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EMLÉKEZÉS A KARÁCSONYRA
BETLEHEMI KIRÁLYOK
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 
Három Király mi vagyunk.
Lángos csillag áll felettünk,
Gyalog jöttünk, mert siettünk,
Kis juhocska mondta - biztos 
Itt lakik a Jézus krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem.

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

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
Fényes csizmánk is megrogyott, 
Hoztunk aranyat hat marékkai, 
Tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
Aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
Boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át 
Alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
Jóéjszakát kívánok. József Attila.
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A BETLEHEMEZÉS TÖRTÉNETÉBŐL
Ki ne ismerné a karácsonyi betlehemezés 

szokását? Legtöbben bizonyára a szó hallatán, még 
ma is a sok helyen előforduló, a népszokásokra 
gondolnak. Az úgy volt, hogy egy kis csoport 
jelmezben, betlehemmel végig járták a falukat, és 
eljátszották az ünnephez kapcsolódó bibliai történetet. 
A betlehemezés régebbi korszakának története 
különösen érdekes lehetett.

A ma ismert legkorábbi szövegek а XVII. 
Század első feléből származnak. Lejegyzőjük 
legtöbbször iskolázott ember, pap vagy tanár lehetett. 
Néha színpadi utasítások is megerősítik, hogy a 
fennmaradt példány egy előadás szövegkönyve volt. 
A kézdiszentléleki betlehemes esetében a csík megyei 
és a kézdi széki népszokások ismeretében arra lehet 
következtetni, hogy a darabot a templomban az éjféli 
mise előtt játszották el, másnap pedig a betlehemmel 
végigjárták a falu, és mindenütt bekopogtak és 
játszottak, ahol szívesen fogadták őket.

A Jézus születéséhez kapcsolódó események fő 
forrása természetesen a Biblia, leggyakrabban Lukács 
evangéliuma. De a népénekek is sokszor kínáltak 
alkalmat a dramatizálásra. A prózai és recitáló 
előadást ének, esetenként talán tánc is kiegészítette. A 
játék leggyakoribb témái: a pásztorok hírt kapnak az 
angyaltól a Megváltó megszületéséről, elindulnak 
Betlehembe; így kezdődik a "háromkirályok" 
története; de szereplőként megjelenhetett Heródes is. 
Van olyan darab, ahol a "paradicsomjáték" keretei 
között Ádám és Éva is színre lép. Az említett 
kézdiszentléleki betlehemesben például - amely 1663 
és 1668 között keletkezett - az angyal így szól a 
pásztorokhoz:

"Most már semmit ne féljetek.
Pásztorok, ne rettegjetek! 
íme, nagy örömet nektek 
Örvendezéssel jelen tek,
Mely öröm széles világnak,
Egész emberi állatnak 
Lészen: született, íme 
Világnak Idvezítője,
Krisztus Urunk zsidóságban,
Dávid király városában.

A pásztorok után nemsokára megjelentek a napkeleti 
bölcsek is. Közismert nevükön Menyhárt, Gáspár és 
Boldizsár és ők is az újszülötthöz szóltak:

Neked aranyat,
Tömjént és az mirhát 
Most ajándékozzunk.

Felmagasztalással,
Örökké áldással,
Ó, szerelmes Jézusunk!

Foglald el szívünket,
Testünket, lelkünket,
Ó, kegyelmes Krisztusunk!

lm, hűséges urunk,
Kegyelmes királyunk.
Mit parancsolsz? Itt vagyunk.

Persze több helyen is szokás volt a betlehemezés 
és fennmarad feljegyzések a túrócszentmártoni 
könyvtárban (1620 években írta le valaki) és a 
kolozsvári unitárius kollégium könyvtárában 
megőrzött latin szövegű leírás а XVII századból 
tanúskodnak erről. De ezekről majd a jövő évi 
Kisújságban. B.I.
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M AGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI. USA)

Az Európai Unió megadóztatja az 
USA-át.

A "trans-atlanti" kereskedelem során ezúttal első 
ízben, Európa tarifával sújtja az USA kivitelét, hogy 
arra kényszerítse a washingtoni törvényhozókat, 
vonják vissza a vitatott "corporate" 
adóengedményeket. EU-beli adóhatóság 5%-os 
tarifával sújtja az amerikai áruk egész sorát. A méz 
behozatala például 17,3%-ról - 22.3%-ra fog 
emelkedni. A görkorcsolyára kivetett tarifa 7,7% lesz, 
a korábbi 2,7% helyett.

Büntetőtarifa fogja sújtani a textil-árukat is, a 
mezőgazdasági termékeket, az acél - és üvegárukat, a 
könyveket, a hírlapokat, a cukrot és a játékszereket, 
sőt még a nukleáris reaktorokat is. És minden hónap 
elsejétől a tarifa 1%-kal fog növekedni mindaddig, 
amíg az amerikai export el nem éri a 606 millió 
dollárt. A célkitűzés kényszeríti az amerikai 
kongresszust, hogy változtassa meg a külföldi 
"korporációkkal" való kereskedelemre vonatkozó 
szakaszt, amit a Világkereskedelmi Szervezet 
illegálisnak minősített, 2002-ben.

