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Karácsony a szeretet ünnepe...
Sok szó hangzott el és számtalan 

méltatás látott napvilágot a két évszakban 
megtartott karácsonyokról és azok 
különböző varázslatairól.
Azonban a hasonlatosság mindenhol 
felismerhető a világon. „Nagyméretű üzlet” 
lett, Jézus születésnapja. A lényeg 
valahogy elveszik a sok világító, 
hirdetőtábla, üzlet és nyereséghajszolás 
között.
Ha a három király újra megajándékozhatná 
Jézust és vele együtt a földön az embereket, 
hitet, reményt és szeretetet kellene adniuk, 
azt, amiből most az emberiségnek olyan 
nagyon kevés van. A magyar testvéreinknek 
pedig még ráadásul, - amiért olyan nehéz és 
zaklatott viszonyban kellett élniük 
évszázadokon át - megértést.
Dicsőség a menyben az istennek, békesség 
a földön a jóakaratú embereknek.

Hói....Hó!....Hó!.....Mondja a jó öreg
Mikulás, - de itt Ausztráliában keresheti a 
havat, mert itt egy pehely sem hullik az 
égből. A Mikulás is, ahogy azt mindenki 
teheti, élvezi a ragyogó napsütést, az 
ausztrálilai nyarat.

A tenger hullámain hordja ki az 
ajándékokat - még "Rudolf'-nak sincs sok 
dolga, - csak keresi a jó gyerekeket!
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Budapestről tudósít: Dr. Szalontai Éva.

NYÁRVÉGI ünnepségek
MAGYARORSZÁGON

ÜNNEPÉLYES DÍSZOKLEVÉL 
ÁTADÁS a ZRÍNYI MIKLÓS 

NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN
...."kiáltsuk egy szívvel, egy lélekkel:

a hazáért mindhalálig"!.............
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mint az 
egykori magyar királyi honvédségi katonai akadémiák 
(Bolyai, Ludovika, Horthy Miklós) jogutódja 2003. 
szeptember végén évfolyam-találkozóra, illetve rubin,
- vas, - gyémánt díszoklevél adományozási 
ünnepségre küldött meghívót az 1933-ban, 1938-ban, 
és 1943-ban avatott tiszteknek.

Pár szót a katonai intézmények jeles névadójáról,
- a múltról. Zrínyi Miklós (1620 - 1664) a kor 
legnagyobb költője, a törökök elleni harcok 
kiemelkedő hadvezére, a nemzeti központosított 
királyság szervezője volt.

A Ludovika Akadémia nevét Mária Ludovikálól, 
I.Frenc harmadik feleségétől nyerte, aki 50,000 
forintot ajánlott fel építésére. A Ludovika felállítását 
az 1808-ik évi országgyűlés határozta el.

József nádor 1831-ben tette le az épület 
alapkövét. Új formában 1872. november 21-én nyílt 
meg, mint a Magyar Királyi Honvédségi Ludovika. 
1897-ben egyenrangúak minősítették a bécsújhelyi 
katonai akadémiával.

Az ünnepi beszédet Dr. Szabó Miklós 
akadémikus, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem rektora tartotta az Egyetem Dísztermében, a 
világ minden részéről érkező idős tiszteknek. Jöttek 
Kanadából, Svédországból, Ausztráliából. Jöttek 
feleséggel, gyerekekkel, unokákkal, sőt még 
dédunokákkal is.

A HM Szabadidő Központban, a díszebéden Dr. 
Kurta Gábor főigazgató pezsgővel koccintott és 
megköszönte a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 
(HOHE) idős katonáinak, hogy példát mutattak és 
támogatják a fiatal katonákat.
Az ünnepélyes, bensőséges ünnepség létrehozásában 
jelentős szerepe volt a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesületnek, Dr. Simonffy Miklós HOHE elnöknek, 
dr.Kakassy Gyulának és Keömley B. Aurélnak.

FÉSZEK ÉVADNYITÓ
Nyárvégi, színes színvonalas ünnepség volt a 

Fészek Művész Klub évadnyitója is.
A Fészek Étterem kerthelyiségében nívós olasz 

est volt, olasz operaáriákkal gazdagítva az ízletes 
olasz ételeket és olasz borokat.

A Művész Klub Színházterme viszont ugyancsak 
zsúfolásig megtelt közönséggel, mert itt Kabos 
László, az igazi nagy "klaun" 80 éves születésnapját 
ünnepeltük.

Kabos László 1923-ban Sárvárott született. 
1938-1944 között a budapesti Kertészképző Intézet 
tanulója. 1948-ban került a Vidám Színházhoz, 
melynek azóta is tagja.

Ismertebb színpadi szerepei: Molnár Ferenc - 
Doktor úr, című komédiájában Puzsér, a betörő, 
Kállai István vígjátékában, - Majd a papában a papa.

Jászai Mari-díjas (1966), érdemes művész 
(1983). Jellegzetesen pesties humorú komikus. 
Felvevő gép elé 1949-ben állt először. Nevezetesebb 
filmszerepei: A veréb is madár (1968), Janika (1949), 
Állami Aruház (1952), Dollár Papa (1956), Nem 
várok holnapig (1967), Hét tonna dollár (1974), 
Nyitott ablakok (1988).

Kabos Lászlót a Magyar Rádió, színigazgatók, 
pályatársak kortársak és lelkes hívei köszöntötték 
versben, dalban, prózában és kérték még sokáig 
mutasson példát a fiatal nemzedéknek és meséljen!

