul 
is de lemondanak róluk. Kinek használ, ha kevesebbet 
tüntetünk föl mint valójában ahány magyar él a 
világon?

A tizenötmilliós magyarságnak kötelessége, 
hogy egymást számon tartsák, de el is várják, hogy az 
otthoni újságírók ne „temessék” el a nyugaton élő 
magyarságot, ne csak negatív dolgokról írjanak (mint 
oldott kéve, stb...), hanem tegyenek pozitív
javaslatokat is, nyelvünk, népművészetünk és múltunk 
életbetartása érdekében.

Létezik és van igény arra, hogy a világ 
magyarságát átfogó szervezéssel, a lehető
legpontosabb felméréssel vegyük számba. A közelgő

2000 -ik év kezdetére feltétlenül pontosabb számokkal, 
ha kell új világtérképpel kell a magyarok számának 
pontosabb nyilvántartását eszközölni.

A föld lakossága évente nyolcvan millióval 
gyarapszik. A magyarországi magyaroké (Magyar 
Nemzet, Aug. 25) alig éri el majd négy év múlva a 
tízmilliót. Már vannak javaslatok arra vonatkozóan is, 
hogy szervezett formában kellene elősegíteni a 
második és harmadik magyar generációk 
hazatelepítését. Vajon megoldható lenne-e ?... Vagy 
álljunk be mi is azoknak az újságíróknak a sorába, 
akik előszeretettel csépelnek, mint a régi gazda tette, 
aki az óriási jégverés idején, látva, hogy a termése 
teljesen tönkre ment, tekintetét az égre emelte, botjával 
ő is ütötte a csonka szárakat, mondván: gyere Isten én 
is ütöm - verem, ketten csinálhatjuk!

ZALÁPI

Sfív Küldi SyUm&k
I r ta : Dobos László

Magyar testvéreim, szeretetre leltünk 
könnyező árváknak örömet szereztünk!
Szerető szívünket küldjük Ó hazába, 
túl az óceánon Kárpátok aljába.
Éhező árváknak ajtaján kopogtunk, 
ártatlan szívükben testvérként dobogtunk! 
Örömkönnyek hulltak gyermekek szeméből, 
Isten is mosollyal nézett le az égből. 
Virágszirmokból volt, meleg napsugárból, 
ezen üzenet jött messze Ó hazából!
Magyar honfitársak tartsuk meg szokásunk 
és legyünk hálásak, hogy van meleg ágyunk. 
Kérjük a Teremtőt, „könyörüljön rajtunk, 
hogy csak szeretetre szomjazzon az ajkunk! 
Költözzön szívünkbe, hogy őt is szolgáljuk, 
nagyon szépen kérjük legyen a barátunk!
„Ha többször kulcsoljuk kezünket imára, 
akkor tán békét küld Isten e világra!”

Dobos László ezzel a verssel mond köszönetét a 
Magyar Nemzetvédelmi Alap NSW-i, Sydneyben 
működő Magyar Művészek és RAB ELLY énekiskola 
tanítványai közös jótékonysági rendezvényéért, 
amelynek a teljes bevételét a Kárpátaljai árva és 
szegény magyar gyerekek megsegítésére fordították.
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RÉGI M AGYAR  
CIGÁNYPRÍM ÁSOK.

Cinka Panna, Bihari János,
Dankó Pista és a többiek

(folytatás a novemberi 
Kisújságból)

Tudunk arról, hogy 
például a föurak szinte 
versenyeztek egymással a 
muzsikus cigányok pártfogásában.
Minden főnemes házánál volt egy-egy szerződtetett 
cigánybanda. 11. Rákóczi Ferenc (1676-1735), 
Thököly Imre (1657-1705) és székcsi (Nagy) 
Bercsényi Miklós (1665-1725) udvarában szintén 
tanyáztak állandó jelleggel cigányzenészek. Nagy 
pártfogója volt a cigánybandáknak Csáky Imre 
bíboros, a  kalocsai érsek (1672-1732), aki egy ízben 
Szepesváralján nagy cigányzene verseny! rendezett. A 
Rákóczi - nóta, a Rákóczi siralma, a Rákóczi búcsúja 
és a Rákóczi kesergője egy „öreg Cinkának” nevezett 
vén cigányprímás és két fia szerzeményének tudható 
be. Az „öreg Cinka” keresztneve ismeretlen.