John Disharbon, az Amerikai Kereskedelmi 
Bizottság alelnöke szomorú eseményeknek nevezte 
ezt a fejleményt. Senki sem kedveli a szankciókat - 
mondta, - ez kedvezőtlen légkört teremt.

Erősödik az a meggyőződés, hogy itt az ideje 
annak, hogy a két fél közvetlenül tárgyaljon 
egymással. (A Financial Times nyomán)

Elkészült a PANORÁMA könyve 
valamint CD-ie az Ausztrália és 

Úi-Zéland magyar világáról? 
KITŰNŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK 

__  és szép meglepetés!______
A könyvet a Kisújság szerkesztői irodájában meg 
lehet nézni és egyúttal meg is lehet rendelni, - 
A könyv ára: 5900 Ft /60 AUD/, a CD 3500 Ft / 40 
AUD/ szállítási költséggel együtt.
Dr. Tanka László és felesége szerencsésen haza 
érkezett a hosszú ismertető útról és ismét köszönetét 
fejezte ki a Melboume-i vendéglátásért és segítségért,

és hangsúlyozta, hogy e nélkül a segítség nélkül nem 
jött volna létre ez a könyv, ami először ad átfogó 
képet az Ausztráliában élő magyarok életéről, 
múltjáról és tevékenységéről.
Akik kimaradtak a könyvből és úgy érzik, hogy a 
következő kiadásban szeretnének szerepelni, (ha lesz 
ilyen) kérem, jelentkezzenek a szerkesztőség 
(Kisújság) telefonszámán. Segítséget adunk angolról - 
magyarra fordítás valamint a beküldött élettörténete 
leírásában. Szerk.

Ház vagy renoválási kölcsönre van 
szüksége?

Szeretné adóságait a házára felvett 
kölcsönnel összekötni? 

Kölcsönzőt keres egy befektetési 
ingatlanra?

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL!

H a nem tud időt szakítani napközben, vagy a 
m unkaidő alkalm atlan a megbeszélésre;
Este vagy hétvégeken is házhoz megyünk! 

Ingyen és bizalmasan tárgyaljuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accoimting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans.com.au

ALLÖHome Loans
ABN 18 105 914 663

.a"w
M unter c f ff»« »»rtgage fndustry A**ocfatfen О» Anstralta. эдЦдд ~

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

315 George Street, D oncaster Vic. 3108.
__ ________ Phone: (03) 9888 1100

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalon tai Éva.

India Budapesten
India Dél-Ázsiában a Nemzetközösség 

(Commonwealth) tagja, 3,287,590 négyzetkilométer 
területtel, 942,989,00 lakossal. (Philip’s World Atlas; 
Fourth Edition; London.) Kína után a világ 
legnépesebb országa. így nem csoda, hogy 
Budapesten is "jutott" az indiai kultúrából.

Budapest belvárosában, a jól ismert Fészek 
Művész Klub közelében nyitotta meg indiai éttermét, 
a Shalimar Éttermet Dr.Amar Kumar Sinha, aki 
ráadásul újságíró, tagja a Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének. Vendégei között sok az újságíró, 
művész ember, akik értékelik a jellegzetes indiai 
környezetet (szobrokat, képeket) és az étterem 
hagyományos, Budapesten már jó hírű indiai 
konyháját.

Indiában az élelmiszer-ellátás alapját a 
kalászosok képezik. A rizst a csapadékos vidékeken 
(Bengália, a Ganges alsó völgye, a Dekkán 
partvidéke) az ország legnépesebb területein 
termesztik. ÉNY-on a búzatermesztés jelentős. A 
Dekkán száraz belső fennsíkjain a köles a fo 
megélhetési forrás. Ezekhez járulnak kereskedelmi 
célú növénykultúrák: a földimogyoró, szezám, a 
cukornád, a dohány és a tea. Ezeket az alapanyagokat 
természetesen felhasználja a Shalimar Étterem is.

Indiában van a világ legnagyobb szarvasmarha 
állománya, ezt azonban vallási okokból alig 
hasznosítják.

Az indiai étkezés elmaradhatatlan fogása a rizs. 
Néhány történész azt állítja, hogy Indiában előbb 
ismerték a rizst, mint Kínában. A rizs sokféle módon 
ízesítik, különböző fűszerekkel, külön csoportot 
képeznek a zöldséges rizsek, a pulaok. A különbség a 
Shalimar Étteremben is a fűszerezésben és az 
elkészítés módjában különbözik. Mindnek jellemzője, 
hogy a sokfele fűszer miatt nagyon erős íze van.

A húsételek közül a legelterjedtebbek a csirkéből 
készültek. Rendkívül változatosan tudják elkészíteni.
A curry-fajtáknak" se szeri, se száma. A csirke 
készülhet gombával, zöldségekkel, és igen gyakran 
kerülnek bele különböző magvak, mint a mandula, 
kesudió, mogyoró. A Shalimar Étteremben nagyon 
finom Tandoori Csirkét ettem bő, forró olajban 
pirosra sütve rizzsel.

