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m a g y a r o r s z á g i

TUDÓSÍTÁSOK...
ZITA GORDON GIELGUI) A BUDAPESTI 

LITE A KÖNYVESBOLTBAN.
Dr. Nagy Károly az Ausztrál Baráti Kör 

vezetője hívott meg a Várba, a Litea könyvesboltba 
egy érdekes sajtótájékoztatóra. A programot Bánkuti 
Gábor a Magyar Rádió vezető riportere konferálta. 
Zitán kívül sok nevezetesebb vendég is volt ott. mint 
például Noel Pelly, szabadfoglalkozású ausztrál író, 
aki Zita könyvét méltatta. A megjelentek között volt 
Nigel J. Thorpe, Nagy-Britannia és Eszak-írország 
Egyesült Királyságának valamint Dr.Mark Higgie 
Ausztrália rendkívüli és meghatalmazott nagykövete 
is.

A könyv címe ZITA Gordon Gielgud Életem 
története. Lejegyezte: Noel Pelly. Igen szórakoztató, 
nem sablonos és könnyen olvasható. Főhőse: Zita. 
gazdag magyar arisztokrata család leszármazottja, 
szellemes, nőies, de kemény akaratú, acélos jellem. 
Magyarországi sikeres filmkarrierje félbe maradt, a 
második világháború kitörése miatt az angol 
hadseregben szolgált. Lánya születése után férjével. 
Lewis Gielguddal sok éven át a diplomaták életét 
élvezték. Majd férjhez ment Niggel Suttonhoz, annak 
NÁTO-fötitkárrá való kinevezése előtt. Korai halál 
után. Zita szűkös anyagi körülmények közt nevelte fel 
egyetlen lányát. Mainát. Maina egyetlen vágya volt. 
hogy balerina lehessen. Maina ma napjaink egyik 
Iegtehetségesebb balett-szinigazgatója.

Zita. miután feláldozta film és színpadi 
karrierjét, most a nyolcvanadik évét betöltve újra 
felkéréseket kap. A Litea könyvesboltban is 
szellemesen, frissen, érdekfeszítően mesélt életéről. 
Tisztelettel őrzöm dedikált könyvét.

Dr. Szalontai Éva

INDUL A SKANDINÁV LOTTÓ

Indul a Skandináv Lottó, a magyar 
kispénzűek szerencsejátéka. A játék jelszava 
„szokásba jön a szerencse". Az eddig ismert 
lottójátékokhoz képest másfélszeres nyerési esélyt 
kínál. A Skandináv Lottó egyik különlegessége az 
ikersorsolás.

Egy alap játék részvételi díja csak lOOft. ezért 
hívják a magyar kispénzűek szerencsejátékjának.

A Skandináv Lottó sorsolása minden szerdán, 
megtekinthető a TV2 műsorában.

MINDEN VÖRÖSKERESZT 
SEGÍTSÉGÉRE RÁSZORULÓ 

MAMÁNAK ÉS GYERMEKÉNEK 
KÍVÁNUNK E6Y  KICSIVEL 

BOLDOGABB KARÁCSONYT.
A KISÚJSÁ6 SZERKESZT SF.6E.

Magyar Vöröskereszt 
.. Együtt a Mamával" 
Csecsemők és Gyermekek 
Átmeneti Otthona

121-1. Htuhipes 
Nagykalapács u.. 

HUNGAIC 
Tel: (36)1- 276-32-3.

T iszte lt K isújság és kedves A usztráliai Magyarok!

A  M agyar V ö rö sk eresz t "E gyü tt a  M am ával" o t th o n a  részb en  az  ö n ö k  adom ányain: 

k ö szö n h ető en  1999. sz ep te m b e r 30-án  m egnyithatta  ú j o tth o n á t, ahol im m ár 8  anya é s  gyermek 

találnak m en ed ék et a  férjük agressziója, és  a m agyar családokat egyre  n agyobb  m érték b en  súly 

hajléktalanság e llen. A z  ú j ép ü le t m o d em  és  a  célnak m egfelelő szerkeze tű  lett.

A  régi ép ü le tb en  to v áb b i 6  teljes család o t tu d u n k  elhelyezni, ezzel a  lélegzetvételnyi tdóv 

am it itt tö lten ek , seg ítünk  nekik talpra  á llni, e ltervezni é s  e lindítan i ú j jövőjüket.

Szere tnénk  m in d  a d o lgozók  m in d  a  jelenlegi é s  leen d ő  lakóink  n ev éb en  k ö szö n eté t m ond: 

segitókészségükért, odafigyelésükért é s  tám ogatásukért.

B udapest, 1999. o k tó b e r  25.
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Kossuth és a magyar menekültek
Törökországban

(Az Elet és Tudomány nyomán)
Folytatás a novemberi Kisújságban 

megjelent tudósításhoz.

Osztrák amnesztia.

A nemzetközi nyomásra a bécsi kormány 
engedékenyebb lett. Amikor 1849 októberében 
Vidinbe küldte Hauslab tábornokot, hogy próbáljon 
minél több menekültet visszahozni. Zia pasa csak úgy 
volt hajlandó működéséhez hozzájárulni, ha írásos 
biztosítékot nyújt, hogy a hazatérőknek nem lesz 
bántódásuk. Hauslab október 16-án már ilyen értelmű 
írásbeli felhívást intézett a menekültekhez. Eszerint 
mindazok az osztrák alattvalók, akik haza akarnak 
térni, őrmestertől lefelé amnesztiában részesülnek, de 
amennyiben katonai szolgálatra alkalmasak, 
közlegényként fogják őket besorozni az osztrák 
hadseregbe. A tisztek ellenben hadbíróság elé 
kerülnek, és annak ítélete dönt a sorsukról.