Cinka Panna az „öreg Cinka” unokája volt. 
Jelentőségben felülmúlta elődeit. А XVIII. század 
elején született Somogy vármegyében és 1772-ben halt 
meg. Nagy tehetségét egy Lányi János nevű gömöri 
földbirtokos fedezte fel és Rozsnyó városába küldte 
tanulni. Már 12 éves korában az egész város és 
környéke bámulta. Tizennégy éves korában férjhez 
ment a zenekar kisbögőséhez és férjével, valamint a 
cigánybanda két másik tagjával önálló zenekart 
alakított. Hírüket csakhamar ismerte az egész ország. 
Mikor Pannának fiai születtek és alkalmassá váltak a 
zenére, ők is bekerültek a bandába. Csakhamar az 
egész Cinka zenekar a családból került ki. Cinka 
Panna szerzeményeiből csak nagyon kevés maradt 
fenn. Legtöbb szerzeménye „hallgató magyar”.

Cinka Pannának legnagyobb vetélytársa. 
Bihari János 1769-ben született Nagyabonyban és 
1827-ben halt meg. Tizenöt éves korára már 
alkalmasnak bizonyult a prímási „méltóságra”. 
Tizennyolc éves korában alakította első zenekarát. 
Művészi híre 1790 táján már az egész országban 
elterjedt és állandóan növekedett. Budán 6 muzsikált a 
nádornak, Pozsonyban az udvari, koronázási és 
országgyűlési alkalmakkor ö volt az összegyűlt 
méltóságok, urak szemefénve. Még Bécsbe is 
meghívták az udvari bálra.

Biharinak 16 müvét ismerjük. Legkiválóbb 
szerzeménye: Hadik óbester nótája. Hatvágás

verbunkos, Huszár verbunkos, Requiem fia halálára, 
Koronációs, Primiciális, Palatinusz magyarjai, 
Hallgató nóták stb.. Elsősorban híres verbunkosait 
kapcsoljuk össze Bihari emlékével.

Bihari kiválóan bánt a hegedűvel és igen sok 
pénzt szerzett művészetével. Igen könnyelműen élt és 
öreg napjaira nagyon elszegényedett. Még ma is 
gyakran játsszák a Bihari kesergőjét és pompás 
palotásait.

(folytatás a következő Kisújságban)

Dóczy József szövege és zenéje;

DARU MADÁR ÚTNAK INDUL....
Daru madár útnak indul, búcsúzik a fészkétől 
Messze hallik bús panasza Délre szálló felhőkből.
Majd ha én is útra kelek,
Én még sokkal messzebb megyek 
Nem jár arra a madár sem.
Nem jut el a sóhajtás sem odáig.

Tavasszal ha a tó partján kék nefelejcs virágzik.
Daru madár újra megjön nem marad el sokáig.
De ahová én elmegyek.
Ott nincs se tél se kikelet.
Nincs szerelem nincsen féltés,
Nincsen onnan visszatérés sohasem.

KANADAI HÖLGY TÁRSAT KERES,
Ausztráliában vagy NewZelandban élő 

magas, (180 cm feletti), intelligens 
férfi személyében, 58 - 63 évig.

Leveleket a "Kanadai Hölgy" jeligére, 
kérem az alábbi címre: P.O. Box 93664.

3003 Danfort Ave.
Toronto, Ont. M4C 5R5 ; CANADA.
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December 5-én 1:30 órai kezdettel Mikulás Délutánt 
tartunk a Magyar Központban. A cserkészek rövid 
szórakoztató műsorral fognak kedveskedni a 
vendégeknek, miközben várni fogják Mikulás bácsi 
megérkezését. Minden kiscserkész reméli, hogy 
virgács helyett kap valami szép kis ajándékot.

