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HA NÁLUNK SZÜLETETT VOLNA...
Részlet Alföldi Géza verséből

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

Népszámlálás volt Betlehemben, 
így szól a karácsony története 
S akkor született meg egy roskadt istállóban 
Az Úr Egy' Fia, Mária gy ermeke.

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

De Cegléden, vagy kecském éten.
A Hortobágyon születhetett volna.
Az első karácsony igaz történetéről 
így' szólna ma a bibliai monda:

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

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

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

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 
lm, megszületett a régen várt kisded.

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

Jaj, de szép fiú - nézd csak apjuk!... 
Ujjongott Rózái, míg óva mosta...
És így született meg az isteni Gyermek.... 
Már hogyha nálunk született volna!
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A Computer Assn. és a Hungartskillsnet 
tagjainak kíván mm karácsonyi 
ünnepeket és tielgos, buldog, Arimtól! 
újévet___ ____ a Vezetéséi.

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

Finta Erzsébet és Zoltán.

Az MHTV rendezősége é s  
munkatársai Keiiemes Karácsonyi 
Ünnepeket é s  örömökben gazdag 

2005-ös Új esztendőt kíván minden 
kedves nézőjének!

Szeretetteljes, békés Karácsonyt és Boldog 
Újévet kíván minden magyarnak

M adai Sándor és Zsuzsi

Же££етел JCawcóatUfi lltuieperiei fa 
íBolcbg Újévet Miurn jd  maqywt 
BamtakiMad >oŰ ózexetettet

S/zad&tí&dktp fa JÍatí

Minden tagtársnak és nézőnek Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet 
-  jó egészségben és sok szerencsével 
kíván a Melbourne-i Magyar Magazin 
TV. Vezetősége.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Újévet kívánunk minden 
kedves tagunknak és ismerőseinek a 
Casey Idős Magyarok Klubja nevében

A Vezetőség.

KELLEMES KARÁCSONYT ES BOLDOG UJ 
ÉVET KÍVÁN MINDEN HALLGATÓNAK ÉS 

TÁMOGATÓNAK A ZZZ-RÁDIÓ.
MARIKA ÉS TIBOR

A Greater Dandenong Idős M agyarok 
Szövetségének vezetősége nevében kíván 
minden tagnak és támogatónak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet.

Hippik Szilveszter
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
Boldog Újévet, sok szerencsét, egészséget 
és boldogságot kíván K lubunk m inden 
tagjának, barátainknak, honfitársainknak, és 
m inden jóakaratéi em bernek a

Sok szeretettel kivan a St.Albans-f 
Idős Magyarok Klub vezetősége 

minden kedves tagjának Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és nagyon 

Boldog Újévet - köszöntünk minden 
magyar embert, legyen béke a földön;

Boros Veronika.
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Sokan kíváncsiak arra, hogy a világon 
elterjedt, a szeretetnek ez a nagy ünnepe mikor vette 
eredetét?

Nos az egyháztörténelmi kutatók is csak 
megközelítő időpontot tudnak róla. A romai 
katakombák egyikében. Jézus születése után a íll.-ik 
században találtak sziklarajzokat, ahol a gyermek 
Jézus látható anyja ölében, majd a csillag az égen és a 
három király az ajándékokkal.

Az egyházak által bevezetett ünnepség csak a 
IV.-ik században kezdődött, Rómában vezették be 
elsőnek a December 25 megünneplését.

Azt, hogy miért pont azon a napon; azt 
kétféle eseménnyel is összefüggésbe lehet hozni. Az 
egyik, hogy az akkori felfogás szerint a tavasz, a 
teremtés első napja a fogantatás Március 25 volt, így 
következtettek, hogy Jézus születésnapja December 
25 lehetett.

A másik indok az lehetett, hogy a Római 
Császár rendelete szerint ezen a napon ünnepelték az 
akkori pogány világban a legyőzhetetlenség napját, a 
napisten ünnepét. A napisten létezésével, 
ünneplésével egyébként a Sumér és Magyar 
mondavilágban is találkozhatunk.
Számos latin feljegyzés utal arra, hogy a régi rómaiak 
egységes ünnepnek tekintették December 25-ét, 
amikor még a rabszolgák is ünnepelhettek, DIES 
NATIVITATIS NATALÍS. Jézus Krisztus 
születésnapja.

A karácsonyi ajándékozás szokásidejét Luther 
Márton változtatta meg 1535 körül, a korábbi 
December 6 helyett.

A lényeg; hogy bárhol él is az ember, 
Magyarországon, vagy attól távol Ausztráliában, 
Jézus születésére emlékezve ez a nap legyen a szeretet 
ünnepe. Mi magunk töltsük meg szeretettel, de ne 
csupán a szokásajándékozással, üdvözlőlap 
küldésekkel, hanem tiszta cselekvő érzéssel.

ZALAPI

K arácsonyi K esergő
írta: KANCSÁR IMRE

Itt túl a Hazától
És ott túl a rácson....
Legyen a szeretet
••

ünnepe Karácsony..! 
Adtunk is, kaptunk is 
Szeretetet, békét; 
Köszontsuk jó  szívvel 
Édes hazánk népét!
Járja át szívünk a 
Karácsonyi ének  
És viseljük terhét 
A Gondviselésnek...!
Nem idegen többé 
Ez a föld, hol élünk;
Ha velünk van Isten és 
Sok m agyar testvérünk. 
Apa, anya, testvér, 
Rokonok, barátok: 
Otthonunkban csillog 
M ajd karácsonyfátok.
r

Es angyalok kara
M intha hozzánk szólna:
Együtt ünnepelni
Otthon de jó volna..!
Gondolataink most
Ismét otthon járnak
••

Ünnepén a világ 
Szent Karácsonyának..!



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 5. oldal

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalonjai Éva.