Kossuth
nem foglalt állást a 
visszatérés ellen. 
Álláspontját az 
1850. Július 16-án 
gróf Vaj Lászlónak 
írt levelének alábbi 
sorai tükrözik: 
Nyilatkoznom kell 

az Osztrák
amnesztia iránt. 
Akik azt
személyeikre nézve 
keresik, vadásszák, 
kunyerálják. azokat 
nemzetem hüteten 
tagjainak tekintem, 
s azokat társnak 

sem vallom, sem ismerem, de ha Ausztria bizonyos 
osztályokra általában amnesztiát adand, azért, hogy 
valaki kisebb tekintélyű, s a múltakban nem 
vezérszerepű ember, azt használva hazamenyen, csak 
azért nem Jogom rossz embernek tekinteni. "
Hauslab küldetésének eredményeként Október 21-én 
a „Magyar" és a „Ludwig" nevű gőzösek valamint hat 
rakodóhajó mintegy 3500 emberrel indult haza 
Vidinböl. Vachot Imre egykorú tudósítása szerint 
Hauslab ígéretét az osztrák kormány megtartotta. A 
legénység őrmestertől lefelé büntetést nem kapott, az

alkalmasakat besorozták az osztrák hadseregbe. A 
tisztek haditörvényszék elé kerültek. Várfoksággal 
nem fukarkodott a hadbíróság, de halálos ítéletre nem 
került sor.
Megegyezés a menekültek ügyében.

Az angol-francia szövetséggel megerősödött 
Törökország ellen Oroszország sem látta értelmét egy 
háború kirobbantásának. A cár most elsősorban azt 
kívánta, hogy a menekültek szigorú őrizet alatt 
legyenek, és minél messzebb kerüljenek az orosz 
határtól.

A cár kívánsága alapján határozta el a török 
kormány, hogy a menekülteket Vidinböl Sumlába 
szállítja. Már október 30-án útnak is indították Bemet 
mintegy 400 lengyellel. Ezzel a karavánnal ment 
Dembinszky és Mészáros tábornok is. Őket másnap 
az olasz légió követte gróf Monti vezetésével. A 
mohamedánná lett magyarok karavánja November I- 
én indult el Kiamil (Kmetty) és Ferhad (Stein) pasák 
vezetésével. Kossuth a mintegy 350 át nem tért 
magyarral November 3-án indult el, és November 23- 
án érkezett Sumlába.

Ezután a cári kormány és a porta, illetve az 
osztrákok és a porta között folytatott tárgyalások 
eredményre vezettek. Még 1849 vége előtt aláírták a 
szerződéseket. Az Oroszországgal kötött szerződés 
azt írta elő. hogy mind azon lengyeleket távolítsák el 
a török birodalomból, akik részt vettek a magyar 
forradalomban, kivéve, akik az izlám vallásra áttértek. 
Ezeket a török kormány Aleppóba vagy Konyába 
száműzte. Az osztrákokkal kötött megegyezés azt 
kívánta, hogy a porta a birodalom belsejébe, a 
kisázsiai Kütahába küldje mindazokat, akiket az 
osztrák követ kijelöl. Amilyen arányban 
Magyarországon a rend helyreáll, akként szelídíti a 
porta a menekültek őrizetét, s végül -  ha Ausztriában 
a forradalom minden nyoma eltűnik -  szabadon 
bocsáthatja őket.

A messzi Kütahyában.

Kossuth 1850. február 15-én indult el 
csoportjával Sumlából. Vele ment Kütahyába 
Batthyány Kázmer volt külügyminiszter. Mészáros 
Lázár volt hadügyminiszter, a két Perczel testvér és 
még mintegy 240 ember.

Kossuth és emigráns társai 1850. Április 13- 
án érkeztek a sivár Kütahyába. Isztanbultól 331 km-re 
keletre, ahova az áthelyezést a török hivatalnokok is 
számüzetésszámba vették. Ott egy hatalmas 
kaszárnyába szállásolták el őket. Az emigránsoknak a
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laktanyán belül szabad mozgásuk volt. kint azonban 
csak katonai kiséret mellett közlekedhettek.

A kütahyai laktanya. - jelenleg a városi tanács székháza.

Kossuth kütahyai napjait sokoldalú munkával 
töltötte. Nyelveket tanult, látogatókat fogadott, 
különösen sokat foglalkozott katonai tudományokkal. 
Egy esetleges magyarországi megmozdulásra készült, 
amelynek katonai vezetését is a saját kezébe akarta 
venni.

Kütahyában az emigránsok megélhetésére a 
porta komoly összegeket rendelt. A török 
pénzügyminisztérium kimutatása szerint a magyar 
emigráció 1851. április végéig a török kormánynak 
60 millió piaszterébe került. A pénzügyi okok is 
közre játszottak abban, hogy a török kormány az 
emigráció idejét minél rövidebbre kívánta szabni. A 
porta 1851 tavaszától egyre több emigráns 
elutazásához járult hozzá, míg végül szeptember 1-én 
Kossuth kütahyai társai ellen is megszüntették a 
korlátozó rendszabályokat.

Kossuth szükebb környezetével szeptember 1-én 
indult el a gemleki kikötőbe, ahonnan szeptember 9- 
én a „Muhbiksir sahur.” (Szerencsés hír) nevű török 
hajó a Dardanellákban horgonyzó Mississippi nevű 
amerikai fregattra szállította. Kossuth ezen a hajón 
indult Angliába majd onnan diadalmas amerikai 
kőrútjára.

Dr.Szabó-Papp Lóránt.

a MAGYArN A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja kiadóhivatalai: 

Toronto. Ontario és Daytona Beach. FI. USA)

16 milliárd dollár, vagy semmi...
A Swissair utasszállító vállalat felajánlotta 

hogy $300 millió dollárral akarja kártériteni. - de nem 
büntetésképpen. - annak a 229 balesetben meghalt 
utasnak hozzátartozóit, akik tavaly, szeptember 2-án 
lezuhantak a Swissair MD-ll-es repülőgéppel 
Halifax (N.S.), Kanada mellett.

Az áldozatok ügyvédei azonban sokkal több 
pénzt szimatolnak (mely pénznek tetemes része az ö 
zsebükben fog szerényen meghúzódni), kérték 
hatóságokat, hogy folytathassák tovább perüket a 
Swissair. Boeing. Delta és az Inflight Technologies, 
(akik a fedélzeti szórakoztató - berendezéseket 
készítették) ellen.

Továbbá külön $ 3 .8  milliárd dollárra perelik 
a DuPont céget, amely a repülőgép fémesített Mylar 
hőszigetelő anyagát, készítette.