A múlt hónapi beszámoló alapján, az Őrs
vezető Képző tábor December 30-án kezdődik az East 
Warburtoni Cserkész Parkban.
1999 Január 6-tól 9-ig bezárólag a kiscserkészek nyári 
tábora fejezi majd be a Cserkész-parki eseményeket.

Ez alkalommal kívánok minden kis és nagy 
cserkészünknek, valamint a Cserkész Fenntartó 
Testület minden tagjának Kovássy Éva a cserkész 
vezetők nevében Boldog Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet.

1999-ben február 13-án találkozunk először a Magyar 
Központban, ahol minden cserkészünket szeretnék 
viszontlátni, amellett 6 éves kortól minden magyar 
fiatalt aki tud magyarul beszélni szívesen látunk. 
További érdeklődés Kovássy Éve telefonszámán 03 
9884 8011.

JÓ MUNKÁT!

maqYar étterem
Pénteken és Szombaton d.u. 6-tól - 12 éjfélig. 

Vasárnap d.e. 11.00-tÖl - d.u. 6.00-ig. 
M agyar Központ Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima 3152 Mobile: 0419 383 963

EGY LÉPÉS ELŐRE. VAGY KETTŐ  
HÁTRA?

Összeállította Singer Iván.
Összegyűjtöttem egy pár fontos egyéniség 

nézetét életünk egyik legfontosabb és lcgszégyenlete- 
sebb tevékenységével kapcsolatban. Gondolom ezt 
érdemes megosztani az olvasókkal.

Ha valaki éppen paprikás csirkét ebédel, 
kérem a szíves elnézését.

Szóval, Bcmárd George Shaw-t (1856-1950) 
nem kell bemutatnom, talán állat barát volt, nem is 
tudjuk, azt mondta egy alkalommal: „ Az állatok a 
barátaim. Én nem táplálkozom barátaim húsán".

Menjünk vissza 2000 évet. Plutarkhosz (kb. 
46- 126) a görög filozófus és történetíró már akkor 
így fejezte ki magát: „ Egy falat hús miatt 
megfosztunk egy élőlényt a napsugártól és attól az 
időtől ami neki hátramaradt élete élvezetéből.”

Leonardo De Vinci sem támogatta a 
mészárosokat: „ Igazából az ember egy ragadozó. 
Kegyetlensége meghaladja a vadállatokét. Mások 
halálából élünk - a gyomrunk egy temető.”

Róbert Stevenson (1850-1894) a híres skót író 
és költő ilyen formában nyilatkozott: „A vágóhidak 
naponta megtelnek fájdalommal és félelemmel. 
Mindez, hogy étvágyunkat kielégítsük. Bár magam 
nem vagyok vegetáriánus mégis sajnálom az állatokat, 
melyeket sokszor csak azért nevelünk, hogy húsukat 
bekebelezzük."

Idézni szeretném az egyik legfontosabb 
támogatóját az emberi szabadságnak. Ábrahám 
Linkoln-t, az Egyesült Államok 16-ik elnökét: 
„Képviselem az emberek és állatok jogait. Szememben 
ez az egyetlen lehetőségem embernek maradni.”

Dr.Albert Schweitzer (1875-1965) a híres 
Nobel-dijas filozófus és teológus messzebb ment a 
kijelentésével: „ Minden vallás vagy filozófia amely 
nem tartja be az élet iránti tiszteletét, az nem vallás se 
nem filozófia.”

Egy másik Nobel-dijas író, Isaak Bashevis 
Singer, e szavakkal méltatta szemléletét: „ Az 
emberiség azzal igazolja magát, hogy mindig ettünk 
állatokat. Mintha ez bizonyíték lenne folytatni ezt a 
cselekményt. Ha ebből indulnánk ki, a háborút sem 
kellene ellenezni, hiszen az emberiség mindig 
háborúzott.”

