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KARÁCSONYI
GONDOLATOK

Karácsonykor...

Ünnepe a szeretetnek 
Isten hozott szép karácsony! 
Boldogságot békét árassz 
Szerteszét a nagyvilágon.

Ó, hozd meg azt mindenkinek,
Miért küzdött, mire vágyott,
S hol nem lángol még szeretet,
Minden szívbe gyújts világot

Tóth Bálint verse
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Karácsonyi Pásztorocskák
Részlet a Millenniumi Olvasókönyvből, 

írta: Móra Ferenc.
A szabadtűzhelyen, a betlehemi majorban, 

hajladozik a tűz aranylángja. Csordapásztorok 
melegednek a tűznél, melynek a fénye átvilágít az 
időn, és emlékezni serkent engemet is.

Tizenhárom éves voltam, s vezére a zsenge 
pásztoroknak. Ezek a zsenge pásztorok mind 
korombéli fiúk voltak, akiket gondosan megválogatva 
vettünk fel a nyájba. Amikor a kör bezárult, 
kiosztottuk a szerepeket. Elsőnek vezért 
választottunk, aki majdan, karácsonyeste, a belső 
beköszöntőt is mondani fogja, mindama leányos 
házaknál, ahova behatoltunk. Aztán választottunk 
külső beköszöntőt, aki az ajtón kívül fog szólani, és 
hát meg is küzd azzal a másik nyájjal, amelyiket ott 
találnánk esetleg a háznál. Utána kijelöltük a 
tűzmestert, aki vezényli az üdvözlő puffanásokat; 
majd megválasztottuk az énekvivőt és a mókamestert, 
nemkülönben a nagymondót, aki mindenkit le fog 
torkollni, szükség esetén még lódítva is éktelenül.

S aztán tanulni kezdtünk.
így készültünk a szent hadjáratra, a karácsonyi 

kántálásra, s vártuk a napot és tele lélekkel az estét, 
amikor aranyfénnyel felragyog a betlehemi csillag.

S végre a föld örömet kiáltott az égre, és az ég 
örömet kiáltott a földre.

Karácsonyeste lett.
Az áradó örömben úgy ringott a völgyben a falu, 

mint a békesség tava. S a tóban egybegyűlt a tizenkét 
zsenge pásztor, mint tizenkét aranyhal. Elindultunk 
kövér örömmel, s miközben úsztunk a patyolat 
estében, felzengett szívünkből az ének. Szállott az 
ének, és zengedezve hirdette, hogy a betlehemi 
hírmadár a mi falunkba is hullott egy tollút. Hullatott 
egy tollút a kicsi nép ismeretlen falujába; s öröm 
nyugodott azon, ami hullt, és piros megemlékezés a 
szegények felől.

így énekeltünk, s haladtunk lassan a falu között, 
a fehér holdvilágon; s miközben haladtunk, imitt és 
amott is felzengett az örömnóta, s úgy világított 
valahány ének az éjszakában, mint a pásztortűz 
lobogása.

Megálltunk egy ház előtt, mely első volt a 
tervezetben. Lázár gazda lakott a házban, s volt neki 
egy lánya is, aki két bimbót a rózsabokorról már 
leszakított. Hát azon a kapun, örömhír énekszóval, 
bátran bevonultunk, s még fent az ereszen is, az ajtó 
előtt, énekeltünk egyet. Amikor ezt sikeresen elfújtuk,

hagytunk módosán egy kevés csendet, majd 
felcsendült a külső beköszöntő hangja, mondván a 
megkívánt harsány hangon:

Örülj és örvendezz, nemes házigazda:
Kigyúlt a világnak Betlehem csillagja.
Örülj és örvendezz, kedves háznak népe,
Hogy ide vezérelt a csillagnak fénye.

A csillag fénye szerencsés csendbe merült. Vagyis, 
bent a szobában, nem volt egy másik nyáj, amelyik 
belülről, valami elmés kérdéssel, rögtön megtámadott 
volna. így aztán csak Lázár gazda szólt ki nekünk 
ünnepélyesen, mondván:

Jónál jobb hírt hoztok, halljuk valahányon: 
Gyertek azért beljebb, akármilyen bátran.

S a szó végére meg is nyitotta az ajtót; Katonás 
léptekkel előrevezettem a sort, úgyannyira, hogy sor
végi pásztorocska az ajtón belül még helyet vehessen.

- Jobb-kézzel és egyetlen villanó mozdulattal 
levettük a fejünkről a kucsmát, és én pedig 
hangzatosán megszólaltam, mondván:

Ahol a nap felkel, ama tájról jöttünk 
Hírmondás kedviért nagy utakat tettünk 
Mert szólott egy csillag, éppen felkelőben,
Hogy gyorsan induljunk éjféli időben.

Napkelet országból így el is indultunk,
S  ezen kedves házba hozott el az utunk,
Dicséretét zengjük Júda nemzetének,
Mert kinyílt virága Dávid vesszejének

Származásunk felől sem hagyunk kétségben, 
Vagyis bajban nőttünk s tartós szegénységben;
S kikajuhnyáj után vénen vánszorognak,
Fiai vagyunk mi csordapásztoroknak.

De hát ez voltunkat az Úr nem tekinté,
Hanem angyalával nékünk megjelenté,
Hogy földre lejöve világ megváltója,
Kinek a mi nyájunk igaz szószólója. A mén.

S erre az „ámen”-re, de abban a pillantásban, 
puskaporos pisztolyával, a lábszára mellett a 
pádimentum felé, oly nagyot puffantott a tűzmester, 
hogy a lámpában a láng és a pironkodó kislány 
megriadt egyaránt.
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Magyarországi HÍREK.
Dr.Szalontai Éva írja Budapestről;
Nagy kultusza van az emunak 

Magyarországon!
Megalakult az Emutenyésztök Egyesülete 

budapesti székhellyel. Széleskörű gyakorlati 
feladatokkal segíti a magyar emutenyésztőket, 
emutermékeket feldolgozókat, gasztronómiai 
szakembereket, szaktanácsokat ad, kapcsolatokat 
teremt a bel és külföldi mezőgazdasági 
intézményekkel, emutenyésztő egyesületekkel, 
oktatási, tudományos intézetekkel, a bel- és külföldi 
piaccal.

