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BETLEHEMI
KIRÁLYOK
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 
Három király mi vagyunk. 
Lángos csillag állt felettünk, 
gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta -  biztos 
itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok, 
Úgy hallottuk, megszülettél, 
szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád, 
üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle 
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
fényes csizmánk mind megrogyott, 
hoztunk aranyat hat marékkai, 
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át 
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok, 
jóéjszakát kívánok!

József Attila
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Magyarországi
HÍREK...

A Szülőfoldünk-Magyar Rádió közli;

„EZER ESZTENDŐ ELŐTTED...”

Az összmagyarság egyik legnagyobb 
millenniiuni eseménye ebben az évben a IV.Magyar 
Református Világtalálkozó volt. Az ünnepélyes 
megnyitón készült Dormán László riport
összeállítása.
Riporterünk a Kálvin-téri református templom 
kertjében kérte a vendéglátó Hegedűs Lóránt 
püspököt a Szülőföldünk mikrofonja elé.

- Mit jelent Magyarországnak és a világ 
magyarságának, hogy ezekben a napokban 
összejöttek Budapesten a magyar reformátusok a 
világból?

Először is a találkozás csodáját. A IV.Magyar 
Református Világtalálkozó egy Istentől kapott, az 
egyházban érvényesülő és az egész magyarság 
világtávlataira kiható centrifugális erő. Tudjuk, hogy 
a világban manapság inkább a globalizmus jegyében a 
centrifugális erők uralkodnak: szerteszét szóródnak az 
értékek. A mi feladatunk, hogy egy olyan világban, 
amelyben mindenki tudja mindennek az árát, de 
lassan senki nem tudja semminek az értékét, az isteni 
élet értékrendjének centripetális erővel érvényt 
szerezzünk. Először azért jövünk össze, hogy együtt 
legyünk és életegységünket demonstráljuk. Ezt a 
magyar reformátusok tudják az egész világban a 
legjobban dokumentálni, hitvallóan elmondani, és 
hitelesen igazolni. Miért? Ha szabad, a bántás 
legkisebb éle nélkül egy közkeletű és nagyon is igaz 
mondás fényében az előbbi igazságot bemutatnom: 
nekünk sok és igen nagy segítséget adó holland 
testvéreinkről mondják, hogy „egy holland: egy 
ember, - két holland: egy egyház, - három holland: 
egy egyházszakadás”. Tehát a csodálatos hollandiai 
egyházban tíz évvel ezelőtt már számoltak tizenkét 
református egyházat, mi pedig több mint negyven 
országba vagyunk szétszórva, de különbségeink csak 
a különböző országhatárok szerint adódnak. A 
minőségek mindig kiegészítik, és teljessé teszik 
egymást. А IV. Magyar Református Világtalálkozó 
ennek a jegyében áll. Összejönnek a kanadaiak, az 
észak-amerikaiak, a dél-amerikaiak, az ausztráliaiak, a 
skandináviaiak, a svájciak, a délvidékiek, a 
horvátországiak, a székelyföldiek, a kárpátaljaiak,

felvidékiek és a burgenlandiak, és íme, mind együtt 
énekeljük a 105., a 90. Zsoltárt, a magyar Himnuszt, 
leleplezzük Kálvin János szobrát, és Isten igéjének 
alapján egyek vagyunk. Az egység demonstrálása 
mellett, átéljük a szeretet csodáját. Olyan régen 
elszakadtunk sokszor egymástól, hogy ismeretlen 
arcokat jelentenek nekünk a távoli földrészeken vagy 
csak a határon túl élő testvéreink. Ha viszont itt 
megszeretjük egymást, testvéri kapcsolatok 
szövődnek. A testvéri kapcsolatok nemcsak 
egyénekre és családokra terjednek ki, hanem az 1991 
óta tartott három világtalálkozónk nyomán kiépült 
egy nagyszerű hálózata a gyülekezeti kapcsolatoknak. 
Arra törekszünk, hogy az anyaország 1200 magyar 
református gyülekezete mindegyikének legyen egy 
testvér gyülekezete a Kárpát-medencei határon túli 
régióban és egy testvér gyülekezete a nyugat-európai, 
amerikai, ausztráliai régióban. Hogy ez lelki minőség 
szempontjából mit jelent, azt nem lehet elmondani 
akkor, amikor minden érték át- és leértékelése 
tapasztalható Nyugaton a kereszténység utáni 
társadalomban, mert mi túl sokat szenvedtünk ahhoz 
a jobb- és baloldali totális diktatúrák alatt a hitünkért, 
semhogy annak alapvető hitbeli és erkölcsi, etikai 
értékeit áruba tudnánk bocsátani. Ők sokszor 
beleromlanak a jólétbe, ugyanakkor nem akarom őket 
bántani, mert rengeteg segítséget kapunk tőlük 
anyagilag is a mi szegénységünkben. Legutóbb 
például egy amerikai püspök urat tüntettünk ki és 
mondtunk neki köszönetét, mert legszegényebb 
egyházunkat, a kárpátaljai református egyházat 
segítették, ez azonban nem jelenti azt, hogy a jóléti 
társadalom túlburjánzása már a római 
világbirodalomban éppúgy, mint most Amerikában és 
Európában, nem rejt magában erkölcsi veszélyeket. 
Most hogyha itt a legtöbbet szenvedő egyházakkal 
találkoznak nyugati testvéreink, akkor eszmélnek a 
kereszténység alapvető értékeire. Az anyaország 
pedig megtudja, ha mi élünk, akkor élnek a határon 
túl lakó testvéreink is. Ha ők elpusztulnak, akkor 
viszont mi is elpusztulunk. Tehát ez a minőségi 
életformára való figyelmeztetés a másik csodálatos 
jelentősége a világtalálkozónak. A harmadik pedig, 
hogy megismerhetjük egymás problémáit és a 
segítség lehetőségeit. Az „információ-robbanás” 
velejárója, hogy annyi mindent hallunk, hogy másod-, 
harmad-, század-, tízezred-rangú kérdések kiszorítják 
a cselekvés homlokteréből az elsőrendű kérdéseket. 
Például, hogy fogyatkozunk, hogy romiunk, hogy 
elcsüggedünk. A világtalálkozón adva volt, hogy a 
lelki, szellemi, alapvető élet- halál-kérdésekre 
koncentráljunk, és megmutassuk azt, hogy mindebből
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lehet egy olyan új életforma, amely a halál népét az 
élet népévé teszi.

A hálaadó istentisztelet után a Kálvin-téri 
templom falánál felavatták a Kálvin szobrot.

Dr.Szalonatai Éva jelenti Budapestről.

Az Ausztrál-Magyar Baráti Társaság ausztrál 
Kapcsolatai

Nemrég érdekes előadásokat hallottunk a 
Dr.Nagy Károly által vezetett Ausztrál-Magyar Baráti 
Társaságnál.

Dr.Hideg Tamás a LAUDA AIR légitársaság 
magyarországi és horvátországi irodájának igazgatója 
számolt be a légitársaságról. Többek között elmondta, 
hogy a társaság 23 géppel rendelkezik, és rendszeres 
járatokat tart fenn Bécs és Ausztrália között. E mellett 
széles körű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, 
és biztosít szolgálatot utasainak.