Шипа Ш  3tnbió <S* Wnílcrl)
Alapítva : 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítású.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

The Australian Institute fór The Conservation of 
Cultural Material Inc.-tagja.

UNIT 5 / 4 BIRRIGA ROAD, 
BELLEVUE HILL, NSW. 

__________Telefon: (02) 9365-3532

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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Ha nálunk született volna....
Szélesre tárta a kiskaput.
Mária arca, mint a viasz: sápadt.

Alföldi Géza verse. Ne ugass már Bodri! Hát nem látod, hogy vendégek?
Eredj csak Péterke s szólj az apádnak!

Népszámlálás volt Betlehemben, 
így szól a Karácsony története 
S akkor született meg egy roskadt istállóban 
Az Úr Egy Fia, Mária gyermeke.

Jöjjön csak lelkem, segítek én...
Támaszkodjék rám!.. Óvatosan lépjen...
Úgy-úgy, lelkem! Kend meg csukja csak be a kapt 
De siessen, oszt maga is segéljen!...

Nem volt, ki szállást adjon nékik. 
Barmok lehelték rá a meleget.
Nem volt pólyája, egyetlen takarója... 
Mesél a monda... .mert ott született!

János is sebtében előkerült,
Kemény keze még a villát fogta,
- Utasok...Nincsen szállásuk...s beteg az asszony 
behívtam őket!...Már mért ne tetted volna?!..

De Cegléden, vagy Kecskeméten.
A Hortobágyon születhetett volna. 
Az első Karácsony igaz történetéről 
így szólna ma a bibliai monda:

Rózái éppen az udvart seperte,
János meg a jószágoknak almozott.
A kis Péterke az öreg kandúrral játszott...
A puli...az meg hátul kalandozott.

Akkor ért a ház elé József,
Jó tejszagot lehelt a méla csönd. 
Mária fáradtan alig vonszolta magát, 
S a kerítésen át József beköszönt.

- Az asszonynak vess tiszta ágyat.
Az ember meg a lócán elalhat.
És valami enni is akad tán a háznál...
Péter, egy kis borért, fiam. szaladj csak!

A Bodri is oda sündörgött,
Péter a butykossal máris kocog,
S mindeddig az asszony megvette az ágyat,
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott.

Máriát már fájdalom rázta, - 
A párnák közt csendesen feküdt,
S amíg az asszony terít, megnyugodva látta, 
Hogy János a szobába éppen befűt.

Rózái fogadta hangos szóval,
- Mi szél sodorta erre kenteket?
- Törvénybe mennénk, de beteg lett az asszony,
S pihenni kéne, mert ránkesteledett.

Kerestünk fődéit a korcsmában.
De szállást a bérlője nem adott...
Hej, pedig az asszony utolsóban van már.
De hiába! Nincs pénz. mert szegény vagyok.

Egy istálló is elég lenne.
Csak tető lenne már a fejünk felett...
Rózái a seprőjét falnak támasztotta.
Bodri a kiskapuig settenkedett.

Takarodsz vissza, beste lelke!
Kerüljenek csak kentek bentébb!
Talán egy ágy az csak akad majd még a háznál.. 
Hogy elfáradt szegény, eszem a lelkét! -

A kemencében lángolt a tűz,
Rózái az ágynál csendesen állt ott 
És lelkűkre a tiszta ágy friss párna-szaga.
Mint a békesség, csendesen leszállón...

Kint az égen holdfény ragyogott;
Házra, tájra ezüstport hintett,
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában 
ím, megszületett a régen várt kisded.

A szomszédságban akadt bölcső,
Nagy Andráséktól csipkés kis paplan,
S négy -  öt asszony zsibongott a szobában 
A kis teknő körül szép köralakban.

Jaj, de szép fiú -  nézd csak apjuk!... 
Ujjongott Rózái, míg óva mosta...
És így született meg az isteni Gyermek... 
Már hogyha nálunk született volna!
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ASSZISZTENCIA
Az ország egyik legtávolabbi 

csücskében fekvő apró faluban szülni 
készül az állatgondozó felesége. Már 
jelentkeznek a mind sűrűbb fájások, 
így aztán nincs mit tenni, a sógor elrohan a szomszéd 
faluban lakó bábaasszonyért.

A bába forró vizet kér, kezet mos, majd 
felkapja az orvosi táskáját és bemegy a vajúdó 
asszonyhoz. Pár perc múlva kiszól:

Kérek egy laposfogót!
A férj idegesen keresgél, aztán beadja. Újabb pár perc 
telik el. rés nyílik az ajtón és megint kiszól a bába: 

Csavarhúzót!
Az apa halálraváltan odaadja. Megint nyílik az ajtó, 
újabb kérés hangzik el:

Kalapácsot, de gyorsan!!
Az apa már se holt. se eleven, reszkedve teszi fel a 
kérdést:

Az isten szerelmére, mi történt?
Még semmi, csak nem tudom kinyimi a 
táskámat!

1999
DECEMBER

Jeles napok; 
December 6. Szent 

Miklós napja. A Mikulás 
nap ünneplése és az 

ajándékozás mai formája 
viszonylag új keletű, a 

Miklós napi alakoskodók 
azonban régóta részesei a 

magyar 
néphagyománynak. 

December 13. Szent 
Luca napja. December 

24. Karácsony 
előünnepe. 

December 24. Az Úr 
születése, karácsony. 

December 28. Apró 
szentek napja. December 

31. Szilveszter. A 
szokások és hiedelmek az 

emberi életre, az 
állatállomány és a termés 

vonatkoztak. A Szilveszteri szokások ma 
ároson és falun egyaránt a hangos, vidám 

évbúcsúztatást jelentik.

POKOLJÁRÁS
A férj bevallja a feleségének:
a főnököm ma dühében azt mondta, menjek a pokolba. 

És erre te?
Hazajöttem!

MEGGYŐZŐ ÉRV
A vendég bosszúsan hívja a pincért:

Pincér, ebben a csirkelevesben nincs is 
csirke.

A pincér vállat von:
Na és? A székely gulyásban se főznek 
székelyt.