A kaposvári Pannon Á llattenyésztési Napok 
sikeres résztvevőiről

Ez évben a Kapos Expo Kft. Újra megrendezte a 
Pannon Á llattenyésztési Napokat Kaposváron, a
Pannon Lovas Akadémia területén.
A magyar Földművelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium Agrár Marketing Centruma egy 60 
négyzetméteres kiállítási részleggel vett részt a 
rendezvényen. A színes, érdekes, sokarcú kiállításon a 
magyar Emutenyésztők Egyesületének leleményes 
tagjai is jelen voltak. A Monet 2000 Kft. Csobánkáról 
és a Konti cég Makóról. A Monet 2000 Kft. 
képviselői (Rigó Tibor és Lakatos Ferenc) emuolajat 
és krémet, speciális bőrápolókat, a Konti cég, Konti 
Ferenc és leánya , a krokodil bőrhöz hasonló, 
pikkelyes emubört mutattak be. Mind a két kiállító 
emlékplakettet is kapott a sikeres részvételért.
A résztvevők számára a kiállítás költségeit az AMC 
(Agrár Marketing Centrum) fedezte, amely évek óta 
segíti az agrár termelőket, egyesületeket, 
szervezeteket.

Debreceni Egyetem felhívása
A Magyarok Világszövetsége hetedik tanéve ad 
otthont a Debreceni Egyetem Agrártudományi 
Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
Vezető és Továbbképző Intézetének. Az intézet 
profilja: szakirányú szakképzés keretében, a már 
diplomás, egyetemi vagy főiskolai végzettségnek 
további diplomát biztosít, ha tanulmányaikat 
sikeresen befejezik. Ezáltal egyetemi vagy főiskolai 
szakértői, mérnökök esetében szakmérnöki, 
közgazdászok esetében szakközgazdászati 
képzettséget tanúsító második vagy további diplomát 
kapnak a hallgatók.
Az érdeklődők négy akkreditált szakon, úgymint 
humán menedzsment, vállalkozási menedzsment, 
turizmus és közszolgálati menedzsment szakon 
kezdhetnek tanulmányokat.
A beiratkozás feltétele főiskolai vagy egyetemi 
végzettség, a 40 életévét be nem töltöttek esetében 
egy középfokú, államilag elismert, C típusú 
nyelvvizsga.
A fenti szakokra, megfelelő számú jelentkező esetén a 
2005. Februárban kezdődő keresztféléves képzésre is 
felvételt hirdetünk. További felvilágosítást a web- 
oldalon: vagy személyes e-mail-
on: kaphatnak az érdeklődők.

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.

* - У

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

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Elindították a második M ars-autót
Az "Opportunity'' nevű amerikai önjáró Mars-robot 
indítását sorozatosan halasztgatták, legutóbb azért, 
mert a Delta II hordozórakéta szigetelőrétegén 
végeztek még egy alapos ellenőrzést a NASA, az 
amerikai űrhivatal szakemberei. Korábban az első 
lépcsővel is gondok voltak a hordozórakétánál. 
Viszont hét másodperccel a kitűzött start előtt a 
visszaszámlálás állt le, azonban gyorsan sikerült 
kideríteni és elhárítani a zavar okát, s újraindítani a 
visszaszámlálást. A start így mindössze 
negyvenhárom percet késett a kitűzött időponthoz 
képest. A mars-járó a tervek szerint január végén 
érkezik meg a vörös bolygóra.

Legalizálhatják Kanadában a cannabist
A probléma megvizsgálására felállított kanadai 
bizottság azt javasoltja a kormánynak, hogy 
legalizálja a marihuána fogyasztását. A javaslat 
szerint a cannabis és az alkoholos italok fogyasztását 
hasonló módon kellene kezelni.
Politikusok és a rendőrség máris támadták a 
javaslatot. Többen azt is eíőrejelzik, hogy a javaslat 
elfogadása esetén feszültségek keletkeznének Kanada 
és az Egyesült Államok között. A szomszédos állam 
jelenleg is gyakran panaszkodik a területére Kanada 
érkező drogszállítmányok miatt. Egy kanadai 
szenátusi bizottság javaslata szerint a kormány 
legalizálhatná a marihuána fogyasztását. A 600 
oldalas javaslatban az olvasható, hogy a jelenlegi tiltó 
intézkedések teljesen hatástalanok, és hasznosabb 
lenne a marihuána fogyasztását is oly módon 
szabályozni, mint az alkoholét. A felnőtt lakosság épp
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úgy el tudja dönteni, akar-e cannabist fogyasztani, - 
áll a jelentésben, amit a BBC idéz - mint ahogy azt 
teszi egy korsó sör, vagy pohár bor esetében.

Ш пт  S írt ^ í i ib ió  8  (R ollert)
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 Austral ián Institute fór The Conservation
of

Cultural Material lnc.-tagja. 
BIRRIGA ROAD, BELLEVUE HILL, NSW. 
___________Telefon: (02) 365-3532

A Hungaroskills.net hírei:
A HungaroSkillnet tanítás utolsó tanítási napja 

vasárnap, November 28-án lesz.
A jövő-évi tanfolyamokról a Kisújságban 

számolunk be. Személyes kérdéseit megbeszélheti 
a - (03) 9879 8203 telefonszámán (Kisújság) 

Szeverényi Lászlóval.

A Komputer Klub Association hírei!
A Klub új Photoshop tanfolyamot indított, és a 

tanfolyam ez évi befejezése érdekében, - ami 5x2 
órás, minden hétfő este találkozik, kivéve a Cup-day 
előtti hétfőn! Ami November 1-je lesz! így a 
tanfolyamot November 29-én be tudjuk fejezni! A 
"Számítógépesek” Klub és Hungaroskillnet 
tanulók év-végi ”Break-up"-ja December 6-án 
este 7:30 órakor lesz, amire a Klub-tagokon 
kívül, minden volt tanulót szeretettel meghívunk 
és várunk!

The Brave Nation
A Melboume-ben élő Ambrósy Anna könyve; 

Short Political and Social History of 
Twentieth Century Hungary.

