
HUNGÁRIÁN MONTHLY NEWSPAPER
14. évfolyam 1 szám -HAVI TÁRSADALMI FOLYÓIRAT- Janiiár 2005 $2,50

REG1STEREP BY AUSTRALIA POST - PUBLICATION PP No. 349181/ 00666

KÖ SZÖ N TÜ N K2005...
A régi szokás szokás 

szerint kívánunk: BORT,
BÚZÁT és BÉKESSÉGET!
A bort, hogy az emberek gond 
nélkül tudjanak szórakozni, Ь ш Я К  
bánatot feledni. Erőt meríteni az ^  
előtük álló nehézségek ^  
leküzdésére. A búzát kívánjuk 
azért, hogy bő termés legyen, 
mindenkinek ott legyen a 
mindennapi kenyér az asztalán. A békességet 
azért kívánjuk, mert csak békében élő család, 
ország, világ tud harmonikusan és eredményesen 
létezni egymás mellett. Reméljük, hogy a 2005 
év szebb jövőt és élményeket hoz a "világ-falu” 
népeinek, mint ahogy az történt 2004-ben!

Az idő kereke forog, és mindenki egy 
évvel ismét idősebb lett, - aki életben maradt. 
Visszanézve az elmúlt év eredményeire és 
kudarcaira, a természet által kimért csapásokra, 
sírhatunk is, de egyben bízunk abban, hogy 
életünk és erőfeszítésink nem hiába valók. A 
jóakaratú emberek együttes ereje le fogja győzni 
a rosszat, az elvetendő!
A világ hírszolgálata annyira tökéletes lett, hogy 
a világ minden sarkában történő napi események 
a TV-ben láthatók, az Intemet-en tudomást 
szerezhetünk mindenről, ami az embert érdekli. 
A "világ-falu" eseményei mindenki szeme előtt 
játszódnak le. Részesei vagyunk, akár tetszik, - 
akár nem!
Tehát. Köszöntsük az Új Évet, tele reménységgel 
és azzal a hittel, hogy életünk, - élete minden

magyarnak, akár az ó hazában, (a Kárpát
medencét beleértve) akár a nagy világ 
legtávolibb csücskében, ahol él, szebb és jobb 
lesz, igazságosabb, becsületesebb, és 
békésebb, mint az elmúlt évben volt. 
Próbáljuk levetkőzni a régi magyar szokást, 

4̂ ?% hogy mindig kell valakivel "harcolni" , "nem 
^  szeretni"!

Gondoljuk el azt, hogy jövőnk, a magyarok 
jövője is, mint ahogy az a "világ-falu" 

népeinek jövője is gazdaságilag és politikailag 
egy helyre tartoznak. Az elmúlt ezer év jáijon 
tanulságul!

A Kisújság ezekben a reményekben kezdi 
el 2005 évi munkálatait, és ahogy az a 
"Beköszöntőben" induláskor elhangzott: 
...legyen ez az újság továbbra is az Ausztráliai 
Magyar Egyesületek, Klubok, Sportegyesületek, 
Cserkészek, Ifjúság, Táncosok, magányosok, 
nyugdíjasok és minden magyar honfitárs lapja.,,
... .ezek után is az marad.

A hit, remény és szeretet nevében - és a 
jókívánságok jegyében - ahogy azok 
elhangzottak újévkor családokban,
egyesületekben, nemzeti és nemzetközi 
szervezetekben, váljanak valóra mindenki 
számára. Segíts másokon, mert nem tudhatod, 
mikor jön el az idő, amikor te is rá fogsz szorulni 
mások segítségére!
Egy jobb jövőben vetett remény segítsen 
mindenkit, hogy tehetségéhez mérten segíteni 
tudja jövőnk kiépítését, mindnyájunk jövőjét!

Szeverényi László
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TÍZ ÍVES AZ ÁRPÁD OTTHON
Az ígért Kosa Géza beszédből részletek.

Úgy tartják, akik értenek hozzá, hogy a gyerek értelmi 
képessége már teljesen ki van fejlődve tíz éves korra. 
Az Árpád Otthon November 14-ikén vasárnap 
ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. A jelek 
szerint, úgy látszik, hogy az Árpád Otthon is tíz éves 
korára már kinőtt a gyermekcipőből, s képes 
"férfimunkára" méltó dolgok véghezvitelére.

Az ünnepélyes ebédet megnyitó üdvözlésből 
kitűnt, hogy az Árpád Otthon már elég
magabiztosnak érzi magát ahhoz, hogy nagyszabású 
teijeszkedési programot kezdeményezzen s a jelenlegi 
32 ágyas befogadó képességet 72 re növelje. Ez 
nagyon ió hír az öregedő Victoria-i magyarok 
számára.

Az évforduló tehát a megfelelő módon nagy 
díszebéd keretében lett megünnepelve a Magyar 
Központ Ifjúsági termében. A szépen megterített 
terem tele volt több mint háromszáz vendéggel. A 
gyülekezés és a felszolgálás alatt a jól ismert Paska 
Béla szórakoztatta a közönséget zenével a kellemes 
hangú Varga Lídia pedig magyar nótákkal.