Bíróságon
Vádlott! Úgy zajlott le a betörés, ahogy az 
ügyész úr előadta?
Nem de az ö módszere sem rossz!

„Í1 RÁVEZETŐ
Az úrvezető bemegy a garázsba:
- Kérem nekem sürgősen szükségem vagy egy hosszabb 
olaj mérő pálcára. Miért uram. kérdezték,
- Mert az enyém már nem ér bele az olajba!
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Időt és energiát takaríthatunk meg, ha 
pontosan megtervezzük, hogy mit mikor akarunk 
sütni. Az aprósüteményeket akár egy-két héttel, a 
gyümölcs-kenyeret (sőt a bájglit is) napokkal az 
ünnep előtt elkészíthetjük. Jól záródó dobozban, 
vagy alufóliába tekerve biztosan elállnak, frissek 
maradnak.

Megkönnyíthetjük a karácsonyi sütést, ha 
néhány nappal előtte ..rákészülünk”:

• Megtörjük, meghámozzuk, megpirítjuk a 
diót. mogyorót, mandulát, és a célnak 
megfelelően felaprózzuk;

• Megdaráljuk a mákot, a diót, és jól 
záródó dobozban vagy polietilén 
zacskóba tesszük;

• A cukrozott gyümölcsöket összevágjuk;
• Mazsolát (csavaros tetejű üvegben) 

rumba vagy jóféle likőrbe áztatjuk;
• Átszitáljuk, megtörjük az össze

csomósodott porcukrot;
• A becukrosodott mézet vízfürdőben vagy 

mikrohullámú sütőben felolvasztva 
„megjavítjuk”;

• Összekészítjük a sütés kellékeit, elmossuk 
a ritkán használt sütőformát, kivágjuk a 
bélelésükre szolgáló sütöpapírt;

• Ha reszelt citrom -  vagy narancshéjra van 
szükségünk, a gyümölcsöt folyó forró víz 
alatt, gondosan meg kell mosni, mert az 
érési idő lelassítása érdekében általában 
tartósítószerrel kezelik!

KARÁCSONYI MÉZES 
Hozzávalók: (kb. 70-80 darabhoz): 125 gm. méz, 60 
gm. barna vagy kristálycukor, 50 gm. margarin, 1 
tojás, 250 gm. finomliszt. 1 zacskó (12 gm.) sütőpor, 
1-1 mokkáskanál őrölt fahéj, szegfűszeg,
szerecsendió, 1 citrom, a nyújtáshoz: liszt, a 
sütölaphoz: zsiradék, a díszítéshez: 100 gm. vegyes 
finomság (dió, mogyoró, mandula, mazsola
cukrozott gyümölcs, stb.)

Elkészítési idő: 1 és /2  óra + 5 óra pihentetési 
idő. (1 darab. 168 kJ/40 kcal)

A mézet, a barna -  vagy kristálycukrot és a 
margarint egy lábaskában, mérsékelt tűzön, állandóan 
kevergetve addig forrósítjuk. amíg a cukor teljesen 
elolvad. Az edényt hideg vízbe állítva a keveréket 
kihűtjük, beleütjük a tojást. A liszthez adjuk a 
sütőport és az őrölt fűszereket, belereszeljük a 
citromhéjat. Hozzáadjuk a mézes keveréket, majd 
lisztezett deszkára szedjük, összegyúrjuk (egy kicsit 
ragacsos lesz). Cipót formálunk belőle, fóliába 
csomagoljuk, és legalább 5 órára hidegre tesszük.
A sütőt előmelegítjük 200 °C-ra. 2-3 nagy tepsit vagy 
sütölapot zsiradékkal megkenünk, kibéleljük 
sütöpapírral. A tésztát lisztezett deszkán 2 - 3  mm 
vékonyra kinyújtjuk, tetszőleges formákkal kiszúijuk. 
és nem túl közel egymáshoz, a tepsibe rakosgatjuk. 
Tetejüket tetszés szerinti finomságokkal díszítjük. 
Mindössze 5 - 7  percig sütjük (a mézes könnyen 
megég és keserű lesz!), a tepsiben hagyjuk kihűlni. 
Jól záródó fém vagy műanyag dobozban tároljuk. 
Sokáig eltartható, idő haladtával egyre finomabb, 
porhanyósabb lesz.
Változat: a puszedli egy részét „csupaszon” hagyjuk, 
kihűlés után csokoládémázba mártjuk, majd mielőtt a 
máz megdermedne, a felsorolt finomságokkal vagy 
egyszerűen morzsacukorral, napraforgómaggal 
díszítjük. Jt
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Magyarországi és Ausztrál rokonoknak, 
barátoknak és ismerősöknek sok szeretettel 
kíván békés, és Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog örömteljes Új Evet

ÖRÖMTELJES KARÁCSONYT ÉS 
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN 

MINDEN BARÁTAINAK ÉS ISMERŐSEINEK 
2000-RE.

SZMOLNIK LAJOS ÉS MARGIT.

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR REFORMÁTUS 
EGYHÁZ (VlCTORIAl KERÜLET).
ÁLDÁSOS, SZERETETrELJES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS ISTENTŐL GAZDAG 
MEGÁLDOTT BOLDOG, BÉKÉS ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁN TAGJAINAK,
HOZZÁTARTOZÓINAK, BARÁT1AINAK.

DÉZSI CSABA LELKIPÁSZTOR. 
CSUTOROS CSABA FÖGONDNOK.

barátunknak/ cserkés« családnak
és támogatónknak/ békés/

szere te tte ljes  J^ a rác so n jfi 
•• ' 

ü n n e p e k e t és sikerben gazdag £ f j
E sztendő t kíván:

94 .sx . <5unor és
b?.sz> ^ o rm a g  £ e c il  csapatom .

Kegyelettejes Szentkarácsonyt és 
Boldog Újesztendöt kíván

Pálos István és családja.

A Délvidéki M agyarok Szövetsége Kíván 
minden tagjánaktámogatójának és 

barátjának Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Újévet 

a Szövetség nevében Kocsis Endre 
és A lata JVcIIie.
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG A FÖLDÖN, MINDEN 
MAGYAR TESTVÉRÜNKNEK. SZERETET 

TELJES ÜNNEPEKET, ISTENTŐL ÁLDOT ÚJ 
ESZTENDŐT KÍVÁN А 4EB QLD-I MAGYAR 

RÁDIÓ SZERKEZTŐJE:

Szalisznyóné-Gárdonyi Lili és Benő.