Kanizslai Gábor, az Étterem üzletvezetője 
segítségével, ha összegezném élményeimet az indiai

konyháról, azt mondhatom: nagyon fűszeres és 
különleges, szeretik a csípős ízeket (akár a magyarok) 

Ez a csodás indiai étterem december elején 
érdekes sajtótájékoztatót tart. Azaz, Sinha doktor, 
mint a Magyar Újságírók Országos Szövetségének 
tagja lehetőséget ad a MÚOSZ Természetes 
Életminőség újságírói munkacsoportjának, ül. a 
budapesti Ayurveda Szépség és Egészség 
Központnak az ayurveda ősi indiai gyógymód, a 
masszázsok" királynője (amely segíti a természetes 

életminőséget, segíti az egészséges életmódot) 
bemutatásra éttermében - ősi indiai zene, fűszeres 
illóplajok és hagyományos indiai ételek-italok 
társaságában.

A budapesti Ayurveda Szépség és Egészség 
Központ tulajdonosa Nagyné, Zsuzsa; Közreműködik 
Fónyi Mariann, Cserhalmi Ibolya és Fekete Attila, 
háromszoros párbajtörvívó világbajnok.

És mindenkinek kívánunk egy békés, kellemes 
meghitt magyar Karácsonyt és boldogabb Új Évet!

KUTYAVILÁG.. • (de viccnek is jó!)
Nemzeti Hírháló nyomán.

Pár napja, valahol Szabolcsban, egy szegény 
embertől ellopták néhány mázsa petrezselymet, 
amelynek árából a szabolcsi nyomort próbálta volna 
enyhíteni. Na és, mondhatnák erre korunk ideái 
szerint. Mi ebben a hír? itt naponta százmilliókat 
lopnak! Mit vacakolnak itt a szegény ember néhány 
száz kilós petrezselymével - Vannak itt fontosabb 
dolgok is. Például: Győzike hazatért Afrikából. A 
hadügyi államtitkárról újabb fotókat készített az 
udvari fényképész. Petrezselyem - Ugyan már 
kérem...

Azután kiderült, a dolgokban a bibi, hogy ez 
szegény ember, növényvédelmi szempontból, 
bepermetezte azt a közkedvelt zöldséget, hogy az 
elvermelve kitartson tavaszig. S az a bizonyos 
vegyszer, a dolgok természete szerint, még nem 
bomlott le a lopás idejére! így aki abból étkezde 
veszélynek teszi ki magát. Emberünk tudva ezt, 
lelkiismereti okokból, bejelentette ezt is. Nehogy már 
a tolvajnak valami baja essen....

No ebből lett a galiba. Nem múlott el nap, hogy 
a hírrel ne foglalkoztak volna a média birodalmak. A 
petrezselyem história első helyre került a hírek 
sorába. Sneidig" riporterek, puccos riportemők 
taposták a kérdéses petrezselyem földet. Az 
embertársaiért aggódó termelőt csak egyetlen 
pillanatra láttuk amint a földön térdelt. Hogy mennyi
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kár érte? Hányszor kapálta, gyomlálta, ritkította a 
zöldséget, s lesz - e tüzelője - Ma senkit nem érdekel 
média birodalom országban. Ma itt kérem más a 
módi. "Sztárok" kellenek ide! Jól fésültek. S persze 
tőzsde "guruk", szexbombák nagy cicikkel. Az kell a 
népnek. Nem ám ilyen földszagú kisemberek, akik 
zöldséggel bajlódnak.

Annyit azonban megtudtunk mégis, hogy a 
szegény ember egy táblát is rakott a kertje végébe. 
Amire valami olyat írt: Vigyázz mérgezett! A 
megélhetési bűnözők - így hívják felénk a tolvajokat, 
rablókat, haramiákat félhivatalosan, Kuncze Gábor, 
ex-belügyminiszter óta - mit sem törődtek a táblával; 
annak nyelével piszkálták ki a földből a termést.

így folyt ez a história nap-nap után. 
Petrezselyemmel keltünk, s azzal feküdtünk. S ahogy 
felénk ez lenni szokott: előkerültek a szakértők, akik 
kiszámolták hány kiló petrezselmet kellene megenni a 
permetezett petrezselyemből egyszerre, hogy 
meghalljon egy ember. Ettől kicsit 
megnyugodtunk....Újabb fontosabbnál fontosabb 
emberek szólaltak meg az ügyben. A rendőrség pedig
halált megvető bátorsággal nyomozott, s talán még 
ma is nyomoz ha azóta a derék rendőrök nem mentek 
el a jobban fizető vagyonőr szakmába. De szokás 
szerint, se a petrezselyemnek, se a megélhetési 
bűnözőknek nem akadtak nyomára. Míg aztán valahol 
odafent, ahol sorunkról, életünkről, halálunkról is 
döntenek, megunták a dolgot.

Mit vacakolnak ezzel a históriával - Most, 
"kampány" idején! A végén még a belügyminiszter 
asszony nem tud nyugodtan aludni. Forgolódik, 
hánykolódik ágyában a magyar rendőrség 
sikertelensége miatt. Elvonva így a figyelmét más 
fontosabb eladatok, ügyek megoldásáról. Abból 
pedig van ám itt elég! Hogy sokat ne mondjunk 
miniszterelnöki uszoda ügye. Annak áfa 
visszaigénylése, elszámolása, s a többi.... Aztán itt 
van még Kulcsár "ál bróker" mester is! S bizony nem 
jó ám az, ha egy ágyban ketten is forgolódnak...