A másik előadó Dr.Niklai Ákos volt, aki a 
KARPÁTIA étterem tulajdonos-igazgatója, illetve a 
Magyar Sajtó Média Étterem vezetője. Színes 
előadásban számolt be ausztrál munkavállalásáról. 
1988-ban hívták meg, s nyolc évet dolgozott 
Ausztráliában. Az egyik korál-sziget luxus, 
üdülőszállójának volt a vezérigazgatója. A szállót, 
ahol dolgozott a világ tíz legjobb szállodája között 
tartják nyilván.

Hazai kitüntetett színészek
A Nemzet Színésze kitüntető címet adta át 

Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. A 
díjat a Nemzeti Színház Rt. Megbízott igazgatója, 
Schwajda György javaslata alapján, a kulturális 
miniszter egyetértésével 12 művész vehette át. A 
kitüntetés birtokosai életük végéig havi 500 ezer 
forintos juttatásban részesülnek. A díjazottak: 
Agárdy Gábor, Berek Kati, Bessenyei Ferenc, 
Darvas Iván, Garas Dezső, Kállai Ferenc, Lukács 
Margit, Máthé Erzsébet, Psota Irén, Raksányi 
Gellért, Sinkovits Imre és Törőcsik Mari.

(M.N.)

MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
A 434.-ik csíksom Ivói búcsú.
Pünkösdkor az idén is több százezer ember 

zarándokolt el az erdélyi híres kegyhelyre, 
Csíksomlyóra.

Az ünnepi szentmisét Bosák Nándor, 
Magyarország legfiatalabb egyházmegyéjének, a 
Debrecen -  Nyíregyházi Egyházmegye püspöke, 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Tamás József 
Csíkszeredái segédpüspök és az erdélyi ferences 
rendtartomány elöljárója, Páll Leóatya, mutatta be. A 
liturgia énekei a csíkmadarasi fúvószenekar 
kíséretében hangzottak el. Részt vettek a szentmisén 
Hargita megye és Csíkszereda elöljárói, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség képviselői, míg 
Magyarországot illetve a magyar kormányt Dávid 
Ibolya igazságügy miniszter, Torgyán József 
földművelésügyi miniszter, Németh Zsolt külügyi -  
és Semjén Zsolt vallásügyi államtitkár képviselte, de 
jelen voltak a Hasburg-család tagjai is. A Pünkösdi 
búcsún ismét színre került a Csíksomlyói passió, 
valamint a Szent Kinga gyűrűje, című előadás.

A Szent Péter és Pál plébániatemplomban tartott 
csángómisén Dávid Ibolya miniszter asszony 
ünnepélyesen átadta a millenniumi zászlót a csángó 
zarándokoknak.

(mk)

SImm ШН  3tubió & ЩаШЩ
Alapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁ VARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Australian Institute fór The Conservation
of

Cultural Material Inc.-tagja. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
__________ Telefon: (02) 365-3532_______
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TISZAVIRÁ6ZÁS
Részlet Lipták Gábor könyvéből.

A Duna -  Tisza tájáról összegyűjtött regés- 
mondás történetek egyike ez a részlet. Az író fő 
szándéka a legendák összegyűjtése, a régi mondák, 
legendák felfrissítése és azok életformában való 
kiegészítése volt. Ahol nem talált más módot, ott a 
sejtelmeket valóságos történetekké kerekítve írta le a 
hazai műemlékekhez, történelmi és irodalmi 
emlékhelyekhez és tájakhoz fűződő regés 
elbeszéléseket.

folytatás az novemberi Kisújságból....
Mi bajt okozhat fél tucat csavargó?
A sima modorú szolgabíró türelmetlen 

mozdulatot tett, és ingerült hangon válaszolt:
Elegünk van a hajtóvadászatokból. Megyét s 

várost kell újjáépítenünk. Nem tölthetjük az időnket 
bitangok összefogdosásával. Példát akarunk mutatni. 
Ha néhány összeesküvőt felakasztatunk, a többinek 
elmegy a kedve a kuruckodástól.

S vannak összeesküvők? -  kérdezte a páter.
Majd lesznek! -  felelte a szolgabíró. -  De előbb 

el kell fognunk a főkolompost, aki lehet, hogy a 
templomba menekül.

S biztos, hogy ő a bűnös?!
Majd rábizonyítjuk, Az, hogy valljon, már a mi 

dolgunk -  mondta a szolgabíró, s aztán gúnyosan 
hozzátette: - Atyám, mint tudós férfiú gondolhatja, 
hogy vallatási módszereinkben sok hasznosat 
tanultunk a Szent Inkvizíciótól...

A Szent Inkvizíció az igazság kiderítésére 
törekedett...

Atyám azt is jól tudja, hogy még a hit dolgaiban 
is sok féle igazság akad. Katolikus, kálvinista, 
lutheránus igazságról hallunk mostanában. Mi a 
magunk igazságát védjük a lázadókkal s a 
rendbontókkal szemben. Atyám a maga hitét az 
eretnekek igazsága ellen...

Páter Anselmus maga elé nézett.
Mit kívánsz tőlem? — kérdezte csendesen.
Az elfogott kóborlók szerint egy magas, rőt 

szakállú legény bujkált a nádasban. Lehet, hogy ide 
menekül...

Páter Anselmus összeszedte magát, felállt, s a 
szolgabíró szemébe nézett.

Tudnod kellene, hogy templomunk ősrégi idők 
óta azilum, s falai védelmet s menedéket nyújtanak 
minden üldözöttnek...

Ha nem tudnám -  felelte gúnyosan a szolgabíró - 
, most nem lennék itt Atyám. Pandúrjaim és hajdúim 
elvégeznék a dolgukat engedelme nélkül is.

Akkor azt is tudod, hogy az azilum jogát nem 
oldhatja fel senki, soha...

Nem is kívánnám. De ha az a lázadó bitang, aki 
éppen úgy esküdt ellensége az Isten kegyelméből 
uralkodó császárnak, mint az Isten hitét hirdető 
egyháznak is, mégis menedéket nyerne itt, tudni 
kívánnám, hogy mikor hagyja el a védelmet nyújtó 
falakat.

Páter Anselmus hallgatott.
Tudom, nehéz a döntés, atyám -  sóhajtott álszent 

mosollyal a szolgabíró. -  De hát ismétlem, még azt 
sem kívánjuk, hogy megsértessék a régi jog. Elég, ha 
valamiként hírt veszünk róla, ha az a bitang elhagyja a 
kolostort. A főispán úr őnagysága pedig bizonyára 
nem fogja elfelejteni a tartományfonök figyelmét 
felhívni atyám bölcsességére és kiváló jártasságára a 
teológia dolgaiban...

Páter Anselmus félbeszakította:
Ha valami rábír arra, amit kívánsz, az nem a 

saját hívságos emberi sorsom javulásának ígérete, 
hanem egyházi s világi rendünk összefonódott 
érdekeinek védelme lesz.