A Magyar Központ Vezetősége kíván 
minden magyar honfitásnak és barátnak 

kcgyelemteljes, békés Karácsonyt 
és Boldog I jesztendő!.

A vezetőség nevében Kövesdy András.

KCLLmCJ KÄJONTI QNKEFEKCT Í J  P0L50Q 
<U ÉVET ШШП ПШЬСК MltáTMK t JI JflERÖJMEK
jzeretettel

JOITHQJJT EUMDEXÍ1 ÍJ MUMM.

A Szent Albánszi Idős Magyarok 
Klubja, szeretettel kivan 

kegyelemteljes Karácsonyi és 
reményteljes Boldog Új Évet 
minden magyar honfitársának.

Boros Veronica

A Magyar Szabadságharcos Világszövetség 
Ausztráliai Csoportja, Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket és sikerekben gazdag, jó 
egészséggel megáldott szerencsés Új Évet 
kíván minden őszinte honfitársának.

Apró József ügyvezető elnök.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Újévet kívánunk 

minden utazónknak, barátainknak 
és támogatóinknak a 

Béla’s Holiday World és 
BOHÉM1A TRAVEL nevében 

Szepesv Béla.
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Ev-végi Cserkész Naptár.

December 5-én. Mikulás pikniket, évzáró ünnepélyt 
és mini olimpiát tartunk a Központtal együtt. A 
cserkészek. finomabbnál finomabb. házi 
süteményeket fognak árulni. Mindenkit szívesen 
látunk és talán délre már a Mikulás is megérkezik! 
Január 4-én. Reggel 10 - órai kezdettel. Cserkész 
Napot rendezünk a Központban. A nap folyamán a 
cserkészek ismertetni fogják munkálkodásuk 
eredményeit a vendégekkel. A Vörös Vonatban lesz a 
cserkész bemutató, kiállítási tárgyak és videók. A 
vendégek láthatják milyen "Jó Munkát" végeztek a 
Cserkészek! Ha sikerül, a helyszínen tábori
építményeket is készítenek majd.
December 8-án. Szombaton kezdődik a Cserkész 
Jamboree. Ezen a táboron Ausztrália államaiból több 
mint 100 cserkész vesz részt. Külön fiú. leány és 
kiscserkész altábor várja majd a résztvevőket. A 
kiscserkészek csak Január 12-ig táboroznak. A nagy 
cserkészek a táborozást 17-én fejezik be. Az idei 
Jamboree to témája: A kereszténység kialakulása 
Magyarországon Szent Istvántól a napjainkig.

A konyhát a fenntartó testület vállalta el. ezt 
előre is hálásan köszönjük nekik! A látogató nap 
Január 9-én lesz. a finom ebéddel kezdve az esti 
tábortűzzel végződik majd. Minden cserkész-szülőt és 
barátot szívesen várunk.

A cserkész parkunk East Warburtonban 
egyre szebb és szebb lesz. már két munkanapon 
vettek részt a fiatalok, vezetők és szülők. Az 
eredményes munkájukat a táborozás allatt lehet majd 
értékelni. JÓ MUNKÁT.

Emlékszel? Az 1-ső Magyar találkozó. 1969.

CSERKÉSZ REGÖS C SO PO R T— MELBOURNE

XI. Ausztráliai Magyar Találkozó.

A Táncszeminárium miatt, a január 3.-ra 
tervezett „Ifjúsági szavalóverseny” nem a Bocskai -  
teremben, hanem a Magyar Központban kerül 
megtartásra.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Szilveszteri Bál. A Rendezőség tisztelettel kéri a 
bálra jelentkezett védnököket. hogy 6:30-ra 
szíveskedjenek megjelenni, mert a vacsorát a Klub 
helyiségben csak 6:30 és 7:30 között fogják 
felszolgálni. A később érkezőknek a vacsorát saját 
magúnak kell kihozni a konyhából.

Fiatalok Azok a fiatalok, akik a Magyar 
Központban a „Disco”-n kívánnak részt venni, 
december 15.-ig be kell fizetni a S 15.00 összeget. 
December 15 után. a jegy ára $25.00 lesz. A jegy 
árában benne van egy „hot dog” és egy „soft drink".
A disco jegy árát a Magyar Központhoz kell 
befizetni.

Táncszeminár A december 30-án kezdődő és 
január 8-ig tartó (12 fél-nap) rendszeres tánctanítás 
ára $50.00. Aki részt kíván venni a tanfolyamon, az 
már most jelentkezhet, a részvételi díj befizetésével.

Kiállítás Aki szépművészeti, vagy iparművészeti 
tárgyat kíván kiállítani, sürgősen jelentkezzen Mrena 
Imrénénél, (2045 Maivem Road. East Mai vem. 3145. 
Telefon (03) 9571 1792 ). A kiállításra kerülő 
tárgyakat január 5.-én. délután 5 óra után kell a 
Bocskai -  terembe hozni (121 St.Georges Road. 
Fitzroy North). A kiállítás január 9-én az esti órákban 
záródik. amikor a kiállítási tárgyakat a 
tulajdonosoknak át kell venni.
A jelentkezésekből úgy látszik, hogy igen sok 
kiállítási tárgy $2500 - $3500 értékre van becsülve. 
Kérjük a kiállítókat, hogy biztosítsák be a kiállított 
tárgyakat, inért ilyen összegeket az együttes 
biztosítási kötvény NEM FEDEZ!
Védnöki jegyek A védnöki jegy — kötegeket 
december 29.-én és 30.-án kézbesítjük ki a 
tulajdonosoknak a Manréza teremben.

Ui védnökök: Bálán M. Bognár M. Mohi M & M. 
és a Kisújság képviselete.
A Találkozó Rendezősége nevében. Hetyei Sándor.
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Szeretettel vár minden fiatalt, gyereket aki szeretne 
népi táncot tanulni. Három korcsoport van. Próbák 
minden péntek este a Központban. További 
felvilágosítást Ámon Lillától a 9848 4865
telefonszámon.
A FILM EGYES Öl e t  n y á r i 
SZÜNETET TART!