No tenni kellett már valamit. Szerencsére jött 
egy megbízható okos ember, aki megoldotta a dolgot. 
Kitalálta, hogy a szegény ember rossz vegyszert 
használt. S mi sem nyilvánvalóbb: ezért az egész 
kalamajkáért ő volt a felelős. Ezért, s csak is ezért, 
meg kell őt büntetni! A büntetés mértéke pedig, 
esetünkben 20 ezer forinttól kétmillió forintig 
terjedhet majd. Amit természetesen, újabb jól fizetett 
szakértők fognak megállapítani. Tehát akkora lehet ez 
a bírság, amit ez a szegény ember nem látott még

együtt egész életében. No majd meggondolja, ezután 
hogy vessen e még egyszer petrezselymet!

Hát kérem így kell végére járni egy ügynek. Egy 
jogállamban. Ahol az állam, a közhatalom, a népért 
dolgozik és verejtékezik. Nem beszélve most persze a 
tanulságról, amit ezek után, köznépnek, a 
választóknak, illik egy életre megjegyezni.

Barátsággal: Barkuti Jenő.

The Encyclopedia of Melbourne
Könyvism ertetés

Megjelent Melbourne város Encyclopédiája, amiben a 
magyarokról (HUNGARIANSl részletesen beszámol 
Ambrosy Anna kitűnő egy oldalas összefoglalása. 
Az első emigránsoktól, akik 1850 körül érkeztek 
Melboume-be végig vezeti a többi emigráció fázisát 
és az azokkal járó nagy mennyiségű magyar 
bevándorlót, akik a lakosság számát növelték.
A magyar történelem nehéz évei után, ami az 1848-as 
évekkel kezdődtek, majd az I. Világháború és a 
Trianoni békeszerződés (1921), а II. Világháború és 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc üldözöttjei 
kerestek új otthont Melboume-ben.

Az 1996 évi népszámlálás alapján 87%-a a 
Victoria állam magyar bevándorlóinak Melboume- 
ben élt. 35%-a már elhaladta a 65 évet, és 53%-a a 
Brimbank, Boroodara, Casey, Glen Eira, Greater 
Dandenong, Knox, Monash, Port Phillip, Stonnington 
valamint a Whitehorse város-részeken élnek.
A könyv végig vezeti a Magyar Központi Szervezet 
létezését, 1954-től a napjainkig, - külön megemlítve a 
mostani Központot, Wantimá-ban, annak létesítését 
és önkéntes munka árán való működtetését. Említés 
van a könyvben az Árpád Otthonról, és az évenként 
megtartott "Hungarofest"-ről is.
A Magyar Találkozók megemlítésével fejeződik a 
könyv magyar részlege, amelyek 1969-től egy 
nagyobb jellegű kulturális és társadalmi 
összejövetelekre hozza össze az Ausztráliában élő 
magyarságot, a különböző államok fővárosaiban - így 
Melboume-ben is.
Dicséretre méltó pontossággal adott Ambrosy Pálné, 
Anna - néni, hiteles átvilágító képet a Melboume-ben 
élő emigráns magyarokról. A kis helyhez mérten 
(amit a könyv kiadója jelölt ki) igazán tudomást 
kaphat az olvasó a magyar emigráció és a magyar 
társadalom kifejlődéséről.

Persze ez a könyv angol nyelven jelent meg, amit 
minden jó könyvkereskedésben (itt Melboume.ben) 
meg lehet vásárolni!
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A karácsonyi ünnepekhez szorosan 
hozzátartozik a szaloncukor!

Habár mostanában lehet kapni az üzletekben, 
még itt Ausztráliában is, de azért ha lesz, aki otthon 
akarja elkészíteni, (saját íze szerint) itt a recept: 
Hozzávalók: lkg mokkacukor, 4 dl víz; az 
ízesítéshez I narancs vagy citrom lereszelt héja és 2 
evőkanál narancs - (vagy citrom) szörp, vagy 2 
evőkanál nagyon erős feketekávé, vagy 2 dkg keserű 
(ét-) csokoládé, vagy 1 púpozott evőkanál kakaópor, 
vagy 2 evőkanál sűrű gyümölcsszörp (ízlés szerint 
bármilyen ízű), vagy 4 dkg nagyon finomra darált dió 
(mandula, mogyoró).

A vizet felmelegítjük, majd belezúdítjuk a 
cukrot. Addig főzzük kevergetve, amíg a víz, 
gyöngyözni nem kezd. A tetejére feljövő habot 
leszedegetjük, hogy egészen tiszta legyen a szirup. 
Vizes ruhával benedvesítjük a gyúrótáblát vagy egy 
nagyméretű műanyag lapot és ráöntjük. Nagy "fejű" 
fakanál vagy evőkanál domború felével addig 
gyúrjuk, gyömöszöljük, amíg a massza be nem 
sűrűsödik. Ezután azt az ízesítőt keverjük bele, amely 
ízűre szándékozunk készíteni. A csokoládé 
kivételével mindegyik ízesítőt akkor kell beletenni, ha 
már a gyúródeszkán van a cukor, és kissé 
besűrűsödött. A csokoládét - hogy jól elkeveredjen - 
pedig akkor, amikor a tűzről lehúztuk. Lehet a már 
kihűlt masszába is keverni, de előzőleg reszeljük meg, 
így ugyan nem keveredik el, viszont szép márványos 
lesz a cukor. A már sűrű, ízesített masszát forró vízbe 
mártott késsel a kívánt alakzatra vágjuk, és hagyjuk, 
hogy megszilárduljon. Ezután tetszés szerinti papírba 
vagy színes fóliába, esetleg erre a célra összegyűjtött 
csokoládépapírba becsomagoljuk. Kis zsinórt 
kötözünk rá, hogy a karácsonyfára felakaszthassuk.fr