Vezetői a magyar ős-emutenyésztők, a már fél 
évtizede emukutatással foglalkozó szakemberek, akik 
bíznak abban, hogy a magyar emutenyésztés az 
eddiginél sokkal nagyobb jelentőségű lesz.

Hiszen Európában húsválság van, Európa 
karanténban van a kerge marhakor és a száj
körömfájás elteijedése miatt.

Az emu nem fogékony ezekre a betegségekre, de 
más betegségekre sem.

Az amerikai Wisconsin-i Egyetem laboratóriuma 
szerint az emuhús szinte a tökéletes húsféleségekhez 
tartozik az amerikai hús-szabály szerint.

Olasz, német üzletemberek is érdeklődnek a 
magyar emutermékek, a szegedi ízesítésű, nemzetközi 
hírű emukolbász, emusonka iránt.

A New Orleans-i magyarok 
2002-es tervei:

Részlet a Nyugati Hírlevélből; Kfilőnszám 35. 
2001.Nov.15.
Független Electronikus Újság;
Szerkesztője: Bika Julianna.

Az amerikai magyarság Kossuth Lajos itteni 
látogatásának 150. Évfordulójára készül ez év végén 
és 2002-ben. Az ünnepségből a New Orleans-i 
magyarok is kiveszik részüket. Az ünnepség 
fénypontja a város által engedélyezett, gránit alapon 
elhelyezett, Kossuth emlékét megörökítő bronz 
emléktábla lesz. Az Egyesült Államok egyetlen egy 
déli államában sem állítottak még emléktáblát 
Kossuth Lajosnak, a New Orleans-i lesz az első.

A Kossuth relief elhelyezését Bika Julianna és 
férje, Dr.Gergátz István kezdeményezte.

Az avatásra Dr. Jeszenszky Géza a Magyar 
Köztársaság amerikai nagykövete is ígérte, hogy 
ellátogat a városba.

Kossuth Lajos amerikai útjának ha nem is a 
legfontosabb, de igen nevezetes állomása volt New 
Orleans, az egykori rabszolgatartó város, ahol 
Kossuth a minden embernek kijáró szabadságot 
hangoztatta. Bika Julianna az egykori helybeli 
újságok lapjaiból kutatta ki és írta le Kossuth itt 
elmondott beszédét, amelyet a város polgárai nagy 
lelkesedéssel fogadtak. 1852. Március 25.-e és április 
l.-e köözött hat napot töltött a városban és a helybeli 
lapok szerint 8000 fős tömegnek mondta el a 
beszédét a városháza előtti Lafayette téren.

Dr. Gergátz István, Magyar Köztársaság 
Louisiana államban tevékenykedő tiszteletbeli 
konzulja és az emlékbizottság immáron negyedik 
esztendeje munkálkodik azon, hogy Kossuth Lajost 
az emléktábla elhelyezésével illő módon 
megünnepeljék. A Lousisianai Magyarok Egyesülete 
és az Árpádhoni Magyar Kulturális Szervezet a 
konzulátussal egyetértve 2002. Április 6-án, Kossuth 
látogatása 150. évfordulóján tervezi, az emléktáblát 
felavatni.

A gránitalapzatra tervezett emléktábla terveit 
Papp László, Connecticutban élő magyar építész 
készítette. A kivitelezéshez sikerült magyarországi, 
jelenleg New Orleansban élő szobrászt találni ifj. 
Andrásfalvy Bertalan személyében.
A Kossuth relief felavatásáról a new orleansiak 
kiadványt készítenek, melyben az emlékmű 
támogatóit örökítik meg, s szívesen fogadják magyar 
szervezetek, üzletek hirdetéseit, szerte az Egyesült 
Államokból.

A fent vázolt feladatok megvalósításához némi 
anyagi alap már rendelkezésre áll, ám a felmerülő 
költségek zöme előteremtéséhez az amerikai és a 
bárhol élő magyarok segítségére van szükség, melyet 
az emléktábla szövege is jelezni fog.

A jó szívvel megajánlott és adóból levonható 
támogatását az alábbi címre lehet eljuttatni :
Julianna Bika Vice President 
Hungarians of Louisiana, Inc.
21 Spinnaker Lane,
New Orleans, LA 70124.
A csekket Hungarians of Louisiana röviden 
HUNGARLA névre kérik kitölteni, s kérik 
feltüntetni, hogy a Kossuth emléktábla javára megy 
az adomány.
A hirdetésekkel kapcsolatos, valamint részletesebb 
felvilágosítást kaphatnak a BikaJuli@aol.com e-posta 
címen.

mailto:BikaJuli@aol.com
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I Anna Art Studio & Gallery |
1 Alapítva: 1970-ben. jj
| Magyar tárgyú tájképek és csendéletek |
j állandó folytatólagos kiállítása. §
| Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült Ц
I OLAJFESTMÉNYEKET |

és azok kopott, regi képkereteit §
eredeti szépségére ||

ÚJJÁ VARÁZSOLJA I
mérsékelt áron |

Vértes Anna festőművész f
Restaurátor |

A the Australian Institute fór The Conservation |
of I

Cultural Material Inc.-tagja. ||
| BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. j 
8 Telefon: (02) 365-3532___________ I

Ki van az Anna Art Stúdió & Gallery 
hirdetés mögött?

Az olvasók látják évről évre hónapról hónapra az 
Anna Art Stúdió hirdetését. Sydney magyar érzelmű 
festőművésze, és a helyi művészek tanítója, 
festőművészet támogatója. Komoly elismert helyet 
foglal el az Ausztrál festőművészeti intézményekben, 
tagja a művészet fenntartó egyesületnek.

Ki is hát a művész? Vértes Anna a neve, 1965- 
ben érkezett Ausztráliába. 1971-ben nyitotta az „Anna 
Art Stúdióját”. 1984 óta regisztrálva van, mint a 
„Womans Art” tagja.

Vértes Annának több mint 170 festménye van 
privát gyűjteményekben világszerte. Ausztrálián kívül 
festményeit megtaláljuk South Afrikában, 
Amerikában, Magyarországon, Kanadában, Izraelben 
és több európai országban.