Az Egyesület köszönetét mond minden 
támogatójának, akik olyan lelkesen látogatták a 
magyar film délutánokat. Remélhetőleg újra 
találkozunk a jövő évben.

Ez. úton kíván az Egyesület Vezetősége 
nevében Koszó Károly Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog IIj Évet minden kedves 
magyar honfitársának, épségben, egészségben.

Egv gondolat -  vélemény!
Részlet a Magyar Központ Híradójából; 

Többször halljuk a közösségünkben, hogy miért nem 
dolgoznak jobban együtt a különböző magyar 
egyesületek, szervezetek főleg olyanokkal, amelyek 
nem tartoznak a Központhoz. Ha belegondolunk, 
többnyire minden csoportnak egy a közös célja: a 
magyarság összetartása, mint vallási, mint társadalmi 
vonalon. Tehát a cél meg van. akkor már csak az 
akarat hiányzik!

Milyen jó lenne, ha minden magyar csoport 
összeülne az évvégén és megbeszélné évi programját, 
és ezzel lecsökkenne a rendezvények ütközése. így 
meg lehetne adni az alkalmat mindenkinek, hogy részt 
vehessen több rendezvényen. Pl. Istentiszteleteken, 
rendezvényeken a Bocskaiban és koszorúzáson, 
ünnepélyeken a Központban.

Ehhez az együttműködéshez nagy akarat kell. 
Nagyobb figyelmet kell fordítani arra. hogy ne 
szervezzünk műsorokat egymás ellen.

Mi a kedves olvasó véleménye? Lehet együtt 
dolgozni ajövőben?

Kövesdi Éva

Pénteken és Szombaton d.u.6-tól -12 éjfélig. 
Vasárnap d.e. 11.00-töl - d.u. 6.00-ig. 

Magyar Központ Tel. üzleti (03) 9800 4544 
760 Boronia Road otthoni (03) 9706 2905
Wantima 3152 Mobile: 0419 383 963

A KNOX HUNGÁRIÁN 
SENIOR CITIZEN CLUB 
HÍREI

Novemberi visszapillantás.
Klubunk November 16-án. ünnepelte 4-ig 

évfordulóját és a City Council-tól, Katii Pilgrim volt a 
vendégünk. Gallo Géza szép novellát olvasott fel. 
amit Klubtagjaink nagy figyelemmel hallgattak végig. 
Ebéd előtt az énekkarunk lépet fel. és gazdag 
tombola-húzás volt. Finom Borsos Tokány, csiga
tészta és cékla volt ebédre és mindenki kapott hozzá 
egy ingyenes pohár bort vagy narancs-szörpöt. A 
finom ebédet, mint mindig. Erzsiké késztette és 
szokás szerint mindenki jóízűen, fogyasztotta el. 
Kisorsoltuk a Klub által nyert jegyeket a Vöröskereszt 
gyűjtés jutalmát. A nyertesek. Horváth László és 
Erzsébet megtekintették a híres Lovas Bemutatót, 
amiről nem győztek mesélni. Nagyon szép élmény 
volt számukra és ha ismét eljön Melboume-be a 
bemutató, biztos, hogy ismét megnézik. Gratulálunk a 
nyerteseknek.
December 7-én megyünk utoljára szerencsét próbálni 
a Kaszinóba.
December 14-én lesz Klubunk záró ebédje és a Helyi 
Városi Tanácstól és Kluboktól lesznek vendégeink. 
Az Árpád Otthonból is várunk vendégeket.
2000. Január 25-én lesz az első összejövetelünk.
A Knox-i Magyar Nyugdíjas Klub kíván mindenkinek 
egy nagyon boldog Karácsonyt, és egy békés és 
gazdag Új Esztendőt!
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MI A KÖLCSÖN?
Az ötödik rész!

Ennek az újságnak minden betűjét arany 
betűvel kellett volna írni. ahhoz, hogy méltóan 
kifejezzük az 1999-es év és az évszázad végét. Főként 
ezek minden üzenetét, mondanivalóját és az ezzel 
kapcsolatosan a ránk váró feladatokat.

Vágyaink, terveink az élet minden területén 
velünk jönnek az újév napján is. Elünk! - tehát az 
eddigi kölcsönöket visszafizettük, és bennünk van a 
magyarságszeretet, amely a legnagyobb biztosíték a 
jobb jövő felépítéséhez.

Gyakorlati vonatkozásban bennünket 
közelebbről érdekel, hogy Magyarországon és itt 
Ausztráliában, most az évszázad elején hogyan fog 
alakulni a: fogyasztás, a felhalmozás és az export. 
Mindhárom tényező negatív, vagy pozitív változása 
mélyen érinti az Ausztráliában élő magyarság 
életszínvonalát.

A közelmúltban megjelent egy felmérés, 
amely kimutatást közöl arról, hogy a 
környezetünkben melyek azok a települések, városok 
(30), ahol a lakosság lélekszáma mellett a 
legalacsonyabb az életszínvonal. A felmérés 
figyelembe vette az egészségügyi ellátást, a segélyre 
szorulókat, a munkanélkülieket, a gyermekek ellen 
elkövetett vétségeket, az iskolai lemaradásokat stb. 
íme a táblázat:

A felsorolások ellenére óriási előrehaladás történt az 
elmúlt évtizedek során; akármelyik részét nézzük

azoknak az eredményeknek, amelyek előfeltételei 
voltak a jelenlegi életszínvonal kialakulásának.

A most következő évszázad feladata mind 
azok részére, akik magyar betűt olvasnak az. hogy 
maradjanak, meg továbbra is magyarnak.

ZALÁPI

December 5, Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szenünise. 
d e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
MIKII LÁS PIKNIK (Cserkészekkel együtt) 

December 12, Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

December 19, Vasárnap.
d.e. 8:30 órakor Szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Gyerty afényes est 

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

December 30. Csütörtök.
XI Magyar Találkozó megnyitó nap ja 
d.e. Táncszeminárium.

December 31. Péntek.
Szilveszteri Bál.