Sírnia Sírt éf ©alletty
Alapítva: 1970-ben.

Magyar tárgyú tájképek és csendéletek 
állandó folytatólagos kiállítása.

Poros, Piszkos, Kopott vagy sérült 
OLAJFESTMÉNYEKET 

és azok kopott, regi képkereteit 
eredeti szépségére 

ÚJJÁVARÁZSOLJA 
mérsékelt áron

Vértes Anna festőművész 
Restaurátor

A the Australien Institute fór The Conservation
o f

Cultural Material lnc.-tagja.
В IRRIGA ROAD, BELLEVUE HELL, NSW.

Telefon: (02) 365-3532_________
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magyarN A P L O  íria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai:

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)• •
Öregedő társadalom - 
korai öngondoskodás

Év végén jár a magánnyugdíj-pénztárba történő 
belépés lehetősége azoknak a fiataloknak, akik még 
nem töltötték be 30-ik életévüket, de már keresők. 
Ennek tükrében indított szemléletformáló 
reklámhadjáratot a "Credit Suisse Life and Pensions". 
A kampány arra hívja föl a figyelmet, hogy az 
öngondoskodást soha nem lehet elég korán 
elkezdeni. A magánnyugdíj-rendszer előnyeit taglaló 
kommunikáció aktualitását az állami 
társadalombiztosítási rendszer finanszírozási 
problémái és a legújabb demográfiai adatok 
szolgáltatták.

Öregszik a társadalom: 2013-ban tízezernél is 
több 90 évnél idősebb ember fog élni 
Magyarországon. Ez a tény generációs háborúkat 
okozhat világszerte. A két oldalról két álláspont 
ütközik egymással: a fiatalok felelősége az 
idősebbekről gondoskodni? Vagy az ifjabb korosztály 
elsődleges teendője a gondoskodás saját jövőjéről? A 
pénzügyi tevékenységet folytató vállalatok az elmúlt 
években igyekeztek a magánnyugdíj-pénztárak 
fontosságára és szükségességére felhívni a figyelmet. 
A hazai magánpénztárak vagyona 2002 végén 
meghaladta a 413 milliárd forintot, ami a bruttó hazai 
össztermék (GDP) 2.4 % - át, teszi ki.

Van-e a mobil-ra szükség?

Hét és fél millió mobil előfizető
Augusztus végén a három szolgáltató összesen 7 

millió 512 ezer aktív előfizetést tartott nyilván - áll a 
Hírközlési Felügyelet legújabb gyorsjelentésében.
Az aktív előfizetéseket tekintve a Westel Mobil piac- 
részesedése 47.50% - ra, a Pannon GSM részesedése 
36.94%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan a 
Vodafone részesedése 15.56%-ra nőtt. A hó végi 
aktív előfizetések száma 22 %-kal magasabb a tavalyi 
év hasonló értékénél.

A forgalomban részt vevő előfizetések száma 75 
ezerrel gyarapodott, azaz elérte a 7 millió 810 ezret.

A H ungaroskills.net hírei;
A Hungaroskillnet számítógép tanításon már 

több mint 170 magyar vett részt a Melbourne-i 
Magyar Központban. Ez a skillnet akció már több 
éve folyik, és a Viktória államban a tanfolyamot 
elvégzők száma nemrég meghaladta a 100 000-et.

A Skillnet utolsó tanítási napja 2003-ban 
December 7-én d.e. 10-12 óra között lesz. A nyári 
szünet után az első tanítási nap Február 8-án, 
Vasárnap d.e. 10 - 12 lesz.

A Sklinet vezetősége nevében kívánok kellemes 
pihenést és jó szórakozást a "tanulóknak" - és 
találkozunk 2004 februáijában.

A jövő évi tanfolyamokra már most lehet 
jelentkezni, - kezdőknek és haladóknak - a (03) 
9879 8203 Szeverényi László telefonszámán.

MAGNA CAETA
TEAVH AGFNGV
Lic.NoJ2245

H a az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk •

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
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The Brave Nation
A Melboume-ben élő Ambrósy Anna 

könyve;
A Short Political and Social History of 

Twentieth Century Hungary.
A könyv angol nyelven ad rövid politikai és 

társadalmi összefoglalót а XX. század magyar 
történelemről. Aki csak teheti, rendelje meg a 

könyvet, és olvastassa el a fiatal magyar származású 
fiatalokkal, akik már itt végezték el iskolai 

tanulmányaikat.
Továbbiakban, a könyv sok olyan hiteles tényt 

tartalmaz, amit a magyar iskolákban nem tanítottak. 
A könyv megrendelhető: A Brave Nation; 

P.O.Box. 4134 East Burwood Vic. 3151. 
Megrendelési ár: $35 plus $9 postaköltség (GST- 

vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

< ^ <

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.

Hirdetés, a kedves magyar testvéreknek!
Megjelent egy erdélyi fúvós zenekar audió kazettája. 
A stúdiófelvétel - amely 56 perces - közismert 
keresztyén énekeket tartalmaz. Ára 10 AUD. 
Megrendelhető: ifj. Bállá FerencTel/fax(03) 9761 6765 
Email: beriferi@.alphalink.com.au

K É R JÜ K
O L V A S Ó IN K A T ,

H O G Y
T Á M O G A S S Á K  

A K IS Ú J S Á G B A N  
H IR D E T E T T  

V Á L L A L A T O K A T !