Az egyik helyi Festőművészeti Magazin és 
Internet szolgáltatás „Talent Unplugged” így ír 
munkásságáról: „Vértes Anna munkái egy nyugodt és 
csodás benyomást hagynak a nézőben a gazdag, élő 
színezéseivel, ami jellegzetes a hagyományos Európai 
és Ausztráliai irányzatra.” Továbbá megjegyzi azt is, 
hogy „Annával beszélgetve, nem lehet észre venni, 
hogy ő már 7o éves elmúlt -  hiszen még mindig nagy 
buzgalommal fest és tanít. A nagy energia és 
művészi tehetsége, kedvessége a mindig félkészen 
álló vásznakon láthatók.”

Remélem, hogy a Sydney-i magyarok 
meglátogatjátok a Stúdiót, hiszen ti ott vagytok közel, 
nem, mint mi Melboume-iek.

Kedves Anna, a Szerkesztőség nevében további 
jó munkát és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
kívánok, és remélem, ha Sydney-be visz utam, 
személyesen is felkereshetem. Sz.L.

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Magyar Kultúra a napsütéses 
Floridában

Azok a magyarok, akik a napsütést Sarasota és 
környékén keresik télen, amikor itt nálunk csak hó és 
zúzmara van, meglepődhetnek, azon az élénk magyar 
kulturális életen, amit ott délen Floridában találnak. 
Két magyar klub is van, Kossuth és Petőfi Klubok, 
akik közösen használják a pár éve épült magyar házat, 
Venicében. Márciusi nemzeti ünnepünkön olyan 
műsort láttam most ott, amilyen nívósat már évek óta 
nem láttam. A sárospataki színház művészei adtak 
elő egy zenés, verses műsort a magyarok 1100 éves 
történetéről, irodalmi szemelvények, történelmi 
dokumentumok, zenei betételek felhasználásával.

Az előadó művészekről később megtudtuk, hogy 
egy iskola tanárai, akik megnyerték a millennium 
pályázatát és útjukat így fedezték. Előadták 
műsorukat Washingtonban, és Venicében, pedig 
megérdemelték volna, hogy végig járják Észak- 
Amerika magyar - lakta központjait. Tragikus 
történelmünk főbb eseményeit idéző dalokat, verseket 
könnyes szemmel hallgattuk, de büszkén emlékeztünk 
magyar nemzetünk mindenkori hősi magatartására. 
Bízunk benne, hogy ezt a műsort még láthatjuk 
Kanadában és a jövőben! Ormay Gabriella.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X

Tel: (03) 9761 6765 Mobile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

E-mail: beriferi @ alphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.
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János Vitéz.
írta: Petőfi Sándor.

Sokszor megbántotta gonosz mostohája.. 
Isten neki soha azt meg ne bocsássa!
És ki tudja, még mit el nem követ rajta, 
Ha fenyegetésem zablán nem tartja.

folytatás;

Magamnak is ugyan kutyául lett dolga, 
Belefektettük a jó asszonyt a sírba,
Aki engem talált, és aki, mondhatom,
Mint tulajdon anyám, úgy viselte gondom.

Kemény az én szívem, teljes életemben 
Nem sokszor esett meg, hogy könnyet ejtettem, 

De nevelőanyám sírjának halmára 
Hullottak könnyeim zápornak módjára.

Nem egyszer mondta, hogy „várakozzatok csak! 
Én még benneteket összeházasítlak;
Olyan pár válik is ám tibelőletek,

Hogy még!... várjatok csak, várjatok, gyerekek!”

Hát hiszen vártunk is egyre keservesen;
Meg is tette volna, hiszem az egy istent, 
(Mert szavának állott ő minden időbe’)
Ha le nem szállt volna a föld mélységébe.

Azután hát aztán, hogy meghalálozott,
A mi reménységünk végkép megszakadott: 
Mindazonáltal a reménytelenségbe’
Ügy szerettük egymást, mint annakelőtte.

De az úristennek más volt akaratja, 
Szívünknek ezt a bús örömet sem hagyta. 
Egyszer én valahogy nyájam elszalasztám, 
Annak következtén elcsapott a gazdám.

Búcsút mondtam az én édes Uuskámnak, 
Hogy ne adja szívét soha senki másnak,
Ő sem mondta nekem, hogy hűséges legyek 

Tudtuk, hogy hűségünk úgysem szegjük mi meg.

Azért szép királylyány ne tarts reám számot; 
Mert ha nem bírhatom kedves Iluskámat: 
Nem is fogok bírni senkit e világon,
Ha elfelejtkezik is rólam halálom.”

15.

János vitéz ekkép végzé történetét,
Nem hagyta hidegen a hallgatók szívét;
A királylyány arcát mosta könnyhullatás, 
Melynek kútfeje volt bánat s szánakozás.

A király e szókat intézte hozzája:
„Nem erőltetlek hát, fiam, házasságra; 
Hanem amit nyújtok hálámnak fejében, 
Elfogadását nem tagadod meg tőlem.”

Erre kinyitotta kincstárát a király; 
Parancsolatjára egy legény előáll,
S arannyal tölti meg a legnagyobb zsákot, 
János ennyi kincset még csak nem is látott.

Iluska is, az a szép kis szőke leány, „Nos hát János vitéz, lyányom megmentője,”
Nem tettetett bútól fakadt sírva halmán, Beszélt a király, „ez legyen tetted bére.
Hogyne? Az istenben boldogult jó lélek vidd el mindenestül ezt a teli zsákot,
Kedvezett, amiben lehetett, szegénynek. És boldogítsd vele magadat s mátkádat.
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Taróztatnálak, de tudom, nem maradnál, 
Kívánkozol lenni máris galambodnál, 
Eredj hát -  hanem társid maradjanak; 
Éljenek itt néhány mulatságos napnak.”

Szelíd epedéssel tekintett utánok, 
Mintha azok neki jó hírt mondanának, 
Jó hírt Iluskáról, szép Iluskájáról,
S oly régen nem látott kedves hazájáról.

Úgy volt biz az, amint mondta a király, 
János vitéz kívánt lenni galambjánál. 
Búcsúzott a királylyánytól érzékenyül;
Aztán a tengerhez ment és gályára ült.

A király s a sereg elkísérte oda.
Tőlök sok „szerencsés jó utat” hallhata,
S szemeikkel nézték mindaddig utána,
Míg a nagy messzeség ködöt nem vont rája.

16.

Ment János vitézzel a megindult gálya, 
Szélbe kapaszkodott széles vitorlája,
De sebesebben ment János gondolatja, 
Útjában semmi sem akadályoztatta.