Jól tudom, atyám -  bólintott finom mosollyal a 
szolgabíró. -  S ezért nem is sürgetem a bölcs 
elhatározását. Azt hiszem, elég lesz, ha holnap délben 
jövök el a válaszért.

Azzal mély meghajlással fogadta a páter áldását, 
lassan kihátrált a cellából.

Páter Anselmus az ablakhoz lépett, és szakállát 
simogatva nézte, amint a maga verte porfelhő elnyeli 
a díszes szolgabírói hintót.

Tamás fráter aznap este, miután a vendégházban egy 
darabig elbeszélgetett a pákászlegénnyel, tiszte szerint 
ellenőrizte, hogy a kolostor minden kapuját jól 
bezárták-e, majd visszaindult cellájába. Hogy meg ne 
zavarja a barátok éjjeli nyugodalmát, kezébe vette 
saruját, s meztelen lábbal ballagott végig a folyosón. 
Ennek köszönhette, hogy ő hamarább hallotta meg a 
gvardián cellájából kiszűrődő szavakat, mint a 
beszélgetők az ő halk lépteit.

Tamás fráter jól tudta, hogy a hallgatózás nem 
tartozik a barátok erényei közé, egy szó hallatára 
mégis a falhoz húzódott, s oly mozdulatlanul figyelt, 
mintha sóbálvánnyá vált volna.

A pákász -  hallotta páter Anselmus kemény, éles 
hangját -  lázadó, s a felséges uralkodóház ellensége!
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Mit árthat egy nyomorult pákász a hatalmas 
uralkodónak? -  mondta alig hallható, reszketeg 
hangon a gvardián.

Néhány napja atyám nemcsak helyettesítésének 
nehéz gondjait tette vállamra, hanem ezzel együtt a 
felelősséget is kolostorunk minden dolgában. Ez 
kényszerít, hogy ily késői órán betegségében is 
háborgassam...

Főbenjáró ügyben érteném aggodalmadat 
mondta nehezen lélegezve a gvardián.

Joggal hiszem, atyám, hogy főbenjáró ügyben 
kérem döntésedet. Ma délben a megyei szolgabíró 
keresett fel. Úgy hiszem, rendházunk biztonságát, 
megyei hatóságaink támogatását éppen most, nagy 
építkezéseink idején semmiképpen sem 
nélkülözhetjük. A szolgabíró nem titkolta, hogy 
mindenfajta támogatásuk attól függ, mit határozunk a 
menekülő dolgában. Szerencsére ő még csak arra az 
esetre kérte segítségünket, ha a legény menedéket 
kéme templomunkban... S az az ember, bárki légyen..

Bárki légyen, életét, biztonságát kockáztatta 
azért, hogy a derék páter Gregorius kívánságára egy 
olyan betegségtől gyötört aggastyán életét mentse, aki 
már régen szabadulni szeretne a földi lét keserveitől!

Olimpiai rendezvényről itt maradt zászlók között itt 
maradt a vörös csillagos Kumunista rendszer magyar 
zászlója, és felhasználják, mint (dekoráció) díszítő 
zászló.

Az R.S.L-en keresztül már évekkel ezelőtt 
kértük, hogy távolítsák el a múltnak ezt a rossz 
emlékét. Akkor a Repülő-tér Igazgatójának az volt a 
válasza, hogy a többi-nemzetek zászlóival együtt 
múzeumi emlék. Ez elfogadható lenne, de akkor nem 
a Nemzetközi Utasteremben lenne a helye, hanem 
valamelyik arra megfelelő Múzeumban. A 
magyarságnak igen jelentős száma szenvedett és lett 
földönfutóvá a kommunista rendszer miatt. Itt az 
ideje, hogy még a hírmondója is tűnjön el a 
mindennapi reklámokból, az emberek emlékezetéből.

Zalápi

FEKETE KARÁCSONY
írta: Tollas Tibor

Karácsonyéjen, a börtön melyben
Utam újra Hozzád vezet.
Harminc évig Te jöttél hozzám,
Most Betlehembe én megyek.

A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon....
311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166. 

Telephone 03 9544 9899 A/H 03 9596 4967. 
Mobile 0413 135 609; E-mail gater@eisa.net.au

„Lobogjon a Magyar Zászló, 
egész világ lássa;
Ami édes szép Hazánkat,
Senki meg ne bántsa”

Ezek a sorok jutottak eszembe, amikor megláttam a 
Magyar Zászlót a Melboume-i Nemzetközi repülőtér 
étkezdéjében.

Ezen az újságon keresztül szeretném felhívni az 
illetékesek figyelmét, hogy az 1956-os Melboumei

Három királyok kincse után 
Uram, üres a két kezem. 
Három koldusnak szegénysége 
Amivel Hozzád érkezem.

Aranyaimat szerteszórtam,
Evek béklyója vállamon 
S tömjén helyett e tömött zsákban 
Feketéllik a bánatom.

Királyaid csillag vezette 
S nem állta útját senki sem 
Engem hét falon át hozott Hozzád 
Pirosló mécsem a hitem.

Pásztorok útját angyalok súgták 
S ki megtalált az oly kevés 
Engem négy éve űz utánad 
Bús angyalod a szenvedés.

Véresre jártam már a lábam,
Fagy járta át a csontomat,
Fáj az éhség, és senkim sincsen 
Rajtad kívül, ki befogad.

Sose vágytam így szeretetre, 
Sose voltam ily elhagyott, 
Zörgetek Uram, jaj eressz be 
A régi énem már halott.

mailto:gater@eisa.net.au
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Nem kérek fényes karácsonyfát 
Egy gyertyaláng elég nekem 
Ha kigyúl majd a Te csillagod 
Börtön felett is Betlehem.

Életem legszebb karácsonyi ajándéka
Irta: Bozsik Tamás.

Lovas-fogatunk lassan közeledett a város felé, 
régen láttam már a családi otthont, ami már annyira 
hiányzott. Végre, hogy elhallgattak a fegyverek és 
befejeződött a háború én is hazamehettem 
nagyszüleimtől. Sankóbácsi, a fogatos próbálta 
türelmetlenségemet elterelni és nagy szakértelemmel 
magyarázta, ha elhaladtunk egy útszélén heverő 
kiégett harci jármű mellett: ez egy német, ez meg egy 
ruszki tank volt. Beérve a városba, sok romba-dőlt, 
üszkös épület emlékeztetett a borzalmas időkre. 
Meglepett, hogy nem az utcák felé megyünk, 
kérdésemre az öreg csak annyit mondott: - már 
máshol laknak, a tiétekben most az orosz kommandó 
lakik.

A szükséglakás kicsi és dohos szagú volt, talán 
régen nem is erre a célra használták, de engem akkor 
ez nem érdekelt, csak az, hogy otthon vagyok. Nagy 
örömmel öleltem ás Édesanyámat, - Édesapám hol 
va?... - nem késlekedve kérdésemmel. Elvitték az 
oroszok még tavaly, azt sem tudjuk, hogy hol van, 
talán Kárpáton túl, talán Szibériába vitték -  válaszolt 
könnyes szemmel Édesanyám. Egy világ omlott össze 
bennem. Próbáltam kis tudatomban megfejteni a 
dolgot. Hiszen ő nem volt bűnöző, mindenki szerette, 
tisztelte. Becsületes iparos ember volt. Sehogy sem 
sikerült az „elviteléről” való gondolattal 
megbarátkoznom.