Végül is Gandhi-t szeretném idézni, ahogy ott 
állhatott a Gangész partján, fehér tógájában, szemével 
nézve az eget és biztos mosolygó arccal mondotta: 
„Tudatomban egy bárány élete nem kevésbé értékes,
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mint egy emberé. Határozottan megtagadnám kioltani 
egy bárány életét az én saját testemért. ”

Talán a mai vonatkozásban ezek a mondások 
egy kicsit túloznak, és természetesen mindenki saját 
maga fogja formálni véleményét. De maga a tény, 
hogy foglalkozunk a gondolattal, egy pillanatra 
elgondolkoztatja az embert, már egy lépést ettünk 
előre. - Ha ezután zsíros kenyeret eszünk töpörtyűvel 
vacsorára, biztos két lépést teszünk hátra. - ha már 
csak a saját egészségünk kockáztatásával is.

Ma vacsorára megelégszem az asszonykám 
által készített salátául is.

Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

ELADÓ
Halász - csónak (Fishing boát) 12 ft. alumínium hull 

3 seater, 7.5 h.p. engine „ÉVIN RUDE" 
very good condition with trailer, winch and all 

assessorics. Ára: S2,400.00 
Érdeklődés a 03 9337 3993 telefonszámon.

ifu v d  hírek
LÉGPUSKA

HUNGÁRIÁN AIR RIFLE 
CLUB (H.A.R.C. Inc.)
Ez alkalommal kíván Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet minden tagnak  
és támogatónak, valamint 

minden magyar sportolónak.
a Vezetőség nevében Madai Sándor titkár.

Marion László
Sport ruha és műhimzö 

szaküzlete.
25 éves gyakorlat, 

magyar címerek is kaphatók. 
Unit 4/21 Stud Road Bayswater , Vic. 3153. 

Tel. (03) 9720 1322. Fax. (03) 9720 1744.

December 6, Vasárnap.
d.e. 9:30 órakor Szentmise - Tedeum. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Mikulás Piknik.

December 12, Szombat.
reggel. 7 órakor Roráte -Adventi -Szentmise. 

December 13, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.u. 3 órakor Irodalom és Zenebarátok 

Önképzőkör összejövetele 
December 20, Vasárnap.

d.e. 9 órakor Szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet, 
este 8 órakor Gyertyafényes est 

December 24, Csütörtök.
Éjféli Szentmise a Szent Alajos templomban 

December 25, Péntek.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

December 27, Vasárnap.
d.e.9 órakor Szentmise - Tedeum, évvégi 

hálaadás.
d.u. 3 órakor Tánciskola.

December 31, Csütörtök.
Szilveszteri Bál.

Január 1, Péntek.
d. e. 10 órakor Szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Január 3, Vasárnap.
d.e. 9 órakor Szentmise.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

A FILM EGYESÜLET 
KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI MINDEN 

TÁMOGATÓJÁNAK AKI 
VASÁRNAPONKÉNT 

MEGTEKINTETTE A SZÉP 
MAGYAR FILMEKET!

A legközelebbi előadás 1999 március 7-én.
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A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB
Decemberi összejövetelek:
December 1-én és 15-én, kedden 
a M agyar Központban.
Novemberi beszámoló:

A Klub élete igen mozgalmas volt 
Novemberben. Minden tervezett megmozdulás sikerrel 
és a tagság teljes megelégedésével végződött.

November 11-én a Klub Shcpparton-i 
kirándulása alkalmából meglátogatott két konzerv
gyárat ahol olcsón bevásárolhatott mindenki az 
eljövendő karácsony- - újévi ünnepekre. A 
látogatásokat egy finom ebéd és borkóstoló követte, 
ahol a kedvezményes áron mindenki beszerezhette az 
évvégre szánt borokat, italokat. Az úton visszafelé a 
résztvevők „Busz - bingóval" szórakoztak, ami egy új 
kezdeményezés volt a tagok számára. Ez az út nagyon 
sikeres volt mindenki örömére.

November 17-én ünnepelte a Klub 3-ik 
évfordulóját, amit finom ebéd mellett a zsúfolásig 
megtelt termében a tagok és vendégek jó hangulatban 
töltöttek el. Ebédre borjúpaprikás nokedlivel, céklával, 
utána sütemény kávé stb. várta a vendégeket.

November 21-én Kovács Kati estje nagy- 
élményt nyújtott mindenkinek, több mint 500-an 
voltunk, klubtagjaink teljes részvételével. Másnap a 
„Cigány-karneválon” 30 klubtag jelent meg. $3 és S4 
hozzájárulással fejenként segítette a Klub a részvétel 
sikerét.