János gondolatja ilyenforma vala:
„Hej Iluskám, lelkem szépséges angyala! 
Sejted-e te mostan, milyen öröm vár rád? 
Hogy hazatart kinccsel bővelkedő mátkád?

Hazatartok én, hogy végre valahára 
Sok küszködés után legyünk egymás páija, 
Egymás páija leszünk, boldogok, gazdagok; 
Senki fiára is többé nem szorulok.

Gazduram ugyan nem legszebben bánt velem; 
Hanem én őneki mindazt elengedem.
S igazság szerint ő oka szerencsémnek;
Meg is jutalmazom, mihelyst hazaérek.”

Ezt gondolta János s több ízben gondolta, 
Mialatt a gálya ment sebes haladva;

De jó messze volt még szép Magyarországtól, 
Mert Franciaország esik tőle távol.

Egyszer János vitéz a hajófödélen 
Sétált föl s alá est szürkületében.
A kormányos ekkép szóólt legényeihez: 
„Piros az ég alja: aligha szél nem lesz.”

Hanem János vitéz nem figyelt e szóra,
Feje fölött repült egy nagy sereg gólya; 
Őszre járt az idő:ezek a madarak 
Bizonyosan szülőföldéről szálltának.

Folytatás a januári Kisújságban...

A Hungaroskills.net hírei;
A Hungaroskills.net az első hat hónapi 

fennállása után egy kis pihenésre vonul az év végén. 
December 14-én pénteken este tarjuk a skillnettesek 
karácsony -  év-végi összejövetelét. Erre az alkalomra 
minden eddig jelentkezett tagot, aki elvégezte a 
tanfolyamot, avagy sem szívesen látunk.

A tanfolyamok 2002-ben január 18-án 
kezdődnek. A jelentkezési sorrendet betartva 
mindenki sorra kerül.
A Központi Igazgatóság engedélyével korlátozott 
számú skillnetes (kb. 20 személy) a Központi 
Komputer szobában töltheti a Szilveszter éjszakát -  
jelentkezni lehet a Skillnet összejövetelein, vagy a 
9879 8204-es telefonszámon.

A Skillsnet oktatási idők decemberben 
pénteken este 7:30.-tól 9:30-ig, és minden 
vasárnap d.e. 10:30.-tól 12:30.-ig december 14-ig. 
Az első és második szerdán 5.-én és 12.-én a Központ 
Cumputer Association gyűléseit tartjuk este 7.30-tól 
9:30-ig.

2002 -ben, tekintettel a nagy érdeklődésre, 
jelentkezési sorrendben megyünk végig a 
névsoron az oktatás elkezdésekre, - telefonon 
értesítést kapnak a jelentkezők a sorrend 
betartása végett. A jelentkezők a megfelelő nap és 
idő szerint ki előbb ki később kerül az oktatáshoz! 
Jelentkezni lehet a 9879 8204 telefonon,

Szeverényi László.

SZEPESV-BENKE- BÉLÁ-HOZ
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon.....

311 Huntingdale Road, Huntingdale 3166. 
Telephone (03) 9544 1911; Home Office (03) 9596 4967. 

Mobile 0413 135 609; E-mail bela@blue.com

mailto:bela@blue.com
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AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 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-
Hogy fektessétek le a póznát, és úgy próbáljátok 
megmérni.

- Ugyan már te mafla, nekünk a magassága kell 
nem a hossza!!!

Az egyik rendőr a másikhoz:
- Te, nem jut eszembe pontosan, mi is az a 
káosz, pedig itt van a fejemben!

A rendőr miért szeret könyveket vásárolni az 
antikváriumban?

?????????????? -  mert azokat a könyveket, 
amiket ott talál, már kiolvasták helyette!

A MAI PILÓTA...
Repülőgép leszállásra készül. A pilóta összes 
fékezőerejét beleveti, hogy megállítsa a gépet a 
kifutópálya végén.
Megszólal a pilóta törölve az izzadt homlokát:
- Megeszem a kalapom, ha ez a kifutópálya hosszabb 
500 méternél.
Mire a másodpilóta:
- De legalább 3 kilométer széles

TERRORISTÁK...
Felmegy a terrorista a mennyország kapujához és 
beszól: én vagyok egy terrorista, bemehetek?
Mire kiszól neki Szent Péter:
- Takarodj innen! Ide te sohasem fogsz bejutni!

Nem is akarok, volt a válasz, innen fog mindenki 
kijönni, adok nektek 3 percet, máskülönben.......

RENDŐRÖK EGYMÁS KÖZT......
A parancsnok utasítja két rendőrét, hogy mérjék meg 
az udvaron lévő álló oszlop magasságát, mert zászlót 
szeretnének venni a közeljövőben. A rendőrök 
kimennek és tanakodnak. Az éppen arra sétáló társuk 
megszólal:

MÉG EGY PÁR TALÁLÓS KÉRDÉS...
Melyik állat ragaszkodik legjobban az emberhez? -
????????????? A pióca.

Mivel lehet az infarktust megelőzni? - ????????
Kötéllel.

Mi az ami nemrégen csak a férfiaknak volt, hosszú és 
kemény is volt? - ???????????????

Katonaidő.

Mit mondott Ádám Évának, amikor először 
megszólalt? - ???????????
- Állj hátrébb! Nem tudom ez a micsoda még 
mekkorára nő!.....
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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.
Kegyelettejes Szentkarácsonyt és 

Boldog Újesztendöt kíván
Pálos István és családja.

C Y Q in A en  k ed v e©  m n g n n r  

barátunknak/ cserkész családnak 
és támogatónknak/ békés/ 

szeretetteljes J^arácsongi 
ünnepeket és sikerben gazdag j 

Esztendőt kíván; 
f4 .sz . £unor és tyl^nggar 
61>£z> ^Tormag £ ecil csapatom,

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

OROMTELJES KARÁCSONYT ES 
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN 

MINDEN BARÁTAINAK ÉS ISMERŐSEINEK 
2000-RE.

SZMOLNIK LAJOS ÉS MARGIT.

Szolnik Lajos.
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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 Központ Vezetősége kíván 
minden magyar honfitásnak és barátnak 

kegyelemteljes, békés Karácsonyt 
és Boldog Ujesztendöt.

A FITZRY-I MA6YAR r e f o r m á t u s  
EGYHÁZ SZERETETTEL KÖSZÖNTI AZ
EGYHÁZ t a g j a it  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 KIVAN AZ EGYHÁZ
Vezetőség  n e v é b e n

DÉZSI CSABA LELKIPÁSZTOR.