Az események gyorsan követték egymást. Az 
iskola is megkezdődött, nekem új volt minden, hisz 
az első osztályt kezdtem. Bátyám, a Sutyi, mint egy 
„pótapa” nézett utánam. Édesanyánk, - aki egy kis 
törékeny asszony volt, - mint egy varázsló teremtette 
elő számunkra az élelmet és a szükséges dolgokat. 
Még ma sem értem, - öreg fejjel -, hogy hogyan 
csinálta?!

Az első perctől szerettem az iskolát. Egy új világ 
nyílt meg előttem. Nagy buzgalommal rajzoltam a 
betűket, számokat, szinte repültek a hetek, az idő is 
kezdett hidegre fordulni. Nem múlt el nap, hogy ne 
emlegettük volna Édesapámat. Vajon hol lehet és él e 
még? -  ilyenkor Édesanyám szorosan magához ölelt, 
éreztem, hogy a zokogását folytja vissza. Próbálta 
elterelni figyelmünket a közelgő karácsonyról, inkább

a Jézuskáról mesélt nekünk. Tavaly a háború a 
karácsonyt is elvitte, amolyan „szalingyertyás” 
karácsony volt csak. Az iskolában mindenkit 
meglepett, hogy a tanító-néni a „Télapóról” beszélt, 
nem a Mikulás-bácsiról. Pár nap múlva a feszület is 
eltűnt az osztályunk faláról, és egy kopaszodó 
szakálas ember fényképét tették ki helyébe. Már 
akkor utáltam a képen láthatót és annak sunyi 
mosolyát! A december meghozta az igazi hideget, - 
még jobban éreztük, mert a tüzelőellátás is akadozott. 
Bátyám barátaival esténként, a vasúti töltés mellett 
gyűjtögették a vagonokról lepotyogott szenet. Az én 
hintalovam is a kályhába fejezte be sorsát. Szegény 
karácsonyunk lesz, mondogatta esténként 
Édesanyánk. Én azért titkon reménykedtem 
valamiben.

Esténként, vacsora előtt a szomszéd gyerekekkel 
futkároztunk, fogócskáztunk a házunk előtti téren. Az 
egyik alkalommal nem voltam elég ügyes és hamar 
kiestem. A szomszéd fiú, Cibulka Misi, aki nem rég 
jött meg a közeli vegyesboltból, említette, hogy a 
másik utcában egy öreg, félig katonaruhás, rongyos 
öltözetű ember érdeklődik felőlünk. Talán hír 
Édesapámról! - villant át az agyamon. Anyukánk 
tudta nélkül nem mehettünk messzire a háztól, most 
ezt még is megszegve futottam a bolt irányába. A 
sarkon befordulva az esti szürkületben egy rongyos 
meggömyedt embert pillantottam meg. Közelebb 
érve, láttam, hogy lábán nem cipő vagy bakancs volt, 
hanem valami rongy „bocskor” féle. Hirtelen 
megtorpantam. Ez talán az Édesapám? -  ez még sem 
lehet О! -  О egészen más volt emlékezetemben, 
egyenes, derekasabb volt. Valami mégis azt súgta, 
meg kell néznem közelebbről, és beszélni kell vele. 
Kit tetszik keresni bácsi? - - kérdeztem remegő 
hangon. Ő közelebb lépett és valamit és halkan 
mondott valamit. A szürkületben nem láttam tisztán, 
csak a sovány beesett arcból két csillogó szemei 
néztek rám. Ez csak Ő lehet, - nyílalt szívembe. De Ő 
biztosabb volt és a nevemen szólított: Totyikám! 
Kisfiam, te vagy az? ... Én vagyok, én... Édess....de 
több szó nem jött ki a torkomon. Örömömben 
majdnem feldöntöttem, olyan gyenge volt szegény. 
Nem törődve szúrós, szakálas arcával, csókolgattam 
Édesapámat. Kézen fogva döcögtünk hazáig, még 
most is érzem sovány, csontos kezének szorítását.

Felpillantva a égre, (mert ilyen áldás csak onnan 
jöhet) gyerek fejjel éreztem, hogy reménységem 
valóra vált. -  és ahogy az ajtónkhoz értünk halkan 
meg is köszöntem: Jézuskám, köszönöm neked, hogy 
elhoztad ezt a legjobban várt „karácsonyi ajándékot”!
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2000
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 
előfinnepe. 

December 24. Az 
Úr születése, 

karácsony. 
December 28. Apró 

szentek napja. 
December 31. 

Szilveszter..

PONTOS IDŐ ...
A taxis tizenhat óra vezetés után igencsak elfárad. A 
város határában, az erdőszélen leállítja a motort, majd 
kényelmesen elhelyezkedik, hogy aludjon egyet. Fél 
óra múlva egy kocogó kopogtat a kocsiablakon: 

Elnézést kérek, nem tudja hány óra?
Fél öt -  válaszolja a taxis.

A kocogó megköszöni és elmegy. Tíz perc múlva 
újabb kocogó érkezik, aki szintén a pontos idő felöl 
érdeklődik. A taxis neki is megmondja.

Amikor már ismét felverik a taxist az álmaiból, 
gondol egyet és kirak egy papírt a szélvédőjére az 
alábbi felirattal: „Nem tudom hány óra van!”

Kis idő múlva hallja, hogy kopogtatnak az 
ablakán; egy jóindulatú bácsika jelzi a már ingerült 
taxisnak: - „negyed nyolc múlt tíz perccel”....

KAKAS
Pistike kérdi az anyját: - Anyu, a kakas tojik tojást? 

Nem, kisfiam 
Nem akar, vagy nem tud?

SZÉKELY MENNYORSZÁG
- A templomban voltam, de nem láttam kendet. 

Egyebekben is igen kevesen voltak ott.
- Ne csudálja! Az ember egész héten át az 

asszonyt hallgatja, oszt még a szent vasárnapon is 
leszidássá magát a szószékről?

- Tudja-é szomszéd, miért teremtette az Úr 
először Ádámot és csak azután Évát?

- Tudja a ragya...
- Mert a Jóisten is tudta, hogy nem jó asszonnyal 

kezdeni!

Hitoktató:
Mit nyer az ember a bérmálás szentsége által?

A kis székely:
Ki húszast, ki karórát....

Miért imádkozunk a mindennapi kenyérért? Miért 
nem kérünk egy hétre vagy még továbbra valót?

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

Szeverényi Lászó és családja.

A Magyar Központ Vezetősége kíván 
minden magyar honfitársnak és 

barátnak
kegyelemteljes, békés Karácsonyt 

és Boldog Új esztendőt.
A vezetőség nevében Kövesdy András.