világítást. Ugyancsak bizonyos időjárási viszonyok 
alkalmával javasolják a lámpa használatát; Izrael 
államban, Spanyolországban, Japánban és Angliában.

Világviszonylatban ezen a téren három tábor 
alakult ki , az autóvezetők között; akik helyeslik a 
teljes kivilágítást, akik ellenzik, vagy korlátoznák, és 
akik számtalan megoldást, változtatást javasolnak. 
Természetesen az a cél, hogy világviszonylatban is 
csökkenjen az autóbalesetek száma. A korábbi 
években , amikor Ausztráliai újításra az egész világra 
kiteijedően kötelezővé tették a biztonsági öv (safety 
beit) használatát, 7%-al csökkent a halálos balesetek 
száma. Hát valami hasonló eredményt várnak a 
nappali kivilágítási rendelet alkotói. Sajnos itt tovább 
kell gondolkodni azon, hogy a nappali autólámpa 
használata milyen negatív következményekkel jár.

Angliában már nyilvánosságra hozták azt a 
számítást, amely szerint , ha Angliában mindén autó 
nappal teljes kivilágítással közlekedne; évente 1.8 
millió tonna CARBON DIOXIDE kerülne
szennyezésként a légkörbe. És akkor még meg sem 
említettük Indiát, Japánt és Kínát, ahol, természetesen 
több mint 2 billió ember szeretne autót használni. 
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a kérdés, ez a 
probléma még megoldásra vár. Még az autógyárak is 
gondba vannak, mert a "mindenható profit" 
érdekében olyan világítási megoldásokat is bele kell 
építeniük az új autókba, amelyek a jövőben nem 
növelik a légkör szennyeződését. Magyarországon az 
55 wattos villanykörtét használják az autókban, de 
ennek a teljes nappali használata is rontja a levegőt.

Mindezen felül a világon az egyik legnagyobb 
gond az olajárak emelkedése. Hogyan tovább?.... 
Ennek a kérdéskörnek a megvilágítására kellene 
irányítani az autó reflektor lámpáit, de ez már más 
kérdés, - ez már politika. ZalápL

Mi lesz veled autó?
Az elmúlt évben több mint három napot 

Magyarországon töltöttem és egy társasági 
beszélgetés során, megígértem az egyik barátomnak; 
megkeresem a választ arra a kérdésre, hogy 
Magyarországon világos nappal, lakott helyen kívül 
minden autónak miért kötelező a nappali lámpa 
használata?....

Először 1972-ben Finnországban hoztak 
törvényt, a kötelező nappali lámpa kivilágításról, 
majd ezt követték a következő államok: Canada, 
Dánia, Magyarország, Norvégia és Svédország. 
Ausztrália és Franciaország csak javasolják, hogy a 
nagyforgalmi autópályákon használják a teljes
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FENYEGETÉS....
Lezajlik az első veszekedés a fiatal házasoknál, 
asszonyka csomagolni kezd:
- Visszamegyek a mamához!
- Csak menj, minél hamarabb!
- De majd vele jövök vissza, majd meglátod!

Az

2005
DECEMBER

Jeles napok; 
December 6. Szent 

Miklós napja. A
Mikulás nap 

ünneplése és az 
ajándékozás mai 

formája viszonylag 
új keletű, a Miklós 
napi alakoskodók 

azonban régóta 
részesei a magyar 

néphagyománynak.
December 13. 

Szent Luca napja. 
December 24. 

Karácsony 
előfinnepe. 

December 25. Az 
Úr születése, 

karácsony. 
December 28. Apró 

szentek napja. 
December 31. 

ч Г  Szilveszter..

OKOS GYEREK..
Az első tanítási nap után morfondírozva megy haza 
gyerek. Kérdik tőle, hogy mi a baja!
- Hát az, hogy ez az iskola egy nagy átverés.....
- Az van kiírva az ajtóra, hogy első osztály, és tele 
van fapadokkal.

MI A VÁLASZ ?....
Mi a poligámia?
Válasz: mikor az embernek több felesége van a 
kelleténél....

És mi a monogámia?
Válasz: - nincs különbség, ugyan az!!!

MÓRICKA, A JÓ GYEREK....
- Mond Móricka, meg szoktak pofozni, ha intőt viszel 
haza?
- Igen.
- És ki adja a pofont?
- Az, aki éppen rá ér!