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 Bunvood Vic. 3151. 
Megrendelési ár: $40 plus $9 postaköltség 

(GST-vel együtt; Ausztráliai megrendelések)

Július 1-től változnak a ház vétellel 
kapcsolatos segítségekül

Az Ausztrál kormány $7000-t ad az 
első házát vevőknek! 

a Victóriai állam az első házát 
vevőknek $5000 segítséget ad!

A Victóriai állam eltöröli a 
"Stamp Duty-t” a "mortgage-kon”!

Mi biztos tudunk segíteni első otthonra vágyóknak!
FORDULJON HOZZÁNK 

BIZALOMMAL!
Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 

bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv a m a
Accredited Mortgage Consultant

0429 106 596

Member o f the Mortgage Industry Assn. of Aust. 
www.allhomeloans.com.au 

10 Yertchuk A ve, Ashwood, Vic. 3147. 
Phone: (03) 98881100

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

http://www.allhomeloans.com.au
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HOGYAN HASZNÁLJUK ÁLMAINKAT?
Dr. Borza István.

(folytatás a novemberi Kisújság részletének)
A TELJES, KOZMIKUS ÉBERSÉG FELÉ 
Mindenekelőtt álom közben észre kell vennie, hogy 
álmodik. Másrészt pedig emlékeznie kell az álomra. 
Naponta többször is, ha mégoly biztos a válasz akkor 
is, tegyük fel a kérdést: álmodunk avagy ébren 
vagyunk. Ha ugyanis a tudatállapot vizsgálata a 
mindennapok gyakorlatává válik, akkor e szokás 
előbb-utóbb jelentkezni fog álom közben is! 
(Egyébként is jogos és hasznos a tudatnívó, az 
éberség szintjének vizsgálata s felemelése, hiszen 
csupán Isten az, aki teljesen éber; minden 
teremtmény, többé vagy kevésbé, állandóan alszik.) 
Ami pedig a visszaemlékezés javítását illeti, 
nyilvánvaló a tennivaló: az álomból való ébredés 
utáni pillanatokban tüstént próbáljuk meg felidézni az 
emlékeket, minél alaposabban.

A fejlődés mindenekelőtt munka, gyakorlás 
kérdése. Segít, ha mindenre kiteijedő álomnaplót 
vezetünk, s rendszeresen, konokul visszatérően 
vizsgáljuk tudatállapotunkat. És persze nem árt 
alaposan áttanulmányozni az agykutatás, a 
pszichoanalízis, a szellemi jóga, az agykontroll, a 
hipnoterápia, a szimbológia és az egyetemes morál 
szakirodalmát. S a német szerzőpáros könyvét is 
ajánlom forgatni - nyitottan s ugyanakkor kritikusan -: 
sok hasznos jó tanácsot, megfontolandó tudatos 
álombeszámolót találhatunk benne, s persze buzdítást 
is az önálló kutatásra, hiszen még oly keveset tudunk 
e harmonizáló, örömszerző, sorsalakító módszerről. 
Érdemes vele foglalkozni, úgy vélem.

És a befektetett munka mindig meghozza méltó 
gyümölcsét: az első tudatosan befolyásolt álom 
egyeseknél már néhány nap múlva jelentkezik, 
másoknál több hétre van szükség, többnyire azonban 
csak a néhány hónapos kitartó gyakorlás hoz 
eredményt. Előbb- utóbb azonban mindenkinek 
sikerül, e sorok írójának is sikerült. Persze e módszert 
ugyanúgy nem szabad túlzásba vinni, mint bármely 
más "para-normál" technikát. Hiszen tudatosságunk, 
bal agy-féltekénk nem véletlenül kapcsol ki alvás 
idején; pihennie, felfrissülnie szükséges. Egyebekben 
sem lehet a fejlődést türelmetlenségből vagy túlzó 
ambícióktól vezetve felgyorsítani, a dolgoknak meg 
kell érniük.
CSAK MUNKÁVAL LEHETSÉGES
Végezetül pedig: az aktív álmodást hasonlítsuk össze 
a méltán népszerű agykontrollal. Ez hasznos lehet, 
hiszen mindkét módszer célja ugyanaz: elősegíteni

tudat s tudattalan harmonikus együttműködését, lélek 
s jellem fejlődését, másrészt a hétköznapi életet egy 
kicsit elviselhetőbbé tenni. Kezdeti tapasztalataim 
szerint, bár a tudatosságot nehéz bevinni az álomba s 
ott megtartani, azonban mégis hatékonyabb 
módszernek látszik az agy-kontrolnál. Egyrészt azért, 
mert álomban garantáltan, s bizonyára mélyebben is 
alfa állapotban vagyunk, másrészt pedig 
tudattalanunkkal bár szimbolikus formában, de mégis 
csak közvetlen, sőt párbeszédes kapcsolatba 
kerülhetünk. Olyan kontaktusba, amelynek 
önfejlesztő, tudattágító s jellemjavító lehetőségeit - és 
talán az esetleges kockázatokat - ma még talán nem is 
vagyunk képesek teljesen átlátni. További 
tapasztalásokra és sokoldalú, alapos kutatásokra van 
szükség. Mert a hitnek próbákra van szüksége, hogy 
bizonyossággá növekedhessen.

A problémák megoldására is, oly alkalmas aktív 
álmodást kipróbálhatja Ön is, kedves olvasóm. 
Kapcsolatba léphet tudattalanjával, egy hatékony 
módszerrel, mely a többi hasonló technikánál 
kevesebb kockázattal jár. Az elvégzendő munka, a 
gyakorlás szükségességére azonban szeretném 
ismételten felhívni a figyelmet. Hiszen csak az 
arathat, aki vetett, vagyis ki mit érdemel, azt kapja - 
ezt jó, ha mindig észbe tartjuk.
Alkotó álmokat kívánok! DR. BORZA ISTVÁN.

fn  H A G ^ - C A J R I A
TEAVH

Lic.NoJ2245
Ha az utazási célja Marvarorw-ág 

Európa vagy bármelyik 
Része a Világnak 

Bizalommal forduljon hozzánk •
Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!