К И Ш Е ! ИМООИТ1 QHHEFEKET ÉJ 
POlbOQ 4JÉWEY KÍVáN ШНЬЕН KEbWEJ 
K14PTHQML

Й KNOX IbÖS ГШТЙКОК KL4D VCZETÖSÉQL.

c A  Jgrimbnnki O tJá jjá  ^yVjjugdíjos

J & lu b
^j^egyetem tetjes J^ e rÁ cso n y i 

Zfitmepeket és ^eméojteljes
r  i

^fjesxtendöt kíván/ minden ^VQngjjflr 
honfitársának 

c A  ^exetőség nevében
Jgoros '^eronikn

&

A GYÖNGYÖSBOKRÉTA Tánccsoport 
minden tagjának és támogatójának 

kíván Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Újévet a vezetőség 

nevében
Géza és Eta.

Szeretetteljes ünnepeket, Istentől áldott, 
békés újesztendőt kíván a világ minden táján 

élő magyar honfitársának a Brisbane-i 
magyar rádió szerkesztője:

________ Szalisznyóné-Gárdonyi Lili és Benő.

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

Apró József ÉS Szolnik Lajos.
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KEGYELETTEJES SZENTKARÁCSONYT 
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN.

PÁLOS ISTVÁN ÉS CSALÁDJA.

A f it z r Y-i m a g y a r  r e f o r m á t u s  
e g y h á z  s z e r e t e t t e l  k ö szö n ti a z  
EGYHÁZ t a g j a i t  é s  m in d a z o k a t , a k ik

A  BOCSKAI OTTHON KÖRÉHEZ TARTOZNAK 
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
ISTENTŐL GAZDAG MEGÁLDOTT BOLDOG, 
BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT К IVÁN AZ EGYHÁZ
Vezetőség  n e v é b e n

DÉZSI CSABA LELKIPÁSZTOR.

KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁN MINDEN HALLGATÓNAK ÉS 

TÁMOGATÓNAK A ZZZ-RÁDIÓ.
MARIKA ÉS TIBOR

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Újévet kívánunk 

minden utazónknak, barátainknak 
és támogatóinknak a 

Béla’s Holiday World nevében 
Szepesy Béla._______ _

Édesanyámnak, Katicának, 
Zsuzsinak, Alex-nek, Andrisnak, 
Péternek, Adinak, Zsuzsának, 
Pistinek és az összes magyar 

barátaimnak,
cserkésztestvéreimnek és 

ismerőseimnek sok szeretettel 
kívánok békés és örömteljes 

karácsonyi ünnepeket és Istentől 
áldott újesztendőt.

Bőd Ágnes

Az Őshitű Magyar Egyház minden 
magyarnak, a MAH-GAR nemzetség 

véréből született Jézus Urunk 
születésének emléke napján kíván 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
boldogságban teli igyekezetekben sikeres 

Boldog Újévet.
A Vezetőség.

A Délvidéki Magyarok Szövetsége Kíván 
minden tagiának, támogatójának és 

barátjának Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Újévet 

a Szövetség nevében Kocsis Endre 
és M ata  JVellie.
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Queenslandi hírek:
Amiről a Goid-Coast-i magyarok beszélnek....

Milyen szerencse, hogy van miről beszélniük a 
Gold Coast-on élő magyaroknak. Az utóbbi 
hónapokban szárnyra kapott a hír, hogy a két jól 
működő magyar klub mellett, egy harmadik van 
alakulóban. Természetesen a találgatások és a 
különböző jó és rossz indulatú vélemények - mint 
ilyenkor szokott lenni -  járnak szájról szájra.

Mi ilyen esetben a legjobb megoldás, ami elejéét 
veheti a további „pletykáknak”? Kérdezzük meg az 
illetékeseket! Amit meg is tettünk, íme az eredmény;

A Nagy házaspár Magda és Sándor Melboume- 
ből (mint sokan mások ezelőtt) költöztek fel pár 
hónapja, hogy nyugdíjas éveiket itt a kellemesebb 
klímán élvezhessék Már Melbourne-ben is aktívan 
részvettek a magyar közösség életében, mint például 
a Casey Idős Magyarok Klubjában. Itt a Gold-Coast- 
on meglepetten tapasztalták, hogy a jelenleg működő 
magyar klubok mellett, melyek csak havonként 
egyszer tartanak összejöveteleket, nincsen megoldva 
a nyugdíjas magyarok heti elfoglaltsága.

Itt jött az a gondolat, hogy a helyi hatóságokat 
megkeresve, az ő segítségüket kérve, megoldást 
találjanak állandó heti összejövetelekre. Ez jelenleg 
minden kedden délelőtt 10 órától délután 4 óráié 
meg is történik a Broadbeach-i Senior Citizens 
Centre Clubhelviséeében (a Kaszinó mellett) ahol 
kellemes órákat szereznek a magyar nyugdíjasoknak.

A céljuk az, hogy nem versenyezve a többi 
meglévő, magyar klubokkal, a lehető
legmérsékeltebb áron, magyaros ebédekkel, kávéval, 
teával, frissítő italokkal, közös vagy egyéni 
programokkal (sakk, kártya, társasjáték) nyújtsanak 
kellemes órákat a szerény jövedelmű idős 
honfitársainknak Külön az elnöknő, Nagy Magda 
kihangsúlyozta: mindenkit szeretettel várunk és 
hívunk társadalmi osztály és felekezeti hovatartozás 
nélkül.

Az érdeklődőknek szívesen adunk további 
felvilágosítást az 55 046 637 telefonszámon.
Egyben köszönöm a Magyar Baráti Kör 
vezetőségének támogatását, és az, hogy segítséget 
nyújtanak hirdetni az összejöveteleket a Hírlapjukban, 
(és persze, a Kisújság közreműködését is)

Nagy Magda 
alapító elnök.

Gold Coast Magyar Nyugdíjas Klub.

A MAGYAR BARÁTI KÓR 
RENDEZÉSÉBEN 

SZILVESZTERI BÁL.
December. 31, Vasárnap, d.u. 7 órától reggel 

1 óráig.
Hely:Nerang Bicentennial Community Centre

Belépődíj:
Szilveszter este: vacsora, pezsgő;

Éjfél után virslivel: $25.00. 
Érdeklődés, helyfoglalás: Phol Marika telefon- 
_________ számán: (07) 5596 2601.

Az Őshitű Magyar Egyház Inc. 
Következő, Isten- tisztelete 

Január 28-án lesz 
Délelőtt 11: 00 órai kezdettel 

A Noble-Park Community Center-ben, 
Memorial Drive, Noble Park, (Ross Reserve)

Minden magyart szeretettel vár az Ős Hitű 
Magyar Egyház Gyülekezete.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
FIGYELEM! a DMSz minden hónap 2.-ik és 4.-ik 
vasárnapján tartja a megszokott zenés ebédjeit az 
Egyesületben, déli 12 órától d.u. 5 óráig.
December 10-én lesz az utolsó összejövetel ez 
évben, a legközelebbi összejövetel Január 28-án. 
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Újévet kíván a Vezetőség nevében: Nellie. 
Cím: Noble Park-I Community Center-ben, 
Memorial Drive Noble Park. Vic. 3174.
Érdeklődés Kocsis Endre 9511 4858 vagy Mata 
Nellie 9774 8067 telefonszámán.