LEBUKÁS
- Miért akarsz elválni a férjedtől?
- Elegem van a hajnalokba nyúló értekezletekből! Ha 
pedig véletlenül otthon alszik, úgy három óra felé 
felébred. Felöltözik, és félálomban azt motyogja, 
hogy most már haza kell menni, mert bajba kerül!

Móricka füzetébe be van írva: "a gyerek büdös, - 
mosdani""
Móricka papája válaszolt az írottakra: "nem szagolni, 
- tanítani"!

VÍRUSPROBLÉMA...
A professzor kérdi a hallgatóitól: ma melyik a 

legveszélyesebb vírus?
A sok felelet után, csak annyit mond: a szerelem. 
Hogy miért?....mert egyszerre két embert ver le a 
lábáról és dönt az ágyba!....

IGAZA VAN A RÉSZEGEKNEK?...
-" Addig nem lesz boldog élet a földön, amíg alkoholt 
árulnak"- mondja az egyik.
Még a másik helyeslőén rábólint: " helyes....hukkkk. 
....adják ingyen"!



8. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

A Hungaroskills-net és a Központi Komputer Klub Assn. 
kíván minden kedves honfitársának egy nagyon boldog 
Karácsonyi Ünnepeket és dolgos, örömteli Újévet

A Vezetőség.

KARÁCSONYI ÜDVÖZLETEK
Magyarországi és Ausztráliában élő rokonoknak, 
barátoknak és ismerősöknek sok szeretettel 
kíván békés, és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog örömteljes, gazdag Újévet

Szeverényi László és családja.

A Magyar Központ Vezetősége kíván 
minden magyar honfitársnak és 

barátnak
kegyelemteljes, békés Karácsonyt 

és Boldog Újesztendőt.
A vezetőség nevében Faith Ferenc

( Y Q ioden kedve« mfigjjor 

boréttitikook, fstrk csi cselédnek 

és tÁmc-0йu  nкrmк, békés, 

szeretetteljes vj^oréc*coyi
»» f

ünnepeket és sikerben 0Aidßg 

Esztendőt ki vén; 

f 4 .sz* *5unor és W ß g g ß r

^Tormeji £ e d l  esepetem*

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

Finta Erzsébet és Zoltán.
Szeretetteljes, békés K arácsonyt és Boldog
r

Újévet kíván minden m agyarnak
M adai Sándor és Zsuzsi

K EG Y ELETTE JES  SZENTKARÁCSONYT 
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN.

PÁLOS ISTVÁN ÉS CSALÁDJA.

Kz Ausztráliai Erdélyi magyar Szövetség 
békés és szeretettel teli Karácsonyi Ünnepeket 
és egy igen boldog és egészséges Újévet kíván 
minden kedves barátjának és támogatójának 
Ausztrália minden részén. Peile Lajos.
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Minden tagtársnak és nézőnek Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévei 
- jó egészségben és sok szerencsével 
kíván a Melbourne-i Magyar Magazin 
TV. Vezetősége.

A Magyar Szabadságharcos Világszövetség 
Ausztráliai csoportjának minden tagja 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és jó egészségben megáldott Új Évet 
kíván minden igaz honfitársának

Szolnik Lajos elnök.

A Fitzroy-i M agyar Reform átus Gyülekezet 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és gazdag, 
megáldott Újévet kíván minden magyar honfitársának!

A G rea te r Dandenong Idős M agyarok 
Szövetségének vezetősége nevében kíván 
minden tagnak és tám ogatónak Kellemes 
K arácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet.

_______Hippik Szilveszter

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, 
Boldog Újévet, sok szerencsét, egészséget 
és boldogságot kíván Klubunk minden 
tagjának, barátainknak, honfitársainknak, és 
minden jóakaratú embernek a

A  NUNAWADING1 ÖRÖK IFJAK VEZETŐSÉGE.

Sok szeretette l kíván a St.Albans-i 
Idős Magyarok Klub vezetősége 

minden kedves tagjának Kellem es 
Karácsonyi Ünnepeket és nagyon 

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

Boros Veronika.
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A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
A Klub december 5-én tartja évzáróját, ami után év
végi szünetet tart, és csak 2006 februárjában nyitja 
meg kapuit a tagoknak és vendégeknek!
Az összejövetelek ismét minden hónap első és 
harmadik hétfőjén lesznek beiktatva, este 7:30- tói - 
9:30-ig a Magyar Központban - az esetleges 
változásokat a Kisújságban közöljük.

Megjelent az egyik legjobbnak elismert 
"Security System" a Secure Tec kiadásában. A 
Központ vezér- komputerén már be van táplálva. Akit 
érdekel ez a "software" - érdeklődés a Klub estéken.

Az évzáróra szeretettel várunk minden volt és 
jelenlegi tagot, és "Skillnettes" volt és jelen tanulókat, 
beszámoló lesz a jövő terveiről és a Klub életéről.

a Vezetőség nevében Szeverényi László.

М А Г М  c a e t a
T E A V H  A № N C V
LitNoJ224J

H a az utazási célja M agyarország 
Európa vagy bárm elyik 

Része a V ilágnak 
Bizalommal forduljon hozzánk 

Rokonok kihozatala, Autóbérlés, szállás lefoglalások!
Egyéni és csoportos utakat Olcsó árakon 

Schwarcz Clara
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhunthr Ro»d QoIf>Hd.Vie.3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; АЛЦОЗ) 9705 6478. 
Mobile: 0418108 730

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével!