Egyéni és csoportos utakat Ölesé árakon 
Intézi: Scbwarcz Clara 

Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.
688 G lenhunthr B oád C eulfield.V ic. 3162  

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

_____________Mobile: 0418 108 730 ___________

UTAZÁS EGYIPTOMBA
2005. Február és Március idején 12 napos utazást 
tervez a Canadában élő Burján Erzsébet utazási 
társasága.
További felvilágosítást a decemberi újságban, addig 
is e-mail-on érintkezésbe léphet a kezdeményezővel 
az lntemet-es levelezőn.
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2004
DECEMBER 

Jeles napok; 
December 6. Szent 

Miklós napja. A
Mikulás nap 

ünneplése és az 
ajándékozás mai 

formája viszonylag 
új keletű, a Miklós 
napi alakoskodók 

azonban régóta 
részesei a magyar 

néphagyománynak.
December 13. 

Szent Luca napja. 
December 24. 

Karácsony 
előünnepe. 

December 24. Az 
Űr születése, 

karácsony. 
December 28. Apró 

szentek napja. 
December 31. 

Szilveszter-

KORAN KEZDIK....
Pistike (8) elújságolja az anyjának, hogy hamarosan 
összeházasodik a szomszéd Pirikével (7). Mire az 
anyja inteni kezdi a fiát:

Nem olyan egyszerű az! Miből fogtok megélni, 
ha majd gyereketek lesz?
Hát eddig még szerencsénk volt......

KI TUD NAGYOBBAT HAZUDNI?......
Két barát vitatkozik, hogy ki tud nagyobbat hazudni. 
Fogadásra kerül a sor, és ki tesznek 20 -20 dollárt az 
asztalra. Az egyik el is kezdi a mondókáját: A 
múltkor azt gondoltam, hogy jó lenne elrepülni 
Amerikába, megnézni, hogy élnek ott az emberek. 
Kitártam a karom és elrepültem; A másik szó nélkül 
elteszi a 40 dollárt. Hó váljál csak, szól az egyik, 
miért gondolod, hogy te vagy a nyertes?
A másik komolyan válaszol: mert én láttalak repülni!

LÁNYOK EGYMÁS KÖZÖTT....
- Tudod, én úgy vagyok a fiukkal, hogy átnézek 
rajtuk, levegőnek tartom őket.
- És mond, neked nem árt meg az a sok
levegőváltozás?........
- Imádom a természetet, te nem?
- Csodálom, azután amit művelt veled.....

HANGSZEREK ÉS ZENESZERETET....
-Te milyen hangszeren játszol?
- Mindenen, csak cimbalmon nem.....
- Azon miért nem?
- Mert a húrok közé beesnek a kártyalapok.
Te láttad a hangszerüzletben fegyvereket is árulnak; 
Megkérdeztem az eladót, hogy miért?
A válasz egyszerű volt: üzlet az üzlet...
- Ha eladok valakinek egy trombitát vagy egy 
szaxofont, vagy akár egy dob-felszerelést, - másnap a 
szomszédja bejön és valamilyen fegyver után 
érdeklődik!

HALLGATÓZUNK......
A bolondokházában az egyik ápolt a fülét a falra 
szorítja, és feszülten figyel. Arra megy az orvos, és 
megkérdezi tőle:
-Mit csinál?
A bolond int az orvosnak, és hívja, hogy ő is tapassza 
a fülét a falra. Egy ideig némán állnak, azután a 
bolond megkérdi:

- Hall valamit, doktor úr?
- Nem, semmit nem hallok, volt a válasz.
Mire a bolond rémült képpel suttogja:
- Látja doktor úr, már ez így megy hetek óta.....
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megelégedésére, és 
köszönetére. A pogácsája még "állami kitüntetésbe" is 
részesült! A titkár-i teendőket Nagy Sándor látja el. 
Őneki ez már a harmadik magy ar idősek Klubja, amit 
alapított. Mindenhol elismerik a pozíciójához méltó 
és ismeretes énjét. Vicc-mesélő, bohóc, énekes, 
"kedv-csináló" de sokszor tanulságos történeteken 
keresztül segítő készsége megnyilyánul a tagok felé. 
Mindenkinek jó barátja. A pénztáros Bugár Marika 
lelkes, talpraesett, sok tapasztalattal rendelkező 
valaki. A Sydney-i Olimpián és a Sí.George Klubban 
is kivette a részét a közösségi munkából. Elnök 
helyettes Kálmán Károly is sok tapasztalattal

rendelkező vezetőségi tag. A Budapest - StGeorge és 
a Narang-i magyar Klub vezetésében vette ki a részét. 
A "szórakoztató csapatunk" fő vezető személyisége 
Papp Károly (a magyar Liberácsi), aki tizenkét (12) 
hangszeren játszik (persze nem egyszerre) 6 a mi 
zongoraművészünk! Öíven évig a saját zenekarával 
több országot bejárt, tíz évig a TV-hen rendszeresen 
szórakoztatta a nézőket világszerte. Mi nagyon 
kitüntetve érezzük magunkat, hogy a mi 
társaságunkban van és az idős magyarokat, 
szórakoztatja, hétről hétre. Reméljük, velünk marad 
még sok-sok éven át. Kúltór-feieiősünk, az örök ifjú 
Oláh Erzsiké, aki sok számos szavalatával, 
felolvasásaival szórakoztatja hétről hétre a tagságot. 
Kort nem-ismerő mozgásával, magyaros és igazságos 
gondolkozásával, segítőkészségével példaképe lehet 
mindannyi anknak. Segítő társa Varga Irén sok szép 
tanulságos felolvasásaival igen közkedvelt a Klubban.