Toldi
Ennyit mondott anyja; többet nem is szólna, 
Ha mindjárt a széles Hortobágyon volna,
Ott is úgy ölelné, szíve elfogódnék,
Szája hosszú néma csókra kulcsolódnék,

Érzi Miklós, hogy mint reszket az ölében, 
Tán lerogyna, ha ő nem tartaná szépen;
Pedig ő is szörnyen meg vala indulva,
Nem is felelt mindjárt, csak jó idő múlva.

Tartani akarta magát, de hiába!
Mintha tűt szúrnának orra cimpájába,
Vagy mintha alatta reszelnének tormát,
Tekerő nyilallást érze olyanformát.

Megáradva hulla könnye két szemének 
Az ábrázatjára kedves szülőjének,
S mint mikor két hegyről összefut a patak,
A kétféle könnyek egybeszakadtanak.

Végre szivét Miklós megkeményítette,
Szemét anyja öszes hajához értette, 
Összeszedte magát s fölegyenesedvén. 
Valahogy erőt vett rínivíló kedvén.

És szólott anyjához következő szókkal: 
"Hagyjon fel kegyelmed kicsinyég a csókkal; 
Szakmány módra van rám mérve minden óra: 
Jöttem kegyelmedhez búcsuvevő szóra

"Nem remélem, hogy itt maradásom legyen 
György miá, kit Isten akárhová tegyen;
Végre még gyilkosa lennék, attól félek...
Nem! Az sosem leszek - arról nem beszélek, - 

Hanem annyit mondok: ne búsuljon kelmed; 
Vesse ki szivéből azt a nagy félelmet:
Nem azért megyek el, hogy vissza ne jőjek; 
Hiszem a teremtőt, még addig nem öl meg.

"Nagy erőt érzek mind a két karomban,
Nem vesztegetem azt szérűn és malomban; 
Édesapámnak is hallám vitézségét:
Hát csak én gyaláznám meg a nemzetségét?

Felmegyek Budára bajnok katonának, 
Mutatok valamit ottan a királynak,
Olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére.
Sőt irigység miatt megszakad a lépe.

"Azért szépen kérem, édes anyámasszony, 
Sohase aggódjék, sohase sirasson;
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Aki meg se halt még, minek azt siratni.
Mikor a halott sem fog halott maradni... ?"

Többet is beszélne még a szülőjének.
Ha az ebek alant nem üvöltenének,
De mihelyt ezt hallá, mindjárt észrevette,
Hogy imént egy dolgát balgatagul tette.

A kutyák haragját nem egyéb okozta,
Hanem hogy a farkast az udvarba hozta; 
Mármost felugatják ezek a cselédet;
Azért csak rövidre fogta a beszédet:

"Nincs időm továbbra hogy maradjak itten, 
Kegyelmedet pedig áldja meg az Isten;
Áldja meg az Isten ezen a világon:
Még a másikon is szivemből kívánom."

"Áldjon meg, áldjon meg!"..anyja eddig mondta, 
Hogy ki áldjon? Vagy mit? Azt csak úgy gondolta; 

Tudta, hogy az, aki a szivet vizsgálja,
Minden kívánságát benne megtalálja.

Hát mikor melléről elszakadt a gyermek! 
Kínját elbeszélni nyelve nincs embernek:
Lelke volt talán a lánc közöttük, aki 
Nem kikapcsolódott: tövestül szakadt ki.

A kutyák azonban nyíttak és szűköltek,
Csúnya üvöltéssel az ajtóig jöttek, 
Feltápászkodtak a szolgák üggyel-bajjal, 
Györgyöt is fölverték a fertelmes zajjal.

"Ki járt itt? mi járt itt? így óbégatánek,
Hogy a két farkasra reá akadának.
"Ez a Miklós dolga! Ezt más nem tehette!
Utána! Utána! Ilyen szedtevette!"

S mint mikor egy fészek lódarázs fellázad,
Olybá képzelhetni most az egész házat: 
Bukdosnak egymásban a széles tornácon, 
Futkosnak szanaszét gyalog vagy lóháton.

Merre? Vagy hová fűt? Azt egyik sem tudja,
A bolondok útát jobbra-balra futja;
Végre György úr őket összeszidva rútul,
Megy elül s a többi mind utána zúdul.

Hallja-é az özvegy e vadászi lármát,
Kürtölést, kiujantást, kopók csaholását?
Hallja, mint kiáltják: elébe! elébe!
S tudja ki elébe? Hogy Miklós elébe?

Nem! Ezt ő nem hallja Eltűntén fiának 
Gyönge lábinai megtántorodának,
Lehanyatlott szépen a megvetett ágyra:
Isten tudja, meddig tart az ájulása.

HETEDIKÉNEK

Kinek az ég alatt már senkije sincsen,
Ne féljen: felfogja ügyét a jó Isten.
Toldi Miklósét is lám miként felfogta:
A holdat egy vastag felhőbe burkolta;

Lett olyan sötétség, hogy semmi sem látszott, 
Zengett az ég szörnyen, csattogott, villámlott: 
Az Isten haragja megütött egy hajdút,
Vége lett azonnal, még csak el sem jajdúlt.

Folytatás a januári Kísújságban.
(A Toldi-t Arany János eredeti leírása szerint 

közöljük, ami nem egyezik a mai helyesírási 
szabályokkal!)