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MAD AI SÁNDOR
(Hungaroskülnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

A LEGJUTANYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK 

C X

■ívjuuiie: 5U5■»ci. t u j /  у / 0 1  0 / 0 5
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

Е-mail: beriferi@ alphalink.com.au
Hívásra házhoz m együnk u tazási ügyek megtárgyalására.

Msszípczás:
Test és fül gyertyázás;
Tá-dé viasz gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, -
izom fájdalmak gyógyítása.

Hívásara házhoz is megyünk;
Hívja, d.e. 10 és d.u. 6 óra között a 

(03) 9889 1027 telefonszámot.

Gyere, és csatlakozz 
gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
eh'smert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
fdnőtekbnéi 

nincs kor határ!

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata vau 

gyerekek és felnőttek tanításában 
Boronia: Wantima Health & Squash Club 

258 Scorsby Road, Boronia.
Szombaton d.e.30.30- 12.0G пост. 

Wahfirnat Magyar Központ 
760ЖЙ0ша Road, Wantima:

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

9729 9396 vagy 0409 809608 tfeleibnszámokon.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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Hollós Mátyás (Korvina) hírei...
Október közepén ismét táboroztunk! Egy 

gyönyörű tavaszi (Melboume-ben is van ilyen) 
hétvégre meghívtuk a cserkész szülőket, hogy 
gyakorlatban átéljenek velünk két mozgalmas napot a 
Cserkész Ligetben. Mindazok, akik már évek óta 
támogatják a csapatokat és gyerekeiket, szorgalmasan 
hozzák az összejövetelekre, végre egyszer maguk is 
részt vehettek a tábori életben. Minden úgy folyt, 
mint rendszeresen: zászlófelvonás, előadások, 
népdaltanulás, tábortűz, őrsi munka, ahogy szoktuk. 
A három őrs tagjai egy pár óra alatt, mint egy-egy kis 
család, forrottak össze. Sok volt a nevetés, tervezgetés 
és persze közben folyt a komoly munka is. 
Elkészültek az őrsi zászlók, őrsi énekek és végül 
minden őrs eljátszotta a neki kiadott népmesét. 
Nagyon ötletesek voltak az előadások, ismét kitűnt, 
hogy különböző tehetségeink vannak, és ha 
összetesszük amit tudunk, komoly és változatos 
eredményeket tudunk felmutatni.

Úgy érzem, ez az egyik erőssége a
cserkészetnek! Önként, örömmel adjuk a legjobbat, 
tehetségünk szerint. Büszkén mondhatjuk, hogy a 
cserkészet az egyetlen magyar ifjúsági szervezet, 
amely távol Magyarországtól, immár 60 éve 
eredményesen működik.

Jó volt ez a két nap, mindnyájan testben és 
lélekben felüdülve, búcsúztunk el egymástól, és 
ígértük, hogy találkozunk a cserkéz Mikulás táborban. 
(December 10 - 11) Addig is kívánok: Jó Munkát!

Kovássy Marianne cscst.

MEGHÍVÓ
Kedves cserkésztestvéreink és 

cserkészbarátok!
Sok szeretettel meghívunk Benneteket és 
családotokkal, ismerősötökkel együtt a

2005-ös CSERKÉSZ MIKULÁS 
PIKNIKRE

VASÁRNAP, DECEMBER 11-ÉN 
Az East Warbuton-i Rauch Károly 

cserkészparkban!
Egész napos műsor, reggel 9 órától.

11:30-kor évzáró mise; Mikulás ebéd után jön! 
Részletes "Meghívó" a decemberi újságban!

АРРАН ELGEfilY WELFAfiE
SCQIETY ING. 1

VILLA LAKÁS ÁLL RENDELKEZÉSRE |
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2005. DECEMBERI NAPTÁR.

December 4. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet. 

December 11. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
Cserkész Mikulás Piknik (East Warburton - 

Cserkész Parkban) 
December 18. Vasárnap.

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet, 
d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet. 

December 24. Szombat.
Éjféli szentmise - A St.Colman

templomban (Balaklava) 
December 25. Vasárnap

d.e. 11 órakor Katolikus szentmise. A St.Colman
templomban. (Balaklava)
d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet.

2006. Január 1. Vasárnap
d.e. 11 órakor Katolikus szentmise. A St.Colman
templomban (Balaklava)
d.e. 10:45 órakor Református Istentisztelet.

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

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN MINDEN 

TÁMOGATÓJÁNAK
2006-b a n  v á r ja  v e n d é g e it
JANUÁR 15-ÉN - AZ ÉV ELSŐ

KLUBNAPJÁRA.
A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.

Novemberben három összejövetelünk 
volt, mivel elseje éppen klubnapra esett. 
Javaslatot tettem fel a klub tagjainak, hogy 
mi a mi Keddjeinket nevezzük el a szeretet napjainak, 
amire manapság mindenkinek nagy szüksége van. Az 
élet gyorsan tovaszáll, addig is ajándékozzuk meg 
magunkat lelkünk csendes, békés megelégedésével. 
Ezt elérhetjük azzal, hogy segítőkészek vagyunk és 
megadjuk a kellő tiszteletet egymásnak.