Nem szabad kifelejteni az 
Ausztrál Lady Lesly-t és 
a két kis japán lányt, akik 
itt nyaralnak, és lejárnak 
segíteni a mi magyar 
öregeinknek. Köszönet 
nekik is!

Itt egy köszönet és 
elismerés jár nem csak a 
Kisújság vezetőségétől, 
hanem az emigrációban 
élő magyarságtól is, azért 
az odaadó és hosszá 
éveken át önfeláldozó 
munkáért, amit a Nagy' 
házaspár végezett, az 
Ausztráliában élő
honfitársaikért. A jó Isten 
áldását kérjük rájuk, hogy' 
segítse őket még hosszú 

egészségben kis magyar 
közösségük körében. Azt hiszem, a Melboume-ben 
élő magyarok nevében is beszélek, hiszen nagyon 
sokan emlékeznek még, és emlegetik a Nagy 
házaspárt úgy mint Klub vezetőket és úgy is mint 
vendéglátóit a "hideg” délről gyakran feílátogatóknak,

A Klub a Karácsonyi szünet alatt nem találkozik, csak 
majd a Február első keddjén 2005. február 8-án jön 
össze. Addig is minden Klubtagnak és barátunknak, 
jóindulatú magyar honfitársunknak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kíván a 
Klub vezetősége nevében Nagy Sanyi.

A OUEENSLANPI HÍREK:
A Gold-Coast-i Nyugdíjas Klub meséi:
Az év utolsó meséjében szeretném megköszönni 
azoknak a különlegesen aranyszívű lelkes 
klubtagoknak és segítőknek a fáradságát, akik értékes 
munkájukkal hozzájárultak ennek a Klubnak, a kis 
magyar világunk fenntartásához. Sértődést nem 
ismerő, szereteíben összegdoígozó kis csoport, a 
magyarságunk fenntartása érdekben mindent telhetőt 
megtesz. A nyelvünk és hagyományos kultúránk 
megőrzésére önfeláldozó munkájuk, hétről-hétre 
szebbnél szebb és értékesnél - értékesebb programmal 
lepik meg a tagokat és 
vendégeket. A köszönet 
mindenkinek kijár, de a 
vezetőséget illeti a 
legnagyobb köszönet.
Éppen ezért, az év 
utolsó beszámolójában 
megérdemlik a
személyes ismertetést és 
mindannyiunk 
köszönetét.
Kezdve Nagy Magda 
elnökkel, aki már a 10- 
ik éve lelkesen vezeti a 
Klubot, és az egyik 
legfontosabb alkotó 
részét a konyhát. Hétről 
hétre a legfinomabb, 
magyaros ételek
kerülnek az asztalra, 
mindenki
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A réteskészítés titka
Kövi Pál nyomán, (részlet)

Az olvasó talán emlékszik még Kövi Pál "kovász-ról" 
írt elbeszélésére. A következő sorokban elmeséli a 
réteskészités titkát.

Mindig nagyon kedveltem a mákos rétest. Amikor 
Kolozsvárra kerültem az Akadémiára; s bizony sok 
pénzem nem maradt a hónapelejei bundás-diák 
avatások után - érthetően, mert egy diáknak csak a 
hónap első napjaiban van pénze. A legfontosabb 
segítséget akkoriban Édesanyám hetenként nagy 
szeretettel küldött csomagjai jelentették. Részemről 
az szigorúan Iá volt kötve, hogy minden csomagban 
kell legyen mákos rétes. Szegény Anyám már 
szégyellte magát, mondván, diákkollégáim még azt 
hiszik, ő nem tud mást sütni; de hát nekem a mákos 
rétes jelentette a tökéletes kapcsolatot a szülői házzal 
és az anyai szeretet egyetlen elképzelhető kifejezési 
formáját az éhező gyerek felé.

Még évekig azután, ha szabadságra érkeztem 
haza vagy a legkisebb méretű ünnep volt, az egy 
tökéletes kifogást jelentett arra, hogy Anyám mákos 
rétest süthessen részemre, aminek persze barátaim is 
végtelenül örültek, mert az öröm is csak úgy igazi, ha 
az ember azt meg tudja osztani valakivel.

’947-ben elkerültem otthonról, és évekkel utána 
hazalátogattam fiammal külföldről. Fiam elég jól 
beszélt magyarul, és kereste - tudat alatt és 
ösztönszerűen - saját múltját, történelmét, fajtája 
gyökerét. Anyám egy darabig nézte vonásait, szeme 
színét, mozdulatait s azután büszkén kijelentette -" a 
mi fajtánk". S ezzel egy örök vérszövetség volt 
megkötve és megpecsételve. Innen csak egy lépés 
volt, hogy Anyám megkérdezze: "Na, mit szeretnél 
enni, mit csináljak?" - Mire fiamnak egy rövid, 
tömör, de mindent kifejező válasza volt: "Rétest".

Másnap reggel, mikor a lurkó felébredt úgy hét 
óra után, már friss rétes várt rá a konyhaasztalon; de 
nem egyféle - mint rám, gyerekkoromban hanem 
háromféle. Mindezzel együtt és azóta sem tudom 
megmagyarázni magamnak a nagyszülők és unoka 
kapcsolatának mély titkát. Na és milyen rétesek 
vártak rá? Mert Anyám messze híres volt réteseiről. 
Még ma sincs olyan esküvő a környéken, amire 
kedvesen ne hívná őt meg a jövendőbeli menyecske 
rétes-készítésre; pedig már közel 82 éves.

Nincs is annál csodálatosabb zamat és 
aromaösszhang, mint a friss rétes mindent betöltő 
jelenléte. Vegyük csak a mákos rétes lenyűgöző illatát 
és messze keleti titkokat rejtő zamatát. Vagy a diós 
rétes - mit Anyám egy csipetnyi fahéjjal és illatos

rummal készít - bódíló aromáját és buja, szinte 
trópusi meséket sejtő ízét. Vagy a cseresznyés rétes 
üdítő frissességét. Na meg a túrós rétes, megtűzdelve 
mazsolával s megbolondítva egy pici vaníliával - és 
ahogy sütés közben a rétestészta pórusain kiszivárog a 
cukor, és aranykaramella koronát tesz a királyi falatra 
-, e tünemény csodálatos mesterművé válik.