^  J/lub
j t /e g g e U m w lje e  _

eket é s  ^eméogtelj®*

S S - - - 1" '
0  h00fÍW r “ " mU

"V"“ “5'9 "‘-Cotos -УИ<И,{Ь"

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

barátaimnak,
cserkésztestvéreimnek és 

ismerőseimnek sok szeretettel 
kivánok békés és örömteljes 

karácsonyi ünnepeket és Istentől 
áldott újesztendőt.

Bőd Ágnes

KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁN MINDEN HALLGATÓNAK ÉS 

TÁMOGATÓNAK A ZZZ-RÁDIÓ.
MARIKA ÉS TIBOR
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Híres emberek;
A 2000. júliusi Kísújságban megjelent vers:

„Bőd Péter emlékére” és a „FESŐCSERNÁTI 
ISMERTETÉS” címmel írt tudósítás folytatása most 
jó érzést kelthet minden magyar érzelmű emberben. 
Emlékezetes, hogy Szőcs László lelkipásztor, aki a 
megalakítója volt a Bőd Péter Szoborállító 
Bizottságnak előadta terveit; (ami dédelgetett álmuk 
is volt) -  a templom és a környező épültetek és park 
rendbe hozása után egy teljes alakú szobrot akarnak 
állítani Bőd Péter emlékére.

A Bőd család Ausztráliában élő tagjai személyesen 
részvettek az avatáson, és vitték haza az Ausztráliában 
összegyűjtött hozzájárulást a szobor felállításához. -  
Amit itt köszönök meg családom nevében. Hogy ki 
volt Bőd Péter, kérem olvassák el Az Ausztráliai 
Kisújság 2000 júliusi példányszámát. Bőd Ágnes.

QUEENSLANDI HÍREK;
A Gold Coast-i Nyugdíjas Klub Meséi;

Nagy a készülődés az ünnepélyes karácsonyi 
összejövetelre több okunk van erre; először is most 
fogjuk megünnepelni az első éves születésnapját 
népszem Arany-parti Klubunk. Ez a népszerűség oda 
fog vezetni, hogy a helyiség, ahol találkozunk 
kicsinek bizonyul. Lehet, hogy a jövő évben új helyet 
kell majd találnunk, de addig elfogadjuk a régi jó 
magyar közmondást, miszerint „sok jó ember 
kishelyen is elfér”. El kell mondanom, hogy már 
folyamatban van egy új, modem hely lefoglalása, és 
remélhetőleg ez az új hely is emelni fogja nívóját az 
eddigi összejöveteleknek. Ez is biztosítani fogja azt, 
hogy azt a pár órát, amit honfitársainkkal töltünk el, 
emlékezetessé tesszük az Arany Parti nyugdíjasok 
számára.

A nagy készülődés második oka az, hogy a Klub 
tagsága először ünnepli együtt a Szent Karácsony és 
az évégi fesztvitás napjait. Sikere ennek a Klubnak 
abban rejlik, hogy az Arany Parti magyarok közt 
nagyon sok az "„arany-szívű" támogató és segítő, 
akik fáradságot, időt nem kímélve támogatják a Klub 
működését. Az úgy illik, hogy fennállásunk első évi 
kiértékelése alkalmából egy pár nevet meg kell, hogy 
említsek: a konyha működtetése, - persze a Klub 
szeretett elnöke Nagy Magdi mellett -  ott vannak 
Havas Manci, Varga Irén és Hárty Jóska. Az asztalok, 
székek elrendezésénél segítenek Tóth Antal és Masa 
Imre A szórakoztató műsorok szervezésében és 
előadásában ki kell emelni Oláh Erzsébert, Balázs 
Éva, Somogyváry Éva, Varga Irén, Nemes Judit, 
Várnai Lajos, Székely Endre és Zsámár Vilmos Dr. 
neveit. Köszönet munkájukért. Ide tartozik még a sok 
éven át zenét elővarázsló Papp Károly neve is.
De a névsor nem teljes, mert még sorolhatnám, de 
hely fogytán, (másnak is kell hagyni helyet az 
újságban) csak csupán a vezetőség nevében mondok 
egy szívből jövő köszönetét minden olyan tagnak, aki 
segített (akár milyen formában) a Klub működésében.

Remélem a karácsonyi összejöveteleinkre 
minden kedves Arany Parti honfitársunk, és barátai el 
tudnak jönni, szeretettel várunk mindenkit. És 
megragadva az alkalmat: Az Arany Parti Idős 
Magyarok nevében kívánunk az egész világon élő 
magyar honfitársunknak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Évet erőben, egészségben, 
és ami még szintén nagyon fontos, megértésben 
szeretteik körében.
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Egy „magyarok dicsőségét” hirdető bejelentés: - 
nem csak a híres Abonyi Attila és Tápai Ernő írták be 
nevüket az Ausztrália foci-híres nagy könyvébe. A kis 
lány-unokám, Leigh TEREK (16 éves) itt játszott a 
Victóriai válogatottban a Queensland ellen. Mint 
gool-király-né nagyon büszkék vagyunk rá, és 
társaira.

A képen Lue Biseby és Leigh Terek a boldog nagymama -  
Nagy' Magdi társaságában.

És most jön a hirdetés: nem szabad elfelejteni a 
keddi napokat, amikor a Klub találkozik reggel 10 
órától, dél után 3 ómig. Szívesen látunk mindenkit, 
aki jó társaságot, barátokat és idős magyarokat keres 
a Gold Coaston. A találkozások színhelye a Borad 
Beach-i Senior Citizen Centerben (a Kaszinó) 
mellett. Szeretettel várunk minden honfitársunkat.

Nagy Sándor.

Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 
Fax: (03) 9523 0695; А/Щ03) 9705 6478. 

Mobile: 0418 108 730

A HungaroskiIIs.net hírei;
A Hungaroskills.net az első hat hónapi 

fennállása után egy kis pihenésre vonul az év végén. 
December 14.-én pénteken este tarjuk a skillnettesek 
karácsony -  év-végi összejövetelét. Erre az alkalomra 
minden eddig jelentkezett tagot, aki elvégezte a 
tanfolyamot, avagy sem szívesen látunk.