A decemberi tervek kiemelkedő eseményei 
között kell bejelentenünk a Dec. 7-re tervezett 
Kaszinó látogatást. December 15-én lesz a 
Karácsonyi ebéd , amelyre mindenkit szeretettel vár 
a  Vezetőség. (Garantáljuk a finom ebédet és a jó 
hangulatot!)
Jövő évben az első összejövetelünk, Január 26-án 
lesz és mint ebben az évben, két hetenként kedden 
találkozunk a Magy ar Központban.
Az eljövendő karácsonyi és új évi ünnepek 
alkalmából kívánunk minden tagunknak és 
magyar honfitársunknak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet

A Vezetőség.

A M AGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG_________AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Minden hónap első szombatján (December 5- 
én) tartja szokásos összejöveteleit a szokásos helyen! 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

A CASEY IDŐS M AGYARO K HÍREI.
A megszokott szerdai vidám összejöveteleink 

kívül, egy különleges ingyenes Kaszinói látogatással 
színesítettük Klub életét. A kaszinói látogatás 
alkalmával 20 videó kazettát is kisorsoltunk a 
megjelentek között. A felvételek az anyák-napi 
műsoros napon és az ajándék bál alkalmából 
készültek. Minden írás, kép ás film szép emlék lesz a 
tagoknak egy pár év múlva. Az új Klubház botanikus 
kertjéből nótaszóval indult a társaság a Kaszinóba, a 
jó hangulathoz talán segített az a szép üveg pálinkában 
áztatott gyümölcs is, amit Klubunk alapítója és 
nagyon népszerű elnöke, már 2 hónapja „érlelt” erre 
az alkalomra.

A Kaszinóban felejthetetlen élményben volt 
részünk, Jonny Young a híres TV csillag, a Youg 
Talent Time vezetője felköszöntötte a Klub szeretett 
elnökét Nagy Magdát. Nagyon megható volt hallani az 
egész Kaszinót énekelni, élén Jonny Younggal a 
„happy birthday dear Magdi” szokásos köszöntő dalt. 
Az ünnepelt szeme és még nagyon sok tagnak is 
megtelt örömkönnyekkel. Köszönet jár a klub
tagoknak akik fáradságos munkájukkal készítették elő 
a gyönyörű tortát és a sok virágot az ünnepélyes 
alkalomra.

A következő meglepetés 21-én volt amikor a 
100 főre készült tortát csillagszórók szikrázó fényében 
behozták ismét köszönteni a Klub népszerű elnökét. 
Könnyes szemmel köszönte meg Nagy Magdi a szíves 
megemlékezést.

Ez mutatja, hogy a klubtagok mennyire 
értékelik kedvelt elnökük fáradságos munkálkodását a 
Klub és tagjai érdekében. A jelenlevők egy életre szóló 
emléket vittek magukkal, szeretet és megértés, 
együttműködés vésődött mindenki szívébe.

A Casey idős magyarok minden szerdán 
találkoznak a Dovetőn Public Hall-ban, Power Road 
Doveton, 3177.

A decemberi összejövetelek fénypontja lesz a 
December 16-án 11 órai kezdettel megtartandó 
Karácsonyi Műsoros Összejövetel, ingyenes 
ebéddel, itallal - süteménnyel - kávéval és 
ajándékokkal jó hangulattal várjuk kedves tagjainkat. 
Rokonoknak és ismerősöknek a belépő díj $10.00.

Mindenkit szertettel várunk!

Ez alkalommal kíván Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Újévet erővel, egészséggel és 
ami még szintén fontos MEGÉRTÉSSEL minden 
egyes magyar honfitársunknak a CASEY idős 
Magyarok Klub alapítója és megbecsült elnöke:

Nagy Magda.
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a z  a u s z t r á l i a i
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Minden vasárnap d.e. 11 - órakor

ISTENTISZTELETET TART
a magyar templomban: 121 St. Georges Road 

NORTH F I T Z R О Y.