Január 2. Vasárnap.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet, 
d.u. 2 órakor. Táncszeminárium.

Január 4, Kedd.
Egész napos Piknik, összejövetelek.
А XI Magyar találkozó keretén belül
Egész napos Cserkésznap 
Egész napos Táncszeminárium 
Egész napos kirándulás 
Nemzetpolitikai Előadás 
Színdarab.

А XI Magyar Találkozó programja а 11 .-ik oldalon.
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.

A Klub összejövetelei rendszerint minden szerdán, 
délelöt 9 órától, este 10 óráig a Doveton Public 
Hall-ban a Power Road Doveton. 3177. címen. Ez 
évi utolsó összejövetelünk december 15-én lesz, 
januárban szünetezünk, és az első összejövetel az 
újévben 2000 február - 2án lesz.

Nemsokára itt a karácsony, és mi Casey Idős 
Magyarok, közeledünk a műsoros, táncos, karácsonyi 
díszebédünk felé. Közbe persze még sok
szórakoztató, élénk és érdekes programba lesz 
részünk.

November 18-án, a Magyar T.V. alapítója, 
Solymossy Kálmán és munkatársai, megadták a 
lehetőséget a melboumei magyarságnak, hogy egy 
tiszta képet láthassanak klubunk jól szervezett 
működéséről és családias összetartásáról. Ezt
mindenki személyesen láthatta.

Továbbra, November 27 és 28-án, Kovács 
András meghívta a Klubtársait, halpaprikásra, a 
Thomson folyóra. Aztán December 2 és 3-án, 
kirándulást rendezünk a Murray folyóra.

December 8-án megtartásra kerül az év végi 
beszámoló és vezetőség választó nagy-gyűlés. Ezután 
December 10-én, Casinó-i Díszebéd lesz, és a 20.-ik 
század szerencsés ebédjeit ünnepeljük meg. Végül, 
december 15-én, táncos, műsoros, italos, süteményes 
búcsú parti lesz a Klubházban. Ekkor lesz a Biliárd 
„világbajnokság” is.

Amint lehet látni a Casey Idős Magyarok 
Klubjában jól megy az élet és szívesen várunk minden 
barátságra és szeretettre vágyó idős honfitársunkat. 
2000. február 2-án szerdán reggel kilenctől este tíz 
óráig amikor tartjuk majd az évnyitó 
összejövetelünket.

Ezáltal, a Casey Idős Magyar Klub 
vezetősége kíván minden magyar honfitársnak, sok 
szerencsét, erőt, egészséget, megértést, és Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet, a 
viszontlátásig!

^ K.S.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK.. HÍREI

A karácsonyi ebédünket, december 8-án tartjuk, a 
klubhelyiségünkkel szembeni WHITEHORSE 
CLUBBAN. (EAST BURWOOD RESERVE). Az 
ebéd 12 órakor kezdődik és mindenkit szívesen 
látunk.

A novemberi hónap néhány érdekes eseményt hozott 
számunkra. November 10-én egy jól sikerült 
kirándulásra mentünk, a tengerpartra, Inverloch-ba. 
Innen tovább mentünk a hegyek felé. Az időjárás 
nagyon kegyes volt és az ebéd finom. Gyönyörű 
tájakat láttunk, így minden ok meg volt arra hogy a 
jókedvünk magason jáijon. Már kihirdetünk egy öt 
napos Adelaide-i utat, amit 2000 márciusra 
tervezünk. Úgy látszik elég sok érdeklődés van.
A jövő évi terveink nagyon nagyok. Mindent 
elkövetünk, hogy klubunk mind otthonosabb legyen. 
Azt szeretnénk, hogy klubunk, és az összes klub, mint 
testvérek összedolgozzunk és együtt tegyük széppé 
minden jóakaratú ember idős napját. Remélem ez 
nem csak álom marad!
2000. Január 19-én lesz klubunk évnyitó gyűlése a 
régi Klub helyiségünkben, d.e. 9 órától d.u. 2 óráig, 
az EAST BURWOOD COMMUNITY HALL
BAN.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, 
BOLDOG UJ EVET, és sok szerencsét, egészséget 
és boldogságot kíván minden barátnak, honfitársnak, 
és minden jóakaratú embernek az elkövetkezendő 
évezred belépőjéhez, a

NUNAWADINGI ÖRÖK IFJAK 
VEZETŐSÉGE

SURFERS - PARADISE 
BEACHPOINT or GOLDEN-GATE

1 és 2 hálószobás luxus lakások,
- minden felszereléssel - 

Benti és kinti uszoda, tenisz pálya stb.
A repülőtéri szolgálattal: heti $ 400.00-tól. 

Érdeklődés a 07 5591 1190 telefon/ fax számon.

A ST.ALBANS IDŐS MAGYAROK KLUBJA. 
Összejövetelek: Minden hétfon reggel 9-től - 4 óráig, 
az Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St.Albans.
December 4-én, tartjuk a hagyományos Mikulás Bált, 
este 7.30 -i kezdettel, éjjel 1-ig. Az estére 
szép műsort tervezünk, szavalással, karácsonyi nóták 
éneklésévvel és a tánccsoport fellépésévvel. A jó 
hangulathoz, Paska Béla és társa fognak muzsikálni, 
sőt valószínűleg még egy más meglepetés is fog érni 
bennünket! Még mind ezen kívül, finom vacsora és
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gazdag tombola is várja a vendégeket. Örömmel 
várunk mindenkit.
Érdeklődés -  Boros Veronika -  93373993 

Skribek Anna — 93301391
December 6-án tartjuk a záró összejövetelünket. Ez 
lesz az utolsó ebben az évben, sőt ebben az 
ezredévben! Ekkor is rövid műsorral fogjuk 
szórakoztatni a társaságot. Rideg Zsuzsa szép 
szavalatával, a tánccsoport fellépésével és 
karácsonyi nóták éneklésével szórakoztatjuk a 
megjelenteket. Természetesen, szakácsaink Denkovics 
József és Német Sándor finom ebéddel fognak 
kedveskedni.
Ez úton a St. Albans-i Idős Magyarok Klub 
rendezősége és minden tagja meleg szeretettel kíván 
minden magyar honfitársnak Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket és szerencsés, békés Új Esztendőt. A 
legközelebbi viszontlátásig, ami Január 17-én 2000- 
ben lesz,búcsúzom a Vezetőség nevében!