Egész életemben lépésről lépésre figyelgettem a 
réteskészítés titkát, s pillanatonként loptam el a 
rétegekbe rejtett művészet kicsi összetevőit. Мет! a 
réteskészítésnek aztán igazán komoly titkai vannak. 
Azt valóban nem is lehet leírni vagy megtanulni; azt 
el kell lopni, a bőr sejtjein keresztül átélni és aztán, 
mint egy szobrász, tovább fejleszteni, formálni. 
Gyakran figyeltem Anyám, ahogyan bírálgalta a két 
különböző liszt tulajdonságát - simogatva azokat ujjai 
között. S míg a rétest készítette, bezárt minden 
ablakot-ajtót, a konyhába ki-bejámi nem lehetett; 
mert - mint mondta - a huzattól "lukacsos" lesz a 
rétes. így lassan-lassan rájöttem, hogy a 
réteskészítésnek épp úgy, mint a rétesevésnek, 
komoly, furfangos titkai vannak.

Elnéztem, ahogy Anyám megszitálta a kétféle 
lisztet egy deszkán. Egy lukat fonnált a liszt
dombocska közepébe és beleöntött egy keveréket, 
amit egy csésze vízből, egy tojásból, ecetből és sóból 
készített. Aztán legalább 15 percig gyúrta és verte 
nagy erővel ezt a masszát a "vajling" aljában, amíg 
végül is egy sima, könnyen gyúródó tészta lett belőle. 
A tésztából egy kerek cipót csinált, rátette egy 
lisztezett deszkatáblára, egy libatollakból fonott 
kenővel pici olvasztott vajat vagy zsírt kent rá; 
betakarta, majd 25 percig pihenni hagyta.

A nagy asztalt letakarta tiszta fehér abrosszal és 
azt meglisztezte. A tésztát óvatosan kinyújtotta úgy, 
hogy lelógott az asztal négy oldalán. Menve az asztal 
körül, kezeit a tésztalap alá tette és húzogatta, 
nyújtogatta anélkül, hogy kilukasztotta volna. 
Elnéztem, ahogy Anyám bűvös, csodálatos 
kézügyességgel, a csuklójának egy folyamatos spirális 
mozgásával húzta mindig nagyobbra a tésztát - karját 
úgy használva közben, mint egy motollát. A 
rétestészta kinyújtott lapja olyan vékony és könnyű 
lett, hogy el lehetett fújni, vagy egy alatta lévő újságot 
el lehetett olvasni. Majd lecsípte az egyenlőtlen 
végeket és félretette. Később a lecsípett részeket újra 
meggyúrta, ugyanabba a cipóformába.

Bespriccelte a kinyújtott tésztát olvasztott vajjal 
vagy zsírral s a már elkészített tölteléket rátette a 
tésztalap egyharmadára vagy az egészre. Két kézzel 
megfogta az abrosz végét, lassan fölemelte és 
begöngyölte a rétestésztát egy hosszú tekercsformába.
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Elvágta a sötöedény nagysága szerint, majd a 
bezsírozott tepsibe tette s vajjal vagy zsírral bekente a 
tetejét. Előmelegített sütőben sütötte a rétest, míg 
kész lett.

Akkoriban nagyon csodálkoztam, de ma már 
megértem az ecet használatát - mint egy hozzávaló 
anyagot - ez segít a tészta kötési folyamatát elindítani. 
Az "életet" pedig a csipetnyi só adja meg.

Mindezeket tanulgatva és tapasztalva, kifejlődött 
bennem egy érzés, amit csak úgy fejezhetnék ki: " Az 
ételek tisztessége és azok megbecsülése." S ezt a 
gondolatot hordozgattam magamban éveken át, míg 
végre alkalmat nyitott ezek megírására.

HOLLÓS MÁTYÁS (KORVINA) HÍREI
Lassan végén járunk a jubileumi 
évünknek. Sokat fáradoztunk, hogy 
felkeressük régi barátainkat és 
bevonjuk őket ismét a cserkészetbe, 
- mert bizony nagy szükség van a 
segítő kezekre végül is, ez egy 
felnőtt csapat legfontosabb feladata.

Most is csak azért találkoztunk a vonatban, mert meg 
akartuk könnyíteni cserkészeinknek a részvételt a 
megbeszéléseinken és kértük, hogy járuljanak hozzá a 
jövő évi munka-terv összeállításához. Még mindig 
azon dolgozunk, hogy minél több volt cserkészt és 
cserkészszülőt tudjunk bevonni a csapatba.

Nagy volt az öröm, amikor négy érdeklődőt 
láthattunk vendégül, és bízunk benne, hogy most már 
véglegesen velünk tartanak.

Legközelebb, december 5-én, vasárnap 
találkozunk, amikor remélem szép számmal jelennek 
meg majd a csapat tagjai, hogy kivegyék részüket a 
Központban rendezett Mikulás-i közmunkában.

A "Cserkész Mikulás" december 12-én, 
vasárnap érkezik a "Lippai Rauch Károly 
Cserkészligetbe" (Hazelwood Road, East 
Warburton - Melway 292 D3). Szeretettel hívunk 
és várunka cserkészszülőkön és cserkészbarátokon 
kívül, minden volt KORVINISTÁT. Sajnos a Bálra 
nem tudott mindenki eljönni, de itt a gyönyörű 
parkban biztosan tudom többen, leszünk együtt, hogy 
akik kimaradtak - de mégis hozzánk tartoznak - 
emlékezzenek, hogy a cserkész-fogadalom egy életre 
szói. Ha a jó Isten is úgy akarja, új cserkészeink 
fogadalomtételét is láthatja majd a megjelent 
közönség.
A viszontlátásig szeretettel kívánok: "Jó munkát!”