Igét hirdet: Nt. DÉZSI CSABA 
Istentisztelet után közös ebéd és Klubélet a Bocskai 

_________ teremben.( Sakk, kártya, stb.)

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 
DECEMBERI ÉS JANUÁRI PROGRAMJA:
A VASÁRNAPI ISKOLA MŰSOROS ÉVZÁRÓ 

DÉLUTÁNJA A BOCSKAIBAN 
DECEMBER 6-ÁN.

VASÁRNAP D.U. 1 ÓRAI KEZDETTEL.

DECEMBER 25-ÉN KARÁCSONYI ÜNNEPI 
ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL.

DECEMBER 31-ÉN ESTE 7 ÓRAKOR ÉVZÁRÓ 
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET.

JANUÁR 1-ÉN ÚJ ÉV NAPJÁN ÉVNYITÓ 
ÜNNEPI ISTENTISZTELET.

A NYÁRI SZÜNET UTÁN AZ ELSŐ 
ISTENTISZTELET FEBRUÁR 7-ÉN LESZ.

FELHÍVÁS!
Kérjük Ausztráliában mindazokat akik eddig 

kapták, vagy ezentúl szeretnék megkapni a „Vetés és 
A ratás” című, Stuttgart-ban megjelent evangéliumi 
folyóiratot, hogy írásban vagy szóban jelentkezzenek!

A folyóirat, ami negyedévente jelenik meg 
ingyenes, önkéntes adományokat szívesen nyugtázunk, 
amelyet a postaköltség fedezésére fordítunk. A 
megmaradt pénzösszeget a Stuttgart-i Kiadónak 
továbbítjuk.
Bentley Etelka. 2 Callander Street. East Geelong, 
Vic. 3219. Telefonszám: (03)5248 1281.
AMRE iratmisszió felelős: Dézsi Csaba lelkipásztor.

ANTAL SÁNDOR SZOBRÁSZM VÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA. DECEMBER 1 - 22 KÖZÖTT.
A Kingston Art Centre-benCm. Nepean Hwy and 

South Road Moorabbin. Hétköznap d.e. 10-től este 6- 
ig. vasárnaponként d.u.2-5 óra között, szombatonként 

zárva. Érdeklődés a 9556 - 4440 telefonszámon.

A ST. A LBA NS ID Ő S M A G Y A R O K  
K LU B JA .
Összejövetelek: Minden hétfon 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans.
A Klub December 5-én MIKULÁS - BÁLT rendez, 
este 7:30 órai kezdettel, majd December 7-én tartja 
évzáró ebédjét. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség. 
További érdeklődés Boros Veronika 9337 3993 
telefonszámán.
Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
Kíván a St.Albans-i Idős Magyarok minden tagjának a

Vezetőség.

D É L V ID É K I M A G Y A R O K  SZ Ö V E TSÉG E 
A DMSz december 5-én, szombaton tartja a Mikolás 
Családi Estjét, este 7:30 tói éjfél után 1:00 óráig.
Az Évvégi Karácsonyi Ebéd december 13-án lesz 
az utolsó találkozás ez évben (vasárnap) Mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség. Ez alkalommal fimon 
ebéd, gazdag tombola, zene és jó hangulat várja a 
vendégeket.

A sikeres év után Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván minden tagunknak 
és magyar barátunknak a DMSz Vezetőség Tagjai.
Első összejövetel 1999 január 24-én lesz, a szokásos 
helyen és időben. Ezután pedig minden hónap második 
és negyedik Vasárnapján zenés ebéd az Egyesületben, 
12 -tői 5 óráig. Cím: 506 Mountain Hwy. 
Bayswater. 3153.
Esküvőkre, Születésnapokra vagy más rendezvényekre 
a terem kibérelhető. Érdeklődés Kocsis Endre 9511 
4858 vagy Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán.

A N U N A V A D IN G I ID Ő S M A G Y A R O K  
K L U B JA

A Klub sikeresen átköltözött az East 
Burwood-i Community Hall-ba. Köszönet a tagoknak, 
hogy ilyen szép számmal és nagy lelkesedéssel 
fejezhettük be az évet. Különös köszönet minden lelkes 
tagnak akik elősegítették ezt a sikeres évet. Minden 
egyes találkozón többen és többen jelennek meg, ami 
munkálkodásunk eredményét mutatja. További jó 
munkát kíván minden tagnak a jövő évben. Ez 
alkalommal kíván a Nunawading-i Idős Magyarok 
Klubja minden tagjának Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet Gaál Marika a 
vezetőség nevében.