A  MAQYAR TUDÓS 
ZSENIK

Az Élet és Tudomány, valamint a Magyar Napló 
részleteiből;

А XX. század magyar tudósok egész hadát 
adta a világnak. A Mindentudás Egyetemén 2003 
szeptemberében Palló Gábor tartott előadást "Magyar 
tudós zsenik" címmel.

Mi az alapja a magyar tudósok zsenialitásának? - 
tette fel a kérdést Palló Gábor, az MTA Filozófiai 
Intézet igazgatóhelyettese. Ha a tudománytörténetben 
búvárkodunk, kirajzolódik egy sajátos magyar 
jelenség. A népesség számához viszonyítva igen sok 
magyar tudós ért el kiemelkedő eredményt а XX. 
századi természettudományban. Ezek a tudományok 
markánsan újszerű ágaiban születtek. Jellegzetes, 
hogy a kiemelkedő eredményeket nagyobbrészt 
külföldön érték el, szellemi alaptőkéjük mégis 
Magyarországról származott. Gyakorlatiasság, 
elméleti beállítottság, sokoldalúság, érdeklődés a 
tudomány új ágai iránt - többek között ezeknek 
tulajdonítható a magyar tudósok egészen különleges 
zsenialitása. A magyar tudósok külföldön élve is 
többé-kevésbé laza, de jól meghatározható csoportot 
alkottak, amelyet kiteijesztettek az itthon élő, kevésbé 
ismert kutatókra is.

Az egyik ilyen meghatározható tudóscsoport 
Berlinben alakult ki Polányi Mihállyal és Szilárd
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Leóval a középpontban. A csoport tagjai állandó 
kommunikációban álltak egymással. A csoportnak 
bizonyos belső koherenciát biztosított, hogy tagjai 
gondolkodásában számos közös vonás alakult ki.

Alapvetően elméleti beállítottságúak voltak. A 
tudományos feladatokat tágas elméleti perspektívából 
közelítették meg, amit megkőnnyített kiemelkedő 
matematikai képességük. Ez nemcsak Neumann 
Jánosra és a matematikusokra volt jellemző, hanem 
Wigner Jenőre, Teller Edére, sőt a mérnököknél 
egészen kivételesen Kármán Tódorra és a közgazdász 
Harsányi Jánosra is. Megfigyelhető náluk az elméleti 
beállítottsággal együtt jelentkező gyakorlat
orientáltság is. Ez összefüggött azzal, hogy sokan 
végeztek kémiai stúdiumokat, illetve műszaki 
egyetemet.

A híressé lett magyar tudósok vonzódtak a 
tudomány modem területei iránt. Ez nem véletlen, 
hiszen emigránsokként jelentős versenyhátrányban 
voltak a helyben nevelkedettekkel szemben. A 
csoport tagjai ezért az akkori legújabb szakterületeken 
- radiokémia, biokémia, röntgen-szerkezetvizsgálat, 
kvantummechanika, magfizika - érték el legfontosabb 
eredményeiket. Mindez párosult a sokoldalúsággal. 
Sokan szakterületüktől távoli tudományágakban is 
igen eredményesnek bizonyultak: például Szilárd Leó 
a biológiában, Hevesy György az orvostudományban. 
A művészetek iránt is vonzódtak: Teller Ede, Orowan 
Egon és Békésy György egészen kiválóan 
zongorázott, sőt az utóbbi művészettörténész is volt.

M egmaradni csak m agyarnak...
írta: Fodor Béla

Úgy állok itt, mintha én is árnyék lennék, 
Csak távolság a fentnek s alantnak,
Vagy éppen tilalom táblája a szavaknak; 
Amit élő némaságnak az út szélére raktak 
Lenni s megmaradni csak magyarnak...

Lehet egyszer, majd lassan megmozdulok, 
Vagy kitép a szél, s a gyökerek szakadnak; 
Én akkor újraásom földjét kertemben 
A kimondható legszebb magyar szavaknak, 
Hisz anyám velük szült igaz magyarnak...

Csak a hallgatás ne fájna ilyen nagyon! 
Most pusztítóbban, mint a gyilkos viharok 
Amikor csak bámultam ki az ablakon,
S a gondolat kérdezte, hogy én ki vagyok, 
Hozzátok tartozom-e még magyarok ... ?

Mert a magyar földet bitorló szlávok, 
Nevetve, gúnyosan mondtak magyarnak!
S csillogó szemmel örültek annak;
Ha a testvérek sem neveztek magyarnak, 
Pedig mi akkor megmaradtunk annak....

Szitok éltetett és gyöngyével a harmat, 
Istenünk volt ki megtartott magyarnak, 
S kezéből hull még mindig az a harmat; 
A kamatos öntözője a nagy kamatnak, 
Megmaradni csak magyarnak....

Ez legyen hát mindennapi imánk 
S miatyánk a menyben ki vigyáz reánk; 
Megbocsát, ha türelmetlen kiáltanánk 
S hinnék a biztató magyar szavaknak! 
Megmaradni csak magyarnak....