FIZESSEN ELŐ ÉS HÍRDESSEN 
LAPUNKBAN!
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54 sz. Hunor és Magyar és a 63 sz. Tormav 
Cecil Cserkészcapatok Melbourne-i hírei.

Hozza gyermekét, unokáját -  örüljünk együtt.

Kertiszéket / kis asztalt hozzon 
mindenki magával.

An goi WC a helyszínen.

Kegyelet teljes Karácsonyi Ünnepeket 
és egy gazdag Új Évet kívánunk 
cserkészbarátainknak és támogatóinak.

JO MUNKÁT!

■ f r

Szentmise

Hevesi -  N agy Tibor esést.
1941.11.6 -2000.X .29  

emlékére

csütörtökön, december 7.-én 
este 7:00 órakor

a Szent István Templomban 
760 Boronia Road, Wantima.

c « »
Cserkész 
Mikulás Piknik

vasárnap, decem ber 10 
d.e. 11 órai kezdettel *

A festői Cserkészparkban.
Hazelwood Road, East Warburton. 

Melway Refr. 291 D3.

Finom gulyásleves és lángos várja majd a 
vendégeket, - amit kaphatnak jutányos áron!

MA6YAR étterem
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

Mikulás bácsit várunk!
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NAPTÁR.__________
December 3. Vasárnap.

d.e. 8:30 órakor szentmise 
Mikulás Piknik déltől,
(délután jön a Mikulás, - ajándékokkal)

December 8. Péntek.
Este 8 órakor Táncház, a Honvéd Együttes 
Vezetésével, (lásd a Hirdetést a részletekről) 

December 9. Szombat.
d.u. 6 órakor. Evangélikus gyülekezet Szeretet 
Vendégsége. Utána
Este 7:30 kor MILLENIUMI GÁLA KONCERT 
A HONVÉD EGYÜTTES ELŐADÁSÁBAN. 

December 10. Vasárnap. 
d.e.8:30 órakor szentmise 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

December 17. Vasárnap. 
d.e.8:30 órakor szentmise 
11 órakor Református Istentisztelet 
Alkonyatkor (kb. este 8 óra után)
Gyertyafényes Este.

December 24. Karácsony
d.e.9:30 szentmise.
(Éjféli mise a St.Colman templomban lesz csak 
Balaclava!)

December 25. Karácsony Vasárnap
d.e. 11 órakor Református Karácsonyi 
Istentisztelet.

December 31. Vasárnap, 
d.e. 9:30 órakor szentmise 
Szilveszteri Bál.

Január 1. Hétfő.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet

Figyelem! Szilveszteri bál jegyek! 
Megrendelt jegyeket ki kell fizetni 

legkésőbb dec.3-ig. 
a Mikulás — piknik a záró idő.

Magyarország Millenniumi ajándéka
A melbourne-i magyar közösségek számára!
a  világhírű HONVÉD EGYÜTTES

négy napos programja decemberben: 
8-án, pénteken; Ismerkedés a táncosokkal a 

Koronában utána TÁNCHÁZ.
(belépődíj: $5.00)

December, 9 és 12 között; MESTERKURZUS 
Tánc és ének tanítás kezdő, haladó és veterán 

csoportoknak!
Millenniumi Gála Koncert

December 9-én este 7:30.-kor
Belépődíj: $20.00 -  Csoportos engedmény 

(minimum 10 személy) $18.00. 
Tánccsoport tagoknak és ifjúságnak $10.00

Minden népi-tánc kedvelőt szeretettel vár a 
HONVÉD EGYÜTTES.

Bővebb felvilágosítás és jegyrendelés a Millenniumi 
Koncertre, az alábbi telefonszámok egyikén:

Vető Olga: 9754 8579 és Kövesdy András 9846 2675.

A FILM EGYESÜLET
Karácsonyi szünetet tart.

MINDEN EGYES TÁMOGATÓNAK ÉS 
KEDVES HONFITÁRSAINKNAK KÍVÁNUNK

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET.

VISZONT LÁTÁSRA 2001 MÁRCIUSBAN.
(DÁTUM A FEBRUÁRI Kisújságban!)

A MAGYARHÁZ SZÖVETKEZET

IV. rész.

MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)
A Központ Ifjúsági épületének befejezése után a 

Westgarthban levő Magyar Ház 1982 márciusában 
lett eladva $135,000.-ért. Az új épületbe a Rákóczy 
Egyesület, az Erdélyi Szövetség és a 
Cserkészcsapatok költöztek be, ezek a csoportok 
hathatósan hozzájárultak az építési költségek 
előteremtéséhez és önkéntes dolgozók toborzásával.
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Hamarosan megalakul a Sportszövetség 
különböző szakosztályokkal. Az egykor Monee 
Ponds, majd Hawksbum néven szereplő labdarugó 
csapat újjáalakul Wantima Hunok néven. A Road 
Construction Authority tulajdonát képező szomszédos 
területet a Központ bérbe veszi és itt ez a csapat 
labdarugó pályát, létesít. A csapat tagjai túlnyomó 
részben a nemrégen bevándorolt délvidéki fiatalokból 
kerülnek ki. Tizenhat évig működött a csapat, ma már 
csak néha rúgják a labdát az „öregfiúk”.

Ráskövy István olimpiai birkózó néhány évig 
fenntart egy birkózó szakosztályt. Kezdetben szép 
számmal vesznek részt magyar fiuk, többek közt 
Laczkó Róbert, aki ausztrál bajnokságot nyert kor és 
súlycsoportjában. A Központ támogatásával 
Amerikában a világbajnokságon is részt vett. Amint 
az évek múltak a fiatalok egymás után elmaradtak és 
mivel újabb tagok nem akadtak a szakosztály 
megszűnt. Hasonló sorsra jutott a két évig működött 
asztalitenisz csoport is.

Burai Gyula alapította meg a cselgáncs egyik 
fajtájának, a Tae Kwan Do-nak csoportját a 
Központban. Kezdetben kizárólag magyar fiatalok 
voltak tagjai. Ez a csoport ma is működik, lecsökkent 
magyar létszámmal, az elmaradottakat nagyszámú 
ausztrál sportoló pótolta.

Nagy hatást ért el a Regnum Co-operative 
Ifjúsági gárda tagjaiból alakult fúvós-zenekar, mely 
Szabó József festőművész kiváló szervező 
munkájának eredményeként 15 évig működött a 
Központban, fénykorában 25 taggal.

Az ifjúság népszerű tevékenysége, a néptáncok 
tanítása is nagy lendülettel indult meg 1982.-ben a 
Központban, Kozma Márton tánctanárral. 1983 végén 
a Pozsonyból érkezett Quittner János vette át a 
szakszerű tanítást és végezte több mint egy évtizeden 
keresztül.

Történt kísérlet egy Victória Állam által elismert 
állandó magyar iskola felállítására is, ez azonban 
másfél év után megszűnt, mert csekélyszámú tanuló 
volt a 6-15 éves gyerekek közül és a különböző 
nyelvtudású és korú fiatalokat lehetetlen volt egy 
osztályban foglalkoztatni.