A tanfolyamok 2002-ben január 18-án 
kezdődnek. A jelentkezési sorrendet betartva 
mindenki sorra kerül.
A Központi Igazgatóság engedélyével korlátozott 
számú skillnetes (kb. 20 személy) a Központi 
Komputer szobában töltheti a Szilveszter éjszakát -  
jelentkezni lehet a Skillnet összejövetelein, vagy a 
9879 8204 telefonszámon.

A Skillsnet oktatási idők decemberben 
pénteken este 7: 30-tól 9:30-ig, és minden 
vasárnap d.e. 10:30-tól 12:30.-ig december 14-ig. 
Az első és második szerdán 5.-én és 12.-én a Központ 
Cumputer Association gyűléseit tartjuk este 7:30-tól 
9:30-ig.

2002-ben, tekintettel a nagy érdeklődésre, 
jelentkezési sorrendben megyünk végig a 
névsoron az oktatás elkezdésekre, - telefonon 
értesítést kapnak a jelentkezők a sorrend 
betartása végett. A jelentkezők a megfelelő nap és 
idő szerint ki előbb ki később kerül az oktatáshoz! 
Jelentkezni lehet a 9879 8204 telefonon,

Szeverényi László.

Régi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 
az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

CSIKÓK.

Nekem rossz emlékem vannak a 
CSIKÓKRÓL. Láttam a Don partjánál 1942/43-ban, 
amint felettem a stukák, a ráták csíkokat hagytak az 
égen. Akkor elhatároztam, ha egyszer haza kerülök és
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békés körülmények között, élhetek -  utána nézek, 
miért és hogyan keletkeznek a csíkok.

Manapság, akik a TV híreit figyelemmel kísérik, 
naponta láthatják amint a nyugati légierő 
Afganisztánt, csépeli. Korábban volt Jugoszlávia 
fölött voltak láthatók a repülők után húzódó csíkok. A 
gondolatot nem folytatom, mert előbb utóbb 
szomorúság tölt el, valahányszor az ártatlanok ezrei is 
áldozatok lesznek.

A csíkokra vonatkozó valós magyarázat az, 
hogy; akkor húz csíkot a repülőgép maga után, ha a 
olyan magasságon repül, rendszerint hideg 
környezetben -  és a hátrahagyott gáztömeg amit a 
motorok bocsátanak ki, kondenzációs magokat (párát) 
is tartalmas. Ilyenkor a csekély vízmolekulák 
lecsapódnak és összesűrűsödve mesterséges felhőt 
alkotnak. Ezeket a „Felhő” csíkokat láthatjuk az égen.

Jó lenne, ha ezeknek a kondenzációs csíkoknak 
az lenne a mondanivalójuk az égre felírva, hogy: 
BÉKÉT A VILÁGON A JÓAKARATÉ 
EMBEREKNEK, terroristák nélkül.

Ez az én Karácsonyi üzenetem; Zalápi.

KÜLFŐLDIM AGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
54 sz Hunor és Magyar és a 63 Torma у Cecil leány Cserkészcsapatok

Meghívó
Sok sze re te tte l meghívunk Benneteket családotokkal, 

ism erősötökkel, barátotokkal együtt a
CSERKÉSZ MIKULÁS PIKNIKRE,

decem ber 9.-én az East-W arburton-I felú jíto tt Cserkészparkba.
Már reggel 9 órától tá r t  karokkal várunk m indenkit sok m eglepetéssel 

é s  jó hangulatos Nefelejcs Duó zenével.
A Mikulás m otoron érkezik zsákjában ajándékokkal !

íz le tes  ebéd  kapható kedvezm ényes áron.
Folyam atosan sü tjük  a  finom, ropogós kürtös kalácsot 

Csak kedvenc ita lodat és jókedvedet hozd m agaddal a fen t em lítetteken 
kívül Semmi se  tatson  vissza!

Sok sze re te tte l a Magyar cserkésszünk

290 HAZELWOOD RD EAST WARBURTON
M E L W A Y  2Ú1 OT.HAL T> 3 

HA7KI.VVOOO KO VÉGÉN A NAGY FÁNÁL

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália

DECEMBERI (JANUÁRT! 
NAPTÁR.

December 2. Vasárnap.
d.e. 10 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Mikulás Piknik.

December 8. Szombat.
Gála Koncert 

December 9. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise.
10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

utána szeretetvendégség 
Társalgó csoport összejövetele 

December 16. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e.l 1 órakor Református Istentisztelet. 
Este alkonyatkor: Gvertvafényes est. 

December 23. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise.

December 25. Kedd.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

December 31. Hétfő
SZILVESZTERI BÁL.

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

Január 6. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Január 13. Vasárnap.
d.e.8:30 órakor Katolikus szent mise.

Január 20. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 

Január 27. Vasárnap.
d.e.8.30 órakor Katolikus szent mise.
10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Social Klub Műsoros Ebédje.

A FILM EGYESÜLET KIVAN 
MINDEN TÁMOGATÓJÁNAK 

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ 

ÉVET!
- és egyben tudatja az érdeklődő közönséggel, 
hogy a következő magyar mozi 2002 
márciusában lesz. Pontos dátum a márciusi 
Kisújságban! Koszó Károly.

,А«Маgyúr K özpont re m lm -sé b i ii 

MEGHÍVÓ

A  M ugyar K özpon t nagy term ében  
2 0 0 L  decem b er 

szom baton  este  7*30 ó rak o r

Az est fénypontja a 
Honvéd Együttes két 
kiemelekedő táncosa 

ER TL PÉ T E R  és 
BÉRE® ANIKÓ

Műsor után TÁNCHÁZ

Az est díszvendége

Di. Szabó László Zsolt kulmiális atassé

b e l é l p ő j e g y : 1 5  d o l l á r  
I f j ú s á g n a k : d í j m e n t e s

K ö n n y ű  v a c s o r a  k a p h a t ó

TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁSÉRT ILLETEVE JEGYRENDliLESÉRT 
HÍVJA AZ ALÁBBI TELEPONSZÁMOK EGYIKÉT

VÉTÓ O lga -  »754 857»
Móri n o  Ed in a  -  0417 367966 
J uhász E telka  -  9795 8972