Melbourne 2003. November 15-én.
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TUDSZ OLVASNI?
Megy a farkas az erdőben, már napok óta nem evett, 
úgyhogy kegyetlenül éhes. Találkozik a lóval, akit 
rögtön elkap, és így szól hozzá:
- Na de jó, hogy itt talállak, most rögtön megeszlek!
- Jól van, szól a ló kissé lehangoltan, - de légy szíves 
előbb olvasd el az üzenetet, ami a patámra van írva...
- Rendben van, szól a farkas - na mutasd!
A ló felemeli a hátsó lábát, a farkas alánéz, a ló pedig 
alaposan pofán rúgja, úgy, hogy a farkas jó messzire 
repül és elterül a földön.
Pár perc múlva, ahogy a farkas magához tér nagy 
keservesen megszólal:
- De hülye vagyok, nem is tudok olvasni!

2003
D E C E M B E R

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«
Kábítószer van?
Mondtam már, hogy nincs! - jön ismét a válasz.
A gyógyszerész megsajnálja a nyuszika sóvárgó 
tekintetét, és elhatározza, hogy ha harmadjára is 
visszatér a nyuszika, ad neki egy adag kábítószert. 
Bemegy harmadnap is a nyuszika:
Kábítószer van?
Igen, megjött egy kicsi, itt van, tessék!
Mire a nyuszika előveszi az igazolványát és nagy 
kajánul így szól: - állami rendőrség!!!!

VERSENGÉS
Két ember azon verseng, ki tud nagyobbat hazudni. 
- Én tavaly nyáron felúsztam a Niagara-vízesésen. 

Én meg láttam - válaszol kapásból a másik.

SOHASEM TUDOD KIVEL BESZÉLSZ....
A nyuszika bemegy a gyógyszertárba, és könyörögve 
így szól:
Kábítószer van?
De nyuszika, nem tartunk kábítószert! - válaszol rá a 
gyógyszerész.
Másnap megint bemegy a nyuszika:

IJJESZTES....
A rendőr szolgálatija megy és minden nap egy 
madárkereskedés előtt megy el, a kirakott kalitkából a 
papagáj rákiált rendszeresen: "bolond rendőr".... 
Egyszer megsokallja a dolgot a rendőr és megáll a 
papagáj előtt és így szól hozzá: " ha még egyszer azt 
mondod, hogy bolond rendőr - szálanként húzom ki a 
tolladat". - a madár nem szól semmit.
Másnap megint arra megy a rendőr, nézi a papagájt, 
az egy kis idő múlva megszólal:
- Psssz! - most nem mondom - de az vagy!!!!
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Újévet kíván minden tagnak és részvényesnek 

a Magyar Központ Társadalmi Szövetkezet
vezetősége.

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 Szabadságharcos 
Világszövetség ausztráliai csoportja, 
kellemes karácsonyi ünnepeket és jó 

egészséggel megáldott boldog 
újesztendőt kíván minden igaz 
magyarnak. Szolnik Lajos elnök.

á td á ó , áé&eódég. e  földön  minden, m agywt 
tefiWéúLnÁtiefi. Szexetetteljefi ünnepe&et, 

3 fitentöl á ld o tt újuM  énét (kútán 3$űfiöane~ 
6öl a  magyxuc vádiá fi^zendeadtöje: 

Szamfífi d ó  né- Qwubmyi £ ilí éfi Stenö.

KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁN MINDEN HALLGATÓNAK ÉS 

TÁMOGATÓNAK A ZZZ-RÁDIÓ.
MARIKA ÉS TIBOR .

W )inden kedves moggor 
borótuokook/ cserkéss csolódook  

és tómogntónkonk/ békés/ 
szeretetteljes J^«rk§on»fi

r
2|ooepeket és sikerben gosdog Z A ) 

£ssteo d ö t kivon:
?4»sx* *5*mor és <YQoggor 
63>s%. ^Tormog £ e c ii  csopotom»

Minden kedves magyar 
honfitársunknak, akik támogatják a 
Melbournei Magyar Központot, kíván 
békés karácsonyt és boldog újévet

Finta Erzsébet és Zoltán.
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^ s ^ s s s r
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Újévet kívánunk minden 
kedves tagunknak és ismerőseinek a 
Casey Idős Magyarok Klubja nevében

A Vezetőség.

A z E rd é ly i S zö ve tség  n evéb en  sok  
s z e re te t te l k íván  b a rá ta in a k  és  

tá m o g a tó in a k  k e lle m e s  és  
k e g y e ie te lje s  K arác so n y i 

Ü n n e p e k e t és eg y  ig en  boldog Új 
E szten d ő t k íván  P e lle  Lajos.

Ä  DZZZ M68.,.M~
minden tagBak ^  tá 8 " ev^ben kíván 
K ^ acso n y i Ünnepeket f  o " ak Ke,lei»es 
E rdeg M arika. Boldog Újévet.

A Magyar Központ Vezetősége kíván 
minden magyar honfitársnak és 

barátnak
kegyelemteljes, békés Karácsonyt 

és Boldog Újesztendőt.
A vezetőség „evében РаШ] Ferenc

5 e ] ] e m e s K

Boldog ú jéve t sok

KEGYELETTEJES SZENTKARÁCSONYT 
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN.

PÁLOS ISTVÁN ÉS CSALÁDJA.
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KFIMCS 0RY
December 25-e, Jézus születésnapja, az öröm 

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

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

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

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

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

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

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

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

„Kívánok az egész családnak 
erőt egészséget!

Adjon az Úristen bő áldást, 
Marhácskában szerencsét és 

szaporodást!”