Kovássy Marianne cscst.

December 12 - Mikulás Piknik!
Tudósító: már reggel 9 órától tárt karokkal várunk 
mindenkit sok meglepetéssel. Váijuk az idős, 
idősebb, fiatal és a jövendőbeli cserkésztagokat! 
Finom ebéddel, Cserkészlángossal, süteménnyel, 
kávéval, forrásvízzel, friss levegővel és vidám 
Cserkészhangulattal szolgálunk ki mindenkit.

MINDEN JUTÁNYOS CSERKÉSZ-ÁRON!
Csak kedvenc italát, barátját, ismerősét és még akit 

nem is ismer.......hozza magával!
Semmi se tartson vissza! Jó munkát! 

További érdeklődés a következő telefonszámokon: 
Kocsis Márti 9545 1257; Tóth Zsuzsanna 9459 7757; 
Markovics Piroska 9366 3838.

Gondolt-e már 
a karácsonyi ajándékok 

beszerzésére?
Melbourue-ben kapható kazetták!

• A magyar királyok és szentek élete
•  A Pilisi hegyek titkainak feltárása 

Papp Gábor művészet-történelmi munkái 
- és még több magyar vonatkozású munka.

További érdeklődés
a (03) 9889-1027 telefonszámon.
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J  ВTAEKtfONDO
Gyere, és csatlakozz 

gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
elismert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
fdnőtekbnéi 

nincs kor határ!

BURAI GYULA NAGYM ESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekek és felnőttek tanításában 
Boronia: Wantima Health & Squash Club 

258 Scorsby Road, Boronia.
Szombaton d.e. 10.30 - 12.00 noon. 

Wantima: Magyar Központ 
760 Boronia Road, Wantima.

Szerdán este 6.00 órától -7:30-ig.
Privát órákat is kérhet a 

9729 9396 vagy 0409 809608 telefonszámokon.

Régi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADA1 SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2004. DECEMBERI NAPTÁR.
December 5. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.
Mikulás Piknik (egész napos)

December 12. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

December 19. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Gyertyafényes est, (este 8 órakor)
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December 24. Péntek
Éjféli mise a SLColman- templomban

(Balaclava)
December 25. Szombat.

Déli 12 órakor Katolikus szentmise a 
St.Colnam templomban (Balaclava)

»December 25. Szombat
I d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet.
»December 26. Vasárnap 
I d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
»December 31. Péntek

SZILVESZTERI BÁL.
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A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

760 Boronia Road Wantima, Vic. 
Hungárián Social Club 

IGAZGATÓI
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN MINDEN 
TÁMOGATÓJÁNAK

2005-be v á r ja  v e n d é g e it
JANUÁR 30-ÁN- AZ ÉV ELSŐ

KLUBNAPJÁRA.
Finom, választékos, sütemények, italok. 

___________ Italok a helyi bárban kaphatók.__________
A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
CITIZENT CLUB HÍREL
Találkozunk a Magyar Központban 
November 30-án és December 14-én.
Ez évben már csak ez a két összejövetel 
van hátra. Nagy reménnyel nézünk az 
újesztendő elé, hogy 
Február 8-án ismét együtt lehessünk. Új 
tagokat is szívesen látunk.
Novemberben választásunk volt, aminek az 
eredménye a következő:
Elnök: Teleky Ilonka;
Alelnők: Házy Irén 
Titkár: Nagyidat Borika 
Pénztáros: Kovács Gyuri
Választmányi tagok: Kovács Irén, Mezei Margit, 
Oláh Rozika, Teleky László, Szabó Anikó és Henkul 
Mária
Szeretettel köszöntünk minden vezetőségi tagot, 
remélve egy eredményes újévet!

November 16-án ünnepeltük a klub 
megalakulásának 9-ik évfordulóját. Meglepetésnek 
egy nagy tortát rendeltünk 9 gyertyával, és persze a 
kitűnő énekkarunk a születésnapi dalt elénekelte, amit 
több nóta követett.

December 14-én van az évzáró ebédünk. 
Szeretettel várjuk a meghívott, vagy - és bejelentett 
vendégeinket és összes tagságunkat. Reméljük, hogy 
a nyári szünet után mindenkit pihenten, jó 
egészségben láthatunk viszont.

A klub vezetősége nevében áldásos, 
kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket, egészséges, 
boldog Új esztendőt kíván tisztelettel a tagságnak a 
Kis Újság szerkesztőjének, családjának, a Magyar 
Központ igazgatóságának, és minden magyarnak

Teleky Ilonka.

Kis hirdetés!
Költözés után visszamaradt jó  minőségű konyha
felszerelés, valamint videó vetítő, kazetták keresnek 
újgazdát. Angol nyelvű történelmi és emberfajokról 
írt értékes könyvek is eladók. Még a szőlő-prést és az 
egész borkészítő felszereléstől is meg kell, váljak! J 
Érdeklődni lehet a (03) 9848 3585 telefonszámnn? j