Az új Központban a szokásos családi estek és 
bálok mellett egyre több a kulturális esemény is. 
1983-ban rendezik a március 15.-i és októberi 
ünnepélyt. Ezeknek rendszerint Linka Márton a 
főrendezője. Csepelyi Rudolf irodalmi délutánokat 
tart, Ambrózy Anna hangversenyeket rendez a Caritás 
javára. Polgár Lajos a Turáni Történelmi Társaság 
keretén belül a magyarság Honfoglalás előtti korát

kutatja. Gerőcs Sándor főző tanfolyamot indít. 1983- 
ban tartják az első magyar mozi előadást.

Peter Spyker a victóriai kormány nemzetiségügyi 
minisztere nyitja meg a képző és iparművészeti 
kiállítást, melyet Koren Endre alapos szaktudással 
szervez. Melbourne, Sydney, Adelaide és Perth 42 
művésze, 183 tárgyat állít ki. Az SBS Televízió 
részletesen számol be a kiállításról.

A nyolcvanas években a Galló Géza és Simkó 
József által szervezett Segítő Szolgálat heti öt délután 
rendszeresen telefonszolgálatot tart az Erdélyi 
szobában, az európai menekült táborokból érkezőket 
segítik az Ausztráliában való letelepedéshez. A 
Department of Immigratiopn hivatalosan elismeri a 
szervezet segítőkészségét az újonnan bevándorló 
magyarok támogatására. Gulyás Györgyi, Galló Géza, 
Faith Anny, Simkó József, Fazekas Lola százszámra 
küldik a „sponzoráló” leveleket és bécsi ausztrál 
követségre, melynek eredményeként sok magyar 
menekült érkezik Melboumebe, akik számára lakást 
és munkát keresnek. Ez a „sponzoráló” jog 1990-ben 
szűnt meg, mikor az Antal kormány megválasztása 
következtében az ausztrál kormány kijelentette, hogy 
a magyarok ezen túl nem hivatkozhatnak menekült 
státuszra kivándorlásuk kérvényezésénél.

Faith Ferenc.
(folytatás a következő Kisújságban)

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZEN CLUB.
Találkoznak a Magyar Központban, 760 Boronia 
Road Wantima. 3152.

Az utolsó két hónap mozgalmas volt a Klub 
életében.
Október 3-án megtartott évi közgyűlésen Boros Emil 
úr, aki öt évvel ezelőtt a Knox-i Klubbot alapította, 
lemondott az elnöki tisztségéről. A tagság sajnálattal 
vette tudomásul. Megköszöntük neki fáradságos, és 
odaadó munkáját. Mint tag, ezután is közöttünk 
marad.

Ezután a Knox City Council által kiküldött 
vezető jelenlétében, új vezetőséget választott a tagság. 
A Klub elnökének Kovács Andrást, alelnöknek Tóth 
Terézt, titkárnak Kulcsár Ferencet, pénztárosnak és 
gazdasági ügyintézőnek Kovács Györgyöt 
választották. A közgyűlés egyöntetűen elfogadta a 
felsorolt személyeket. Megnyugvással vettük 
tudomásul, hogy a Klub élére ezután is komoly 
megbízható emberek kerültek, akik a Klub érdekeit
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tudásuk szerint fogják előrevinni. Az új vezetőknek 
sok sikert és jó munkát kívánunk. Összejöveteleink 
továbbra is kéthetente, a megszokott keddi napokon 
fogjuk megtartani, amire ezután is mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség.

Az októberi napokat Octóber 29-én a 
Nunawadingi Council nagyszabású Fesztiváljával 
zártuk. Ezen a Klub képviseletében mi is részt 
vettünk. Nagy sikert arattak a hazánk 
népművészetéről tanúskodó kiállított tárgyak.

Tóth Teréz és Fenyvesi Ilonka a fesztiválon.

A november 7.-i vezetőségi gyűlésen 
elhatároztuk a Klub 5 - éves fennállásának
megünneplését. A születésnap alkalmával, november 
14-én a tagság az ünnepi ebédét díjmentesen kapja. A 
Klub-alapítóknak és minden segítő és aktív tag 
közreműködését köszönettel méltatta az újonnan 
megválasztott vezetőség. Ez alkalommal a Klub 
énekkara a nyugdíjasok dalát adta elő. A finom 
rántott-csirkét Vilma-néninek köszönhette a tagság. A 
süteményekkel pedig Tóth Teréz és Thomas Editke 
remekelt. Az ebédet a tombola húzás követte, ami a 
tagság örömére gazdag és értékes tárgyakat jutatott a 
nyerőknek.
A novemberi hónap szomorú híreket is hozott. Két 
kedves tagunktól kellett megválnunk. November 2-án 
Tóth Józseftől, november 6.-án Raduly Lászlótól 
vettünk búcsút. Nyugodjanak békében.

November 28-án. az év utolsó összejövetelén, a 
tagság szabadon tölthette idejét. Nem volt 
megkötöttség. Billiárd, bingó, kártya, videó és a 
könyvtári olvasások, könyvkölcsönzés voltak a 
közkedvelt elfoglaltságok.

Ez évben a Klub az olasz étteremben fogja a 
karácsonyi ebédjét elfogyasztani. Ez December 12-én

lesz. Ez alkalomra is mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség. Addig is kívánunk nagyon jó egészséget 
minden kedves tagunknak a vezetőség nevében

Fenyvesi Ilonka

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Minden vasárnap 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 ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben.(Sakk, kártya, stb.)

A NUNAWADINGI „Ö RÖ K  IFJA K  .. HÍREI 
A Klub Januári összejövetelei: Január 17-én és 31- 
én. d.e 9 - tői d.u. 2 óráig, az EAST BURWOOD 
COMMUNITY HALL-ban. Az évvégi pihenő után, 
17-én lesz az első összejövetel.

A Klub elfoglaltsága miatt nem volt alkalom a 
beszámolóra. A választásokkal és az évi közgyűléssel 
foglalatoskodott mindenki. Nagy örömmel tudatjuk, 
hogy Lengyel Nándort ismét láthatjuk a 
vezetőségben. Most, mint alelnök szerepel és a 
közkedvelt szervező és megbecsült klubtag új életet 
hoz a tagság közé. Mindenkihez van egy kedves 
szava. Humoros jókedve mindenkit magával ragad. 
Kívánunk neki jó munkát az új „munkakörben”.
Most pedig a rövid két-hónapra való beszámoló! 
Október 2-án Warrandyt-ban egy ebéddel egybekötött 
kiránduláson volt a Klub a Yarra-parton. A 
Melbourne egyik külvárosának nevezhető „falu” 
szépen ki van építve a turizmus számára. A Yarra vize 
tisztán csobog a kőszirtes, pázsitos partok között. A 
régi falusi patak jellegét találtuk meg benne. Még 
kavicsokat is „ugráltattunk” a sima víz tükrén. A 
főutcán számos emléktárgy üzlet várta a kirándulókat, 
tele kézműves és játék cikkekkel. A fimon ebéd után 
még a helyi szerencse-játék helyet is meglátogatta, aki 
akarta.