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

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

(Haynal Kornél és H. Orosz Mária nyomán)
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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 kaput! 
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 tej szagot lehelt a méla csönd,
Mária fáradtan alig vonszolta magát,
S a kerítésen át József beköszönt.

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.

- 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.

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

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.

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

Jaj, de szép fiú -  nézd csak apjuk!... 
Ujjongott Rózái, míg óva mosta...
És így született meg az isteni Gyennek... 
Már hogyha nálunk született volna!
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ünnepi Készülődés.... %
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.

Megkönnyítheti ük 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 sütőpapírt;

• Ha reszelt citrom -  vagy narancshéjra van 
szükségünk, a gyümölcsöt folyó fonó víz 
alatt, gondosan meg kell mosni, mert az 
érési idő lelassítása érdekében általában 
tartósítószenei 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 
sütőlaphoz: 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 
sütőlapot zsiradékkal megkenünk. kibéleljük 
sütőpapírral. A tésztát lisztezett deszkán 2 - 3  ímn 
vékonyra kinyújtjuk, tetszőleges formákkal kiszúrjuk, 
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. Jj

Apró hirdetések!
Eladó!

SZÉKELY RUHA. (14-ES NŐI)
Érdeklődni lehet:

TELEKY ILONKA TELEFONSZÁMÁN: 
03 9543 1210.

Magyar mama (nagymama) és leánya 
lakást keres!

Fél házat - közel közlekedés eléréséhez, 
lehetőleg Melbourne - dél-keleti - kerületeiben, 

Ha valaki tud segíteni, kérem, értesítse a 
Kisújság szerkesztőségét a 03 9879 8203 

telefonszámon.
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A Gold-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
A novemberi összejövetelek fénypontja Dr.Tanka 
László, a PANORÁMA magazin főszerkesztőjének 
szívhez szóló beszéde volt. A világot látott 
főszerkesztő elmondta a világban szétszórt magyarság 
életét, törekvéseit - nem kihagyva az Arany Partokon 
működő mi kis csoportunkat. Ismertette a már 
általunk is ismert összetartó erőket a magyarok 
között. Kultúránk, nyelvünk és szokásaink 
megtartását.
Tanka László értékelte találkozását a kis lelkes 
magyar "családdal” - akik között sok olyan személy 
szerepel, akik hoszzú - hosszú éven át, támogattak 
minden magyar megmozdulást. Ezek között szerepel 
Elek Sándor a nagyra becsült szervezőt és közösségi 
munkás és Oláh Erzsébet, aki szavalataival mindenhol 
nagy sikert arat. Úgy becézzük, hogy a "Szavalás 
Királynője”. Nincs olyan megmozdulás, ahol meg 
nem jelenne. Nagy elismerés jár a Nagy házaspárnak, 
akik immár a harmadik Idős Magyar Klubbot 
alakították meg, az idős magyarok szórakoztatása és 
összefogása érdekében. Önfeláldozó munkájuk 
páratlan a közösségi munkában és szervezésben.

Tanka László egy nagy fába vágta a fejszéjét. Az 
Amerikai Magyarok Arckép-csarnoka könyve után, 
most az Ausztráliában élő magyarokról készíti a 
könyvet. Útja elsősorban ezért hozta ide közénk, hogy 
megismerkedjen az itt élő magyarokkal, kiemelkedő - 
vezető emberekkel. A könyv az Arany Parton élő 
magyarok tükre is lesz, - ez mindannyiunk feladata 
lesz, hogy kellő képen képviselve legyen ez a kis 
magyar "család" is.

A Gold Coast-on Bozsik Tamás gyűjti össze a 
jelentkezőket és az ismertetéseket az esetleges 
fényképekkel együtt. Tamás címe: 9 Fuji Cl. 
Southport QLD. 4215. Telefonszáma: 07 5597 2989. 
Ebben és a következő Kisújságokban megjelenő 
kérdőíveket lehet beküldeni Bozsik Tamáshoz a Gold 
Coast-on, de ha valaki a magyarországi 
szerkesztőséggel akar érintkezésbe lépni, úgy az 
otthoni cím: Panoráma magazin, 3100. Salgótaiján, 
Mártírok útja 1. Pf.163, telefon/fax 36-32-314-295. 
E-mail: prama@,entemet.hu

A könyv értékes hagyománya lesz a jövő kornak, 
bizonyítékul annak, hogy a magyar emigránsok

értékes alkotói voltak az ausztráliai társadalmi, 
kereskedelmi és kulturális életnek.

Visszatérve az Arany Part-i Idős Magyarok 
Klubjához: - a képen azok láthatók, akik a legtöbbet 
dolgoznak a Klub fenntartása érdekében.

A 2003 év karácsonya és évvége közeledik, és a 
tagoknak, látogatóknak és minden honfitársunknak 
kívánunk békés, kellemes karácsonyt és boldog újévet 

vezetőség nevében, Nagy Sanyi
Jöjjön velünk a M agyarok VI. 

Világkongresszusára  
és utazza körbe velünk  

M agyarországot!

Gyönyörű 1 hetes körutazás 
Magyarországon; Esztergom, Visegrád, Hollókő, 
Párád, Recsk, Sírok, Eger, Miskolc,

Sárospatak, Tokaj, Nyíregyháza, Debrecen, 
Szarvas, Ópusztaszer, Bugac, Szeged, Mohács, 
Villany, Pécs, Keszthely, Hévíz, Tihany,

Nagyvázsony, Herend, Zirc, Pannonhalma, 
Veszprém, Gorsium, Székesfehérvár - Budapest

Részvételi díj; 600 EUR + 1 hetes 
szállodai ellátás a Sváb-hegyen, reggelivel

és vacsorával, napi "transferrel" a 
Világtalálkozó alkalmaira,(reggel és este); 280 EUR.