Ünnepi Karácsonyi Ebéd December 9-én a
Magyar Központ Nagytermében. (760 Boronia Rd. 
Wantima 3152) Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
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J6vő évi összejövetel: Január 20-án. az új címen a 
Burwood Hwy. East Burwood 3151 .címen. EAST 
BURWOOD COMMUNITY HALL. 9 -tői 2 
óráig. Finom ebéd, jó hangulat és a megszokott baráti 
kör szeretettel vár minden magyar vendéget.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB  
M AG YARO K  SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn , a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.
Decemberi összejövetelek: december 7-én . 
december 14-én Évvégi Karácsonyi Ebéd.
Finom ebéd, jó hangulat - mindenkit szeretettel vár és 
hív a Vezetőség. Egybe ez utón kíván Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet minden 
tagnak és támogatónak szeretettel a Vezetööség.
Az első összejövetel 1999-ben Február 1-én (Hétfőn), 
további felvilágosítást Erdeg Marikától a (03) 9547 
4267 telefonszámon.

A GEELONGI M AGYAR SZENT LÁSZLÓ  
EGYESÜLET INC. HÍREI.
December 6-án Mikulás Ünnepély, de. 12 órai 
kezdettel. Tagságnak és gyermekeiknek ingyenes ebéd, 
vendégeknek $5.00 fejenként.
December 12-én, Ökumenikus ádventi Istentisztelet 
lesz az otthonban ami után Pikniket tartunk.
December 13-án, d.u. 2 órakor Református ádventi 
Istentisztelet Pakington street-i templomban.
December 24-én, este 7 órai kezdettel katolikus 
szentmise, a  St. Johns templomban.
December 26-án ,d.e. 10 órakor a Református 
templomban lesz az úrvacsorával egybekötött, ünnepi 
Karácsonyi Istentisztelet.
December 31-én, Szilveszteri Bál, este 7:30 kezdettel 
- 1:30-ig a Greater Geelong Soc. Club helyiségében, 
mindenkit szeretettel várunk.
A Szent László Egyesület elnöke, Csépány István 
a vezetőség nevében kíván minden tagnak, és 
családjának és minden magyar honfitársnak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet.
1999 első összejövetele január 24-én Halász 
Piknik 12 órakor a központban.

PEDIKŰRÖS Melboumeben hívásra házhoz megy. 
Hívják Zsuzsát a 9803-4372 telefonszámon.

MAGYAR TV MŰSOROK!
Melbourne! Minden második hétfőn este 6:00 és 6:30 
óra között a Solymossy Kálmán által vezetett Victoriai 
Magyar Televízió sugároz műsort a 3 1-es csatornán.
Az SBS.TV állomás minden vasárnap reggel 7 órai 
kezdettel félórás híreket közöl a legfrissebb 
magyarországi eseményekről, magyar nyelven. 
MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön D.u. 4-5 óra között.
Az SBS magyar nyelvű műsora minden pénteken este 
10 órakor az 1224 Khz. hullámsávon.
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az 1053 AM hullámhosszon, minden szerdán este 8-9 
óra között és csütörtökön reggel 8:45 és 10:15 között 
sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
A novemberi újságban 
Családi Kör... (mai kiadásban) 
verset Kiss Zoltán írta, aki 
Németországban él.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az Ausztráliai 
Kisújság legközelebbi száma 1999 február elején 
jelenik meg. Minden előfizetőnek, munkatársának, 
támogatójának és barátnak kíván Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet a Szerkesztőség_______

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: kisújság @ netlink. com. au. 
M EGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $12.50.-egész évre $ 25 Dollár.

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

Cím :........................................................

....................................Postcode:................
Money Ordert vagy csekket kéijük 

AUSTRALIAI KISÚJSÁG 
névre kiállítani.