F e l lé p n e k

• A  rydnty-i i'UKsyU’amais

•  A  Magftir ЧМГ/

NfpiUimy >,r-
• A  Gyónrr kréta 

Nijíi/a я...1
• A^MJ-IbK y'ipitánaupert

• A  Kút úr ÜV NépilÚHCCSOport

• A Turúl ’. -fpiSámcíopert

A MAGYARHAZ SZÖVETKEZET

XVI. rész.
MAGYAR KÖZPONT, (folytatás)

Mint az előző beszámolómban ismertettem, 
1994. februárban egy nagy összefogással 
megrendeztek a Melboumeben élő „ethnic” csoportok 
egy kilenc napig tartó „Folkfestet”, melynek
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számtalan eseménye a különböző városrészekben volt 
megtartva. Ezt azonban csak egyszer lehetett 
megrendezni, mert a többi nemzetiségi csoportok 
képtelenek voltak megszervezni az eredeti elgondolás 
szerinti évente megismétlendő rendezvénysorozatot. 
A Magyar Központ vezetősége ellenben elhatározta, 
hogy minden év februárjában megrendezi, most már 
Hunarofest néven 3-4 napos eseményként, az eredeti 
9 nap helyett. így 1995 óta, rendszeresen megtartjuk a 
Hungarofesteket, kivéve azokat az évet, amikor 
háromévenként, januárban az Ausztráliai Magyar 
Találkozók vannak megtartva, különböző ausztráliai 
államok fővárosaiban.

A 2002 február 15, 16 és 17-én tartandó 
Hungarofest a hatodik rendezvény lesz. A műsor 
mindig változatos, nagyszámú fiatalság szereplésével. 
Biszák Júlia énekművésznőnk fellépései mindig nagy 
sikert aratnak. Népművészeti kiállítások, nemcsak 
magyarokat, hanem számos ausztrál látogatót is vonz, 
hasonlóképpen zenei számok, magyaros ételek, italok 
és egyéb szórakozási lehetőségek. A rendezőbizottság 
lázasan végzi a részletek kidolgozását.

Nemcsak a Hungarofesztek vonzottak 
nagytömegű közönséget. Az elmúlt évek eseményei 
közül nagyon elismerésre méltó volt az 1996-ban 
megrendezett „István a király” című rock-opera 
előadása, melyet a Központ akkori tánctanára, 
Quittner János rendezett több mint száz fiatal 
közreműködésével és tíz napos előadás sorozatban 
szerepelt a műsor egy South Melboume-i színházban. 
A Központ helyiségeiben folytak a hónapokig tartó 
próbák, de világítás technikai okok miatt az előadást 
csak színházban lehetett előadni sikeresen. Egyesek 
véleménye szerint a budapesten előadott eredeti 
műsorral egyenrangúnak minősítették az itt született 
fiaink, lányaink által bemutatott színdarabot. Videó 
felvételt is készítettek a Melboume-i műsorról, amit 
még ma is meg lehet vásárolni.

Néhány hónappal később, 1997 májusában 
ifjúságunk hasonlószámú csoportja két alkalommal 
szerepelt, előadták a Központ Ifjúsági termében a 
Szabó József által összeállított „Áldott 
Magyarország” című darabot, mely a fiatalok 
tiszteletnyilvánítását foglalta össze az 1100 éves 
Magyarország előtt. Ez a műsorban szerepeltek 
történelmi pillanatképek drámában, táncban és 
zenében. Angol nyelvű kísérő szöveggel, mivel a 
Melboumeben lévő diplomáciai testület tagjai mellett 
városunk katolikus érseke is részvett és legteljesebb 
elismerésüket fejezték ki vendégeink a gyönyörűen 
kivitelezett műsorért.

Természetesen a 90-es évek második felében 
egyre jobban megerősödtek kapcsolataink 
Magyarországgal, ez vonatkozik elsősorban előadó 
művészek szereplésére itt Melboumeben. Nagy sikert 
arattak ezen évek során Maros Gábor, Bencze Ilona, 
Dévai Nagy Kamilla, Kovács Kati, Németh Marika, 
Marik Péter, Illyés Kinga, Farkas András, Tolcsvay 
Béla és még többen mások. Külön ki kell emelni a 
koncertek közül a 2000 májusában megrendezett 
Operett estet, ahol a budapesti Operett Színház 
bonvivánja duett előadását hallottuk a mi városunk 
népszerű opera- énekesünkkel, Biszák Júliával. A 
Lehár -  Kálmán est énekeseit és szebbnél szebb 
dalait, Barty János harminctagú zenekara kísérte. Ez 
a művészi előadás volt az év legkiemelkedőbb 
eseménye. Faith Ferenc,
(folytatás a következő Kisújságban)

Szilveszteri Bál
Értesítés?

Mint az elmúlt négy évben, az idén is csak a 
Magyar Központ nagytermében lesz megrendezve a 
magyarok Szilveszteri Bálja. A zenét, mint mindig a 
kitűnő hangulatot teremtő SZÉKELY ZENEKAR 
fogja szolgáltatni. A terem befogadó képessége 600 
személy. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
felkérjük kedves vendégeinket, akik együtt akarnak 
szilveszterezni a Központban, sürgősen jelentsék be 
jegyigénylésüket nálam a 9762 9135, vagy Vető 
Olgánál a 9754 8579 telefonszámon 
A jegyek ára $25.00, nyugdíjasoknak $22.00, GST- 
vel együtt. A belépő jegyek átvehetők fizetés 
ellenében november folyamán a Magyar Központban 
minden csütörtökön d.e.l lóra és d.u. 2 óra között, és 
vasárnap a templom alatti társalgóban 9.30.-tól 
10.30.-ig További felvilágosítást kaphat Faith 
Ferenctől a 9762 9135-ös telefonszámon;
A Szilveszteri Bálon jegypénztár nem lesz!

JOE SZILADY
PETROL ft DIESEL MECHANIC

Service ft general repairs, RWC 
Independent testing of pre-owned cars

164 Cardigan Street, Carlton 
Victoria 3053 Australia 
Tel: (03) 9347 0411 
Fax: (03) 9347 3262



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 15. oldal

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
r m Z E N ’s CLUB HÍREI.
Találkoznak a Magyar Központban,
760 Boronia Road Wantirna. 3152.
Minden tagnak és baráti támogatónknak kívánunk 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új

a VEZETŐSÉG.

A NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK.. HÍREI

A Nunawadingi örök ifjak December 5-én tartják 
az évzáró karácsonyi ünnepélyt a WHITEHORSE 
CLUB-ban, d.e. 11:30 órai kezdettel. A karácsonyi 
összejövetelen csak előzetes bejelentéssel lehet 
megjelenni. Jelentkezni lehet December 3-ig, Lengyel 
Nándornál, vagy Fonyódi Mártánál. A karácsonyi 
évzárón az Újhullám zenekar szolgáltatja az ünnepi 
hangulatot.

Felhívjuk a tagság és a vendégek figyelmét, hogy 
technikai okok miatt a jövő évi összejövetelek rendje 
megváltozik. Az újévben az első találkozó nap, az 
ÉVNYITÓ NAP JANUÁR 23-án 2002, lesz. A 
jövő évi összejövetelek ehhez a dátumhoz igazodva 
indulnak el majd.

Felkérjük a tagságot, hogy a jövő évi 
összejövetelek naptárát minél előbb szerezzék be 
a vezetőségtől.

A novemberi hónap hírei: A novemberi 
közgyűlés 21-én folyt le. Két kedves és szorgalmas 
munkatárstól vált meg a Klub vezetősége. Molnár 
Aranka volt az egyik aki választmányi tagvolt. Ari 
fáradhatatlan dolgozója volt a Klubnak. Köszönet 
értékes, hatévi munkájáért. Reméljük, hogy közöttünk 
maradsz, mint Klub tag, és társaságoddal gazdagítod 
összejöveteleinket. Reméljük, hogy vissza tudjuk 
fizetni munkálkodásodat azzal, hogy egy kicsit 
elkényeztetünk majd.

A másik veszteségünk a vezetőség tagságából: 
Gaál Marika. Hat éven át, végezte felelősségteljes 
munkáját, mint a Klub elnöke. A családi gondok 
mellett nehéz volt a vállalkozása, a Klub 
munkálkodása és a családi élet kiegyensúlyozott 
továbbmenté között -  választani kellett. Gaál Marika 
munkája nem volt könnyű. A tagok ügyes bajos 
dolgait intézte nagy türelemmel. Mindenre talált időt. 
Köszönjük Marika, és nem felejtjük el a hatévi nehéz 
és fáradságos munkádat, amit a Klub érdekében tettél. 
A Jó Isten tartson meg közöttünk jó erőben, 
egészségben és főleg jókedvben még sok-sok éven át.

Szeretettel köszöntjük új elnökünket, Kocsis 
Margitot. A sok jó kívánság mellé egy jó adag

türelmet és jó egészséget kívánunk, és egy kis 
szerencsét is, fáradságos munkájához. A tagság 
igyekezni fog és segíteni fog, ahol tud, mint ahogy azt 
eddig is tette.

Most pedig, ahogy a December vége közeledik, 
a karácsony és új évi ünneplések elkezdődnek, - 
azoknak is akiket még látni fogunk az ünnepi 
összejövetelen, és azoknak is akiket már csak a jövő 
évben látunk, a vezetőség nevében: kegyelemteljes, 
boldog Karácsonyi Ünnepeket és egy örömmel, 
egészséggel és minden jóval és széppel teli Boldog Új 
Esztendőt kíván, Nagy József.

Г ”  : AZ AUSZTRÁLIAI 1
| MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, j
| Victoriai kerület Ntli.Fitzroyi gyülekezet j
| A szokásos vasárnapi |
j ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN f
I igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba |
| a magyar templomban: 121 St. Georges Road || 

NORTH F IT  Z R О Y. |
Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai j 

________ teremben. (Sakk, kártya, stb.) |
Figyelem!

A magyar református egyház Nrtíi.FHziovi 
gyülekezet decemberi naptára:

December 16-án Vasárnapi-iskolai évzáró délután 1 
órától a Bocskai Nagyteremben.
December 25-én. d.e. 11 órakor Karácsonyi Ünnepi 
Istentisztelet Úrvacsorái Közösség.
December 30-án Vasárnap Istentisztelet után ebéddel 
összekötött zenés táncos délután a Bocskai 
Nagyteremben az Új Hullám zenekar 
közreműködésével.
A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG________AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2001-év utolsó összejövetele a hónap első 
szombatján (december 1-én) lesz megtartva szokásos 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos
telefonszámán.

A GREATER DANDENONC IDŐSEB" 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE Kellemes 
karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új évet kíván 
minden tagnak és támogatónak.
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A BRIMBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Frrington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) mindenkit szerezettél vár és hív a
Vezetőség és a Tagság.

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

d.e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a Power Road Doveton 3177 címen.

A Klub vezetősége Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Újévet kíván a tagságnak és 
barátoknak.......................................

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-on. 
Geelong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.3-4 óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az 1053 AM hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

A PRAHRAN1 IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d e 
10 órától -  d.u. 4 óráig a 24 Victória Street 
Prahran, 3181 című teremben.

DÉLVIDÉKI MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
FIGYELEM! a DMSz decemberben a karácsonyi 
ünnepek miatt, a З.-ik vasárnapján tartja a megszokott 
zenés ebédjeit az Egyesületben, déli 12 órától d.u. 5 
óráig. A cím: Doveton Public Hall-ban a Power 
Road Doveton 3177.
Érdeklődés Mata Nellie 9774 8067 telefonszámán. 
Minden kedves magyar honfitársunknak 
kívánunk boldog és békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet.

új vezetéssel várja vendégeit
Bene Éva, László és Nicholas.

Kellemes légkör, kitűnő konyha 
Étlapról választhat ízletes ebédetA>acsorát! 

(teljes italengedély)
Pénteken és Szombaton du.6.30-tól -  11-ig. 

Vasárnap de.l 1-től- du.5-ig.
Élő zenével -  táncolhatsz és énekelhetsz! 
Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás:

Tel.(03>9800 4544 vagy (03)9759 5464,

SZERKESZTŐ ASZTALÁRÓL!
Köszönet a
telefonhívásokért a
Margit-szigeten többek 
által látott hab-leány 
szoborral kapcsolatban.
Volt egy ígéret is, aki megígérte, 
hogy a Pesten élő rokonával 
felkeresteti a helyet és megtelefonálja, ha a szobor 
még mindig ott van, és ha tud, érdeklődik az 
eredetéről is. Egy kis türelmet kérek, és az információ 
érkezésekor értesítve lesznek az érdekeltek!

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $20.-egész évre $ 40.- Dollár 

(Postai szállítással)
Név:.......................................................

C ím:....................................................

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.3ZZZ.com.au