Érdeklődni lehet; elizburian@yahoo.ca -- vagy 
vilagszovetseg@yahoo.ca

mailto:elizburian@yahoo.ca
mailto:vilagszovetseg@yahoo.ca
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d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
December 14. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
d.e. 11:30 órakor szentmise a Cserkész-parkban.
East-Warburtonban; Tedeum!

December 21. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e.10 órakor Evangélikus Istentisztelet, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

GYERTYAFÉNYES EST (alkonyaikor este, 8:30)
December 25. Csütörtök

d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
December 28. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
December 31. Szerda

SZILVESZTERI BÁL
Január 1. Csütörtök

d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
Január 4. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e.l 1 órakor Református Istentisztelet.

Január 11. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Január 18. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

Január 25. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR Ж 3У  
CITIZEN’s CLUB HÍREI.

Találkoznak a Magyar Központban. ЧЩда
minden második kedden (December 2-án, és 16-án) 
találkoznak Magyar Központ nagytermében. 760 
Boronia Road Wantirna. 3152.
Az itteni törvények szerint a Klub minden évben, az 
alapszabályok szerint új vezetőséget választ. Ez év 
október 7-én volt az évi közgyűlés, ahol az eddig 
ideiglenesen betöltött elnöki tisztségéről Merkli 
Ferenc lemondott, elfoglaltságaira hivatkozva. Ugyan 
így az alelnök, Ács Irénke is átadta helyét az új 
vezetőségnek. Köszönet és hála mindkettőjüknek a 
nehéz, fáradságos és sok nehézséggel járó 
munkájukért.
A Klub új elnöke Osmond Irén lett, alelnöknek Teleki 
Ilonkát választotta a tagság. Nagy reményeket főzünk 
vezetésükhöz, hiszen mindketten már régebben 
betöltőitek hasonló beosztásokat, és a tapasztalataikat 
felhasználva a Klub vezetését előnyösen végzik majd 
el. A titkári feladatokat ismét Nagyidai Borika kapta, 
az angol levelezést kitűnően végzi. A pénztáros ismét 
Kovács György lett, aki nagy szakértelemmel és 
hozzáértéssel végzi el a feladatát. Ő a Klub pénzét 
mindig becsületesen kezeli. Előteremt mindent, amire 
a Klubnak szüksége van, - és mégsem futunk ki a 
pénzből. Köszönet neki is, és a tisztségeket elvállaló 
vezetőségnek a lelkes és odaadó munkájukért.

Október 26-án a Magyar Októberekre 
visszaemlékezve, koszorúzás volt a Központ 
Emlékművénél. A Knox Idős Magyarok nevében a 
koszorút Osmond Irén, Merkli Ferenc és Fenyvesi 
Ferenc helyezte el.

November 4-én a Klub 8-éve évfordulóját 
ünnepeltük. Megemlékeztünk az alapító tagokról, 
nevüket felsorolva, visszaemlékezve, ígéretet tettünk, 
hogy a Klub jó hírnevét fenntartva, tovább fejlesztjük
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az összejöveteleket az idős magyarok érdekében. Ez 
ünnep alakalmából szakácsaink, Kácsunk Marika és 
Juhász Eta finom gulyást főztek. Nem hiányzott az 
asztalokról a sütemény és a bor sem. Ebből az 
alkalomból az énekkar is szerepelt.
Szeretném megemlíteni, hogy a Prahrani Idős 
Magyarok Klub tagjai és sokan ebből a Klubból is 
többször meglátogatjuk egymást. A Prharani Klub 
vezetőjével, Kratz Jánossal már régóta ismeretségünk 
van, aki feleségével lelkesen dolgozik az idős 
magyarok érdekében. Vezetésében igyekezik példát 
venni tőlünk, sok sikert kívánunk neki is a jövőben!

A rossz hírek a végére hagytam. Elnökünk 
korházi kezelésre szorult, de most már javulóban van 
és remélhetőleg a kővetkező gyűlésen már el tud majd 
jönni. Úgy szintén Házi Irénke is túl van a műtéten, és 
javulóban van. Horváth Laci is több napot volt 
kórházban, most már otthon ápolja kedves felesége. 
Fekete István eltávozott a Klubból örökre, a 
családnak őszinte részvétünket tolmácsoljuk, áldás és 
békesség az örökéletében.
Az utolsó összejövetelt 16-án tartjuk, ami egyben a 
karácsonyi megemlékez lesz. A 2004-et, február 11- 
én kezdjük. Addig is minden kedves tagunknak és 
honfitársunknak kívánunk kellemes pihenést az 
eljövendő évzáró után.
Az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár a 
vezetőség nevében FENYVESI ILONA.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK HÍREI 
A Nunawadingi őrök Ifjak, 2003. december 10-én 
tartják az Évzáró, karácsonyi ünnepélyüket a 
Whitehorse Club-ban. (ez a helyiség az East 
Burwood-i Public Hall mellett van.) Az ünnepély 
11:30.-kor kezdődik, de csak előre megrendelt 
jegyekkel lehet részt venni ezen az ebéden. 
Jegyrendelés bezárul december 3-án.