Boros Veronika.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Minden hónap első szombatján (1999 
december 4-én) tartja szokásos összejöveteleit a 
szokásos helyen! További felvilágosítást a 9499 6427 
Szmolnik Lajos 
Telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Minden vasárnap d.e. 11 - órakor 
ISTENTISZTELETET TART 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F l T Z R О Y.

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

Bocskai teremben 
(Sakk, kártya, stb.)

A Fitzroyi Gyülekezet 1999. December és 
2000. Január havi rendezvényei.
December 12-én. du. 1 órakor A Vasárnapi Iskola 

Jön a Mikulás.
Kérjük a szülőket és nagyszülőket, hogy 
Gyerekeiket, unokáikat hozzák el!

December 19-én. Vasárnap de. 11 órától: Közgyűlés 
az Istentisztelet keretében.

December 25-én. Szombaton 11 órától: Karácsonyi 
Istentisztelet, Úrvacsoraosztással.

December 27-én. Este 7.30 -  órától : Zenés, táncos 
évezred búcsúztató Családi Est a Bocskai 
Nagyteremében. A hangulatról az Új Hullám 
Zenekar gondoskodik.
Asztalfoglalás: 94398300 (Csutoros 
Csaba) 98502653 (Dézsi Csaba) 

December 30-án. este 6 órától: Óévi Istentisztelet. 
Január 1-én. Szombat de. 11 órától: Újesztendei 

Istentisztelet.
Január 2-án. Vasárnap de. 10 órától: Istentisztelet 
_______ a Magyar Találkozó Keretében.________

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
Decemberi Naptár: A DMSz, December 4-én tartja, a 
Mikulás-estjét, este 7 órai kezdettel. Az esten az 
AFTER DARK zenekar játszik. Fellépnek a TURUL és 
a FINN tánccsoportok. Belépődíj, vacsorával $15.00. 
December 12-én lesz az utolsó összejövetel ez 
évezredben, ami után nyári szünetet tartunk.
Az első összejövetel 2000 január 23-án lesz, ezután 
megszokott zenés ebédjeit az Egyesületben déli 12 
órától d.u. 5 óráig tartjuk, (minden hónap 2-ik és 4-ik 
vasárnapján)
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 PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától - d.u. 4 óráig a 24 Victória Street 
Prahran, 3181 című teremben.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn , a 
Noble Park-i Community Centre Épületében. 
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET ING. HÍREI.

Decemberi Naptár;
5-én vasárnap Mikulás Ünnepély déli 12 órakor az 

otthonban, utána Piknik és sok sok szórakozás 
a felnőtteknek is.
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6-án hétfőn, Nőszövetség karácsonyi partija, délben 
az otthonban .

11- én szombaton, Családi Est, 5 órakor, (évzáró)
12- én. vasárnap. Adventi ökumenikus Istentisztelet

d.u.2 órakor a református templomban.
17-én pénteken, Sz.L.E. vezetőségi gyűlése, d.u. 6 

órakor az otthonban.
24-én, pénteken. Katolikus Szentmise 5 órakor a 

St.John templomban.
26-án vasárnap, Karácsony ünnepi Református

Szentmise reggel 9 órakor a református 
templomban Urvacsoraosztással.

31-én. pénteken. Szilveszteri Mulatság a Sz.L.E. 
otthonban. A belépődíj S 15.00. amiben a 
vacsora ára is benne van. és az éjfél után 
felszolgált debreceni ára is.
Táncolunk, mulatunk, alkonyaitól, 
napkeltéig!

Január 2-án d.u.2 órakor Mileneumi köszöntő és 
hálaadó Istentisztelet a ref. Templomban 

Január 6-án а XI. Ausztrál Magyar Találkozón 
fellép a Sz.L.E. és a geelongi Mezeivirág 
tánccsoportok fellépése a Melbourni 
Magyar Központban.

Január 8-án XI Ausztrál Magyar Találkozó 
záró-ünnepélye a Methodist Ladies 
College-ban a Geelongi Tánccsoport 
Palotás bemutatásával.

További felvilágosítást Kiss Gizella Tel. 0352-
_______483495._______________________________

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kíván sok szeretettel a Sz.L.E. elnöke, a 

vezetőség minden egyes tagjának, azok 
családjának és minden magy ar honfitársnak.
A Geelong Rádió magvar nvelvü adásai, minden 
szerdán este 6 és 7 óra között a 100.3 EM 
hullámon.

NŐI és FÉRFI FODRÁSZAT
magyarországi végzettséggel és gyakorlattal, 

házhoz is megyünk, (felszereléssel)
Hívja Erikát a 9879 3708 számon. 

vagy' a 0414 567 955 mobile telefonon._____

AUSZTRÁLIAI MAGYAR MAGAZIN TV. 
(hivatalosan AHMTV. Association Inc.) Solymossy 
Kálmán vezetésével

minden második Hétfő este 6 6:30-ig, 
sugároz, magyar adást a MCTC Channel 3 l-en. 

Érdeklődés a 9690 3781 telefonszámon.

Bis^áU elődásában
Legszebb magyar nóták és csárdások.

Örök szén melódiák
é s  k e m g s z a l a c j c m .

Érdeklődés; 9803 3165 telefonszámon.
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 a 
92.3 FM hullámhosszon.
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

A SZERKESZTŐ ASZTALÁRÓL!
A Kisújság 2000. év januári 
kiadása is megjelenik. Fő 
téma а XI. Ausztráliai Magyar 
Találkozó lesz. Tekintettel 
arra. hogy sokan a melbourni 
magyarok közül „nyaralnánk” 
idő alatt, a Kisújság csak 
előfizetőknek fogja biztosítani a lap kézbesítését. A 
fennmaradt példányszámokat a Magyar Központban, 
és a Református gyülekezeteken, a Bocskaiban fogjuk 
árusítani.____________________________________

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.
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Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: S12.50.-egész évre S 25 Dollár.

(Postai szállítással)
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