Dr.Kósa Géza üdvözölte Knox város 
polgármesterét, a Victoria-i Parlament képviselőjét és 
a többi vendéget valamint az önkéntes dolgozókat- Az 
üdvözlő szavak után Mészöly György röviden vázolta 
az Otthon 10 éves történetének jelentősebb 
mozzanatait, s aztán következett a többfogásos 
bőséges és ízletes ebéd.

Az ebéd alatt először a Melboume-i Magyar 
Központ tánccsoportjának a kicsikből, a közepes- 
korúakból és a felnőttekből álló csoportjai 
szórakoztatták a közönséget, nagy sikerrel. Ezután a 
Zeneműhely együttese, Hegedűs József vezetésével 
gyönyörködtette az összegyűlteket, szép magyar 
számokkal, nótákkal, verssel. Időközben Kéri Vali, az 
Árpád Otthon dolgozója is meglepte a közönséget 
vidám modem magyarországi nótákkal.

Ennek a nagyszabású ebédnek az elkészítése és 
megrendezése rengeteg ember önkéntes és lelkes 
munkájának volt az eredménye. Az önkéntes 
adakozók, a konyhai segítők és az italkiszolgálók 
mellett, az Otthon igazgató bizottságának tagjai is 
bőven kivették részüket a munkálatokban, többek 
között a terem berendezésében, mint drKósa géza, 
Padányi Gyöngyi és Gyuri, Markulia Györgyi, 
Hockney Brían, Bozsán Tamás, Vamer János és Vető 
Olga, Nem lenne teljes a segítők felsorolása a Vető 
Tibor, Markulia Miklós, Hockney Tili, Finta Zoli és 
Erzsiké megemlítése nélkül.

Az ebéd anyagi szempontból is sikerrel zárult, 
amihez hozzájárult a tombola megszervezése a 
Padányi Gyöngyi vezetésével.

Mégegyszer, kívánunk az Árpád Otthonnak 
boldog születésnapot, és köszönet mindenkinek, aki 
elősegítette és hozzájárult sikeréhez ennek a nevezetes 
megemlékezésnek. 

dr.Kósa Géza.
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2005
JANUÁR
JELES NAPOK:
1. Újév, A naphoz 
fűződő szokások, 
hagyományok a 
gazdasági élet, a 
háztartás, a család és az 
egyén szerencséjét 
kívánták megalapozni, 
jóslással, varázslással, 
mágikus praktikákkal.
6. Vizkereszt vagy 
háromkirályok napja. 
21. Ágnes napja.
26. Szent Pál 
megtérésének ünnepe.

BOR KÉSZÍTÉSI RECEPT
Kétféle nemes bor van a Szürke Barát és az Egri 
Leányka, ezekből az alábbi borokat lehet készíteni:
* ha a Szürke Barát dugóját az Egri Leánykába 

dugják, és az lötyög benne, akkor Szomorodni
* ha a dugó jól passzol, akkor Ezerjó 
» ha a dugó szoros, akkor Visontai
* ha nem teszik bele a dugót, akkor Pusztamérgest 
« ha nem lehet betenni a dugót, akkor Szegedi

Vörös
* ha a Szürke Barát dugóját a Szürke Barát-ba 

teszik, akkor Homoki Fehér
* ha aprózva teszik be a dugót, akkor Szemelt 

Rizling,
* ha pénzért dugják b e, akkor Kékfrankos
* ha nagyon sokszor dugják be, akkor Pecsenye 

Vörös
* ha ismét bedugják, akkor Kéknyelű
* ha össze-vissza dugdossák, akkor Furmint
* ha a dugókat váltogatják, akkor Francia
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9 éves a Knox Idős Magyarok Klubja.
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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 segítem első otthonra vágyóknak!
FORDULJON HOZZÁNK 

BIZALOMMAL!
Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 

bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv a n ia
Accredited Mortgage Consultant

0429 106 596
gus@.allhomeloans.com.au

ALLŰHome Loans
ABN 18 105 914 663

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

10 Yertchuk A ve, Ashwood, Vic. 3147. 
____________Phone: (03) 9888 1100
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Az Ausztráliai Magvar Magazin TV.
Adás minden második vasárnap este 11 és 
11:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető:Solymossv Káhnán;Tel.(03)969ö-378L

Melbourne! Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 15.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net; Email: info@mhtv.net; és 
Fórum: W W W .mhtv.net.net/forum.
MAGYAR RÁDIÓM ŰSOROK!
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 hétfon 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.

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: S25.-egész évre $ 50,- Dollár 

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

Cím;....................................................

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.allhomeloans.com.au
http://www.mhtv.net
mailto:info@mhtv.net
http://WWW.mhtv.net.net/forum
http://www.3ZZZ.com.au