Október 25-én Gulyás pikniket rendeztünk a 
Magyar Központ Lajos-ligetében. Ezen a napon 
emlékeztünk meg az 56-os forradalomról is. 
Megemlékezésül, egy szép vers hangzott el, amely a 
Forradalom első napjaiban született meg, az első 
szabad újságban: „Piros a vér a Pesti Utcán”
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címmel. -  és, ahogy azt a vers kéri: - legyen úgy a 
fogadalom: Könnyet egynek, a zsarnokság gyűlöletét, 
és ne feledjük, hogy úgy született a szabadság, hogy a 
Pesti Utcán Folyt a Vér....

November 15 és 20 között Lakes Entrance és 
Merimbulában voltunk a Klub tagjaival. Az idő 
nagyon kedvező volt, és minden nevezetes helyet 
meglátogattunk, pihenésre alig volt időnk. A tagság 
már a következő utat tervezi, annyira tetszett 
mindenkinek a kirándulás.

November 22-én az RACV (Royal Automobil 
Club of Victoria) kiküldöttje tartott előadást az új 
közlekedési szabályokról. Sok új szabály lép életbe, 
manapság, amit a „régi vezetők” nem nagyon 
ismernek. Mindenkit nagyon meghatott az előadás, 
hiszen azt igazolta, hogy vannak még, akik gondolnak 
és törődnek a társadalom öregedő tagjaival. Köszönet 
az RACV figyelmességéért, érezve, hogy nem 
vagyunk egyedül... amikor bekeveredünk az 
iszonyatos forgalomba.

Végezetül, a Nunawadingi Örök Ifjak Klubja 
kíván minden magyar embernek egy szeretetben, 
békességben gazdag, kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket, és egy szebb, jobb és boldogabb Új
esztendőt. Kívánjuk, hogy legyen békesség 
közöttünk, hogy ne kelljen tartani az embernek az 
emberektől.... N.J.

A Klub összejöveteleire mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség nevében Gaál Marika.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE HÍREI 
Összejövetelek: Minden első és harmadik hétfőn, a 
Noble Park-i Community Centre Épületében.
Cím: Memorial Drive. Noble Park.
Decemberi összejövetelek: 4-én és 11-én.
December 11.-én lesz a Karácsonyi - ebéd. Finom 
ebéd, jó hangulat -  mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség. Egyben kívánunk minden tagnak és 
családjának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Újévet.
Az összejövetelekről érdeklődni lehet Erdeg Marika 
(03) 9547 4267 telefon számán.

A DEMOKRATIKUS DÉLVIDÉKI 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.

A Szövetség hagyományos Kis-magyar 
Találkozóját December 26.-án kedden (Boxing Day) 
tarja a Daylesford-i tó partján. Finom ebéd, 
különböző bográcsos ételek, délután lángos. A jó

hangulatról Justin Tamás gondoskodik. Kérjük, 
evőeszközeiket és üllőkéjét mindeki hozza magával. 
December 31-én Szilveszteri Bál. a KEILOR 
DOWNS-i Community Center-ben, amelyre 
mindenkit szeretettel vár a Vezetőség. Belépődíj: 
$20.00 . 4 tagú zenekar szórakoztatja majd a 
vendégeket. További érdeklődés Márton Kató 9366 
4382 telefonszámán.

A D.D.M.Sz. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Újévet kíván minden tagjának és 
támogatójának a vezetőség nevében Márton Kató.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

Az előző évtől eltérően a hónap második 
szombatján (2000. December 9-én) tartja szokásos 
összejövetelét a szokásos helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 9499 
6427 Szmolnik Lajos telefonszámán.

A BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Összejövetelek: Minden hétfőn 1 0 - 4  óráig, az 
Errington-i Community Centre-ben. Princess st. 
St. Albans.

December 9-én tartjuk a „MIKULÁS” Bált,
amire mindenkit szeretettel meghív a Vezetőség.
Ez szombaton este 7:30 órai kezdettel az 
Errington-i Community Centre-ben lesz. 
Érdeklődni a Boros Veronika, 9337 3993 és a 
Bánác Tériké 9465 0079 telefonszámokon lehet.

December 18-án -  Évzáró ebéd. -  ez lesz az 
utolsó összejövetel ebben az évben.
A jól végzett évi munka után öt (5) hetes karácsonyi 
szünetet tart a Klub.
A 2001 évet Január 22-én kezdjük.

Az összejövetelre, mindenkit szerezette! vár és 
hív a vezetőség nevében Boros Veronika.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Klub összejövetelei minden szerdán, 

d.e. 10 órától, este 10 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton 3177 címen.

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
Figyelem! A Klub a decemberi összejövetelek után 
csak Február 7-én kezdi újra az összejöveteleket.
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Ez alkalommal kíván minden tagnak és 
családjának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Újévet a vezetőség nevében

Horváth Erzsébet.

A GEELONGI MAGYAR SZENT LÁSZLÓ 
EGYESÜLET INC. HÍREI.

Decemberi Naptár:
• 3-án, vasárnap, Mikulás ünnepély déli 12 

órakor.
• 4-én hétfőn, Nőszövetség évzáró uzsonnája, 2 

órakor az otthonban.
• 10-én, vasárnap, Református Istentisztelet 2

órakor.
• 16-án, szombaton, Ökumenikus Istentisztelet. 

Piknik déli 12 órakor.
• 18-án, hétfőn, Évzáró vezetőségi gyűlés 6 

órakor
• 24-én, vasárnap, Szentmise a templomban 7 

órakor (St.John)
• 26-án, kedden, (Karácsony) Istentisztelet a 

templomban, reggel 10 órakor.
• 31-én, vasárnap, Szilveszteri Mulatság....

Figyelem! Minden pénteken du. 4 és 5 óra között 
a mostanában megkedvelt „LINE-DANCING” 
az otthonban, mindenkit szeretettel várunk!

További felvilágosítást Kiss Gizella, Tel. 0352- 
483495.
A Geelong Rádió magyar nyelvű adásai.

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. 2 fogásos finom 
ebéd, $4.00 tagoknak. (Nem tudom, hogy a GST által 
az ebéd ára emelkedik-e?)
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Újévet Kívánunk mindenkinek.

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. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz. 
hullámsávon.
Geelong! A heti rádió műsorismertetés a G.SzL. 

Egyesület hírei alatt.
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az 1053 AM hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
A Kisújság 2001 Januári 
kiadása is megjelenik. A 
lap részletesen fog 
foglalkozni a Hungaronet 
felállításával és
használatával. Tekintettel 
arra, hogy sokan „nyaralnak” az év 
végén, a Kisújság csak az előfizetőknek lesz 
biztosítva. A fennmaradt példányszámokat a Magyar 
Központban, és a Fitzroy-i Református 
gyülekezeteken, lehet majd megvenni._____________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisúj ságot 
Félévre: $15.0.-egész évre $ 30 Dollár 

(Postai szállítással)
N év :.................................................................

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

.................................Postcode:...............
Money Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.
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