A jövő évi megnyitó napunk 2004. február 4.- 
én lesz, ami szerdai nap - és a szokott találkozó 
helyünkön szeretettel várunk minden (kipihent) 
tagunkat és kedves vendégeket!

Az elmúlt hónap eseményeit nehéz lenne 
szavakba önteni. Az összejövetelek látszólag 
csendesen, minden zökkenés nélkül teltekei,... .de van 
valami a levegőben! Valami izgalom...a várakozás
izgalma?.....mert, valami nem sokára itt lesz.... hoz-e
ajándékot?...- nem játékot várunk, - hanem (szívünk 
mélyéről) egy kis szeretetet. Oly sokszor elénekeljük 
évközben is, hogy "szeressük egymást gyerekek...", 
de igán átérezzük ezt?
A szeretet egy valami, amit mindenki szeret kapni, de 
aki már tudja, hogy milyen jó adni is, az tudja azt is,

hogy kapni éppen olyan jó, mint adni. Rajta hát, a 
karácsony szellemében minden arc sugározza a 
szeretet mosolyát és így tudjuk majd környezetünket 
boldoggá tenni. Szeressük egymást gyerekek....
Semmi nagy valami nem kell ehhez, csak megértés és 
egymás megbecsülése, különösen a szeretet ünnepe 
alkalmából. Ünnepeljük együtt Jézus és a szeretet 
fogalmának születését. Ha mindenkinek egy kicsit 
sikerülne e gondolatok szerint cselekednie, akkor 
kevés boldogtalan ember élne a földön. E gondolatok 
szellemében kívánunk minden honfitársunknak 
kegyelettejes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet a 
Nunawadingi örök Ifjak nevében

Nagy József

| AZ AUSZTRÁLIAI j
I MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, j f Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet f 
| A szokásos vasárnapi |
I IS T E N T IS Z T E L E T E K  K E R E T É B E N  |
| igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba |
| a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
1 NORTH F I T  Z R О Y.
( Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 

teremben.(Sakk, kártya, stb.)
| DUNA-TV - KÖZVETLEN ADÁS!
I VASÁRNAPI ISKOLA
| Minden Vasárnap d.e. 11 órától.I BIBLIA ÓRÁK:
| Minden csütörtökön este 6 órától

I a Bocskai kis termében -  utána baráti I 
beszélgetések, kávé és tea mellett. J

I NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSEK: |
| Minden hónap második vasárnapján. |
[ Délután 1 órától. j

ZENÉS CSALÁDI ESTEK; j
NEGYEDÉVENKÉNT A BOCSKAIBAN | 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet. |

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-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 szeretettel vár minden kedves 
honfitársat jó ebéddel és jó hangulatot teremtő 
derült, mosolygó arcokkal. A Kultúrfelelős 
Mancika, várja a jó-hangú énekeseket az 
énekkarába. w
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Az összejövetelekre, mint mindig mindenkit 
szeretettel várunk!

a Vezetőség!
A GREATER PANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174.
(Minden hónap első és harmadik hétfőjén). 

December 1-én és 15-én. Nem szabad elfelejteni: 
"Karácsonyi ebéd” December 15-én.

A Karácsonyi ebéd után nyári szünet következik, és 
2004-ben, Február első hétfőjén, 2-án kezdi majd újra 

az összejöveteleit a Klub. Mindenkinek jó pihenést 
kíván a Vezetőség.

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: wwwJZZZ.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.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS
VILÁGSZÖVETSÉG__________ AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA

A 2003-év, decemberi összejövetele a hónap 
első szombatján (December 6-án) lesz megtartva 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kéijük. 
További felvilágosítást a 9499 6427 Szmolnik Lajos 
telefonszámán.

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
StAibans) mindenkit szerezettél vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!
December 6-án Évzáró Bál a Centerben. Este 7:30- 
tól reggel 1 óráig. Belépő díj $15.00 - vacsorával.
December 15-én Karácsonyi ebéd a Cuckoo 
Restaurant-ban a St.Albans-i Idős Magyarok Klub 
tagjainak. Ezzel zárul a 2003-as év 
Viszontlátásra 2004 január 19-én, hétfőn, találkozunk 
újra a szokott helyen, a szokott időpontban.

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA 
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
Figyelem! A Klub új címe: 40 Gratan Street 
Prahran, 3181. Prahrani Community Center-ben.
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

Melbournei Magvar Televízió - MHTV 
Adás minden vasárnap 15.30-kor és hétfőn 
19.00 órakor a Channel 31 TV állomáson.
Honla: www.mhtv.net: Email: mfo@mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/forum.

S Z E R K E S Z T Ő  
A S Z T A L Á R Ó L !
A Kisújság decemberi 
kiadásával kérőív
melléklet jelenik meg az 
"Ausztráliában élő magyarok 
arckép-csarnoka" című készülőben 
levő, könyv személyenkénti 
részvételével kapcsolatban. A kérdőíveket kérem, 
postázzák vissza a Kisújság címére, (vagy egyenesen 
a magyarországi címre) Egyesületekkel kapcsolatos 
kérdéseket és általános bővebb felvilágítást a 
Kisújság telefonszámán: 03 9879 8203.

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Flivatal:
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 kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.mhtv.net
mailto:mfo@mhtv.net
http://www.mhtv.net.net/forum