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI 
A Nunawadingi Örök Ifjak December 8-án tarják 
évzáró ünnepélyes karácsonyi gyűlésüket a 
Whitehorse Klub helyiségében, d.e. 11:30-tól d.n. 
4-ig. Ebben az évben ismét a felejthetetlenül 
kedves, és kiváló zenekar, az Új Hullám 
szórakoztatja majd a megjelenteket, és a 
Whitehorse Klub adja majd a legjobb ebédjét.
Ne feledje el jókedvét és tánccipőjét, jó étvágyát 
magával hozni. A későn jelentkezők sürgősen 
tudassák a Vezetőséggel szándékukat, mert a 
HELYSZÍNEN NINCS JEGYVÁLTÁSI 
LEHETŐSÉG AZ EBÉDRE! (a már bejegyzett 
személyeknek van lehetősége még ott fizetni az 
ebédért)
A 2005 évi megnyitó, első klubnap Február 16-án 
lesz az East Burwood-i Hallban. Aki csak teheti 
szerezze meg a jövő évi "Klubnaptárt” még a 
karácsonyi szünet előtt.
Klubunk minden vezetője lázasan dolgozik a 
karácsonyi ünnepség megszervezésével. Klubunk 
vezetőségének munkásságának sikerére a tagság 
megelégedettsége lesz a hőmérő. Tudják-e, hogy 
immár a tizenhatodik karácsony megrendezését intézi 
a vezetőségünk?
Karácsonykor erősödik bennünk a szeretet gondolata, 
amely immár tizenöt éve éltető ereje és jelszava 
klubunknak!
Ma már fel sem tűnik a törzsgyökeres tagnak az a 
kedvesség, és meghitt közvetlenség, amit az először 
látogató vendéget meglep. Mindenki mosolyog, és 
mindenkinek van egy kedves szava egymáshoz, 
akikkel együtt ül az asztaloknál. Mondhatjuk, 
meghitt, családias, testvéries a hangulat. Ez jellemző a 
klubunk minden összejövetelére. Ez most jobban 
érezhető, ahogy karácsony, a szeretet ünnepe 
közeledik. Készülünk az ünnepre, amelyet Jézus 
ajándékozott az emberiségnek, születésének emlékére. 
A mai felfordult világban, amikor gyűlölet és bosszú 

angyalai mind kegyetlenül kapnak szárnyra: mi, - akik 
életünkben sok szenvedést láttunk már - reméljük 
hinni megértésben és bizalomban, - várva várjuk a
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karácsonyt, hogy lelkünk megnyugodjon a "csendes 
éj, szentséges éj...." dallamára...
És, ha majd találkozunk ismét a nagy vakáció után, - 
amit vezetőségünk nagyon megérdemel - újult erővel 
indulunk majd egy szebb, boldogabb Újév felé. Ha 
már mindenki elmesélte szabadsága alatt átélt 
kalandjait, ha már visszatértünk lélekben is 
gyűlésnapjainkhoz, öleljük meg egymást, és 
énekeljük el hogy: "szeressük egymást gyerekek, mert 
minden percért kár...", és akkor ez meg is marad 
majd az egész évben, 2005-ben.
Minden tagnak jó szórakozást, kellemes Karácsonyi 
és Boldog Újévet kíván a Vezetőség megbízásából

Nagy József

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2004-év, összejövetelei a hónap első 
szombatján (December 4-én) lesz megtartva 
szokásos helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. 
További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427 
telefonszámán.

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

Dec. 12-én Műsoros Karácsonyi Ebéd és 
Dec- 26-án (Szilveszteri Bál helyett) Zenés, 

évzáró ebéd, utána nótás, táncos szórakozás 
A BOCSKAIBAN

Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
Az összejövetelek a Noble Park Community 
Centre-ben, Memorial Drive Noble Park 3174. 
Minden hónap első és harmadik hétfőjén. 
FIGYELEM! A Klub 15-ik évfordulójára 
rendezett dísz-ebédjére szeretettel meghívja Önt, 
és barátait December 12-én Vasárnap 11-től 5 
óráig; A Noble Park Community Centre-be.
A Ross Reserve-ben van. (Melway Refr. 80 E/12)

A jó hangulatot a SZÉKELY zenekar szolgáltatja, 
Kocsis Erzsiké fellépésével, 

ízletes ebéd, üdítő italok, jutányos áron.
Aszal foglalás "szükséges" a 9706 2151 tel-számon.

Ebéd ára: tagoknak $ 8.00; vendégeknek $10.00 
Az összejövetelekre és az évforduló dísz-ebédre 
mindenkit szeretettel vár a vezetőség nevéből:

Hipik Szilveszter.

A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREL
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. 
Novemberi beszámoló és decemberi értesítő: 
November 19-24 között a Klub Adelaide-be 
kirándult.
A kirándulás nagyon jól sikerült. Mindenkinek nagy 
élményt jelentett ez a kis kiruccanás. Kipihenten 
nézünk a mozgalmas karácsonyi ünnepek elé. 
December 2-án Deniliquin az útirány, ez a kétnapos 
út készíti majd elő a decemberi pihenés idejét! 
FIGYELEM! A karácsonyi ünnepi ebéd 
December 8-án lesz a Klub-helyiségben, ami a 
tagoknak ingyenes lesz! Ez élsz a Klub utolsó 
összejövetele ebben az évben.
A Klub első összejövetele 2005. február 2-án, 
(február első szerdáján) lesz.
A jövő évben is, mint mindig mindenkit szeretettel 
várunk! a Vezetőség!

BRIMBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Az összejövetelre, minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
StAlbans) mindenkit szerezettél vár és hív a 
Vezetőség és a tagság!

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. 
Az évzáró Karácsonyi ebéd december 10-én lesz. 
Kitűnő ebéd - gazdag tombola; Mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség nevében: Márton Ágnes.
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Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második vasárnap este 11 és 
11:30 óra  között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető:Solymossy Kálmán;Tei.(03)9690-3781.

Melbournei Magvar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 15.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: infb@mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/fórum.

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. 
GeelongS 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.

SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
FIGYELEM! A Kisújság 
2006 évvégére egy több 
hónapos társas utazást 
szervez Magyarországra, amire 
már most keresünk jelentkezőket.
Az út alkalmából nemcsak a 
hivatalos megemlékezéseken 
szeretnénk részt venni, hanem az időtől függően, 
Erdélyt és a Felvidéket is tervezzük autóbusszal 
meglátogatni. Jelentkezni, és további felvilágosítást a 
Kisújság telefonszámán. (03)9879 8203.

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 Kisújságoí 
Félévre: $25.-egész évre S 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani

"IGEN” ; MI IS TÁMOGATJUK A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI MOZGALMAT

http://www.mhtv.net
mailto:infb@mhtv.net
http://www.mh
http://www.3ZZZ.com.au