Lázas izgalommal készült a vezetőség minden 
tagja November 15-re, mert akkor tartottuk a klub 
fennállásának 10 éves évfordulóját. Nagyszabású, és 
jól sikerült ünnepély volt kb. 300 taggal és számos 
vendéggel. A terem díszítése elegánsan az 
alkalomhoz illő volt. Vendégül hívtuk különböző 
hivatalok képviselőit. A Knox Council dicsérő 
oklevelet nyújtott át azoknak, akik a 10 év folyamán 
szoros munkájukkal támogatták klubunkat, vagy 
valami formában hathatósan előre segítették azt.

Örömmel fogadtuk egyik alapító tagunkat, aki 
messzi Arany partokról jött le hozzánk, Nagy Sándort 
és kedves feleségét, Magdát. Jelen voltak még a klub 
volt elnökei, név és sorrend szerint: Boros Emil, 
Kovács András, Merkli Ferenc kedves feleségeikkel, 
és Osmond Irén. Műsor lélekemelő és hangulatos volt 
a kis Papp unoka, Stefiké Jazz balettja bemutatásával, 
Csík Éva széphangú dalaival. Mindezt színessé tette 
énekkarunk válogatott dalai, nótái. Bekezdésnek a mi 
énekes pacsirtánk, Erdélyi Manyi szólóban énekelte a 
születésnapi dalt, énekkarunk aláfestésével. 
Meglepetésként pénztárosunk, Harkó Laci igen 
kellemes hangjával, hozzá "segített" a 3 tagú Székely 
zenekarnak a hangulat emeléséhez. Közben az 
asztalokra előkészített sós ínyencségekből lehetett 
"csipegetni".

Műsor után a finom ebéd, bor, tortaszelet, kávé 
következett. - Mind ez a tagságnak ajándék volt a 
klubtól.
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Utolsónak a sok tombola kihúzással, zenével, 
csendes dalolással, búcsúzásokkal ért véget 
ünnepnapunk.

Köszönet jár Solymossy Kálmánnak a vidiózás 
megszervezéséért. A bemutatásra a hat-hétre kötelező, 
előre beadott műsorszámok miatt Február első 
Csütörtökén, déli 12 órakor kerül sor.

Nem utolsó sorban, köszönet jár a vezetőségnek, 
a sok segítőnek, akik szorgos, több napi kitartó 
fáradozásuknak eredménye volt ez a felejthetetlenül 
szép 10-ik évforduló megünneplése. A vezetőség és 
segítők összetartása, együttműködése, a klub iránti 
szeretet nyílt megnyilvánulása gyümölcse volt, amit 
szavakkal nem lehet kifejezni. Érezni kell. Köszönöm 
Nektek!

December, 13-án tartjuk ez évtől és egymástól 
való búcsúebédünket. Jövő és Február 7-én lesz a 
klub első összejövetele.

Kegyelemteljes Karácsonyt és Istenáldotta 
boldog újévet kívánok a Szerkesztő úrnak, kedves 
családjának, minden klubtagnak és minden 
magyarnak a vezetőség és jómagam nevében

Teleky Ilonka, elnök.

NUNAWADLNGI „ÖRÖK IFJAK" HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2005 Karácsony 

megünneplése ebben az évben is, ismét a közeli 
Olasz Klubban lesz megtartva, December 7-én. 
Egyben ez lesz az év utolsó találkozója, a 
következő évben 2006-ban Február 15-én lesz a 
szokásos helyen az East Burwood-i Hallban. Cím: 
Burwood Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 
62 Cl.

A karácsonyi ebéd kezdete déli 12 óra; kérjük a 
tagokat, hogy ll:30-ra jelenjenek meg, (de ne előbb. 
mert a helyiség nem áll rendelkezésünkre!)
Október 26-án tartott Klub napunk alkalmából 
megemlékezett az 56-os Forradalomról. Elnökünk, 
Kocsis Margit méltatta országunk hősies kiállását 
szabadsága érdekében, most már tudva mások 
érdekeit is szolgálva. Az emlékek erősen élnek az 
utódainkban, és mint egy éltető erő, hisszük, hogy a 
magyarok Istene megsegít bennünket minden vészes 
időben. Elnökünk ismertette a jövő évi terveket az 
50-ik évforduló alkalmából, - a két hónapos 
nagykeretű megemlékezés központja Melbourne lesz 
- és ezért figyelje mindenki az ezzel kapcsolatos 
híreket!

Büszkén jelenthetjük, hogy egyik régi tagunk 
Ambrosy Anna, hozzájárult a Melboume-i Lexicon 
szerkesztéséhez. (Könyvismertetés e havi kiadásban)

Klubunk a November 9-én tartott összejövetelén 
felvilágosítást kapott a helyi város egészségügyi 
hírszolgálatáról; - az üzenet szerint: vegyük komolyan 
a rendszeres orvosi felülvizsgálatokat, a rákos 
betegedések mielőbbi felismerése érdekében, és 
testgyakorlatokkal korlátozzuk a korai ér
elmeszedéssel, okozta betegségeket. További 
értesüléseket lehet kapni a Whitehorse, Carrington 
Street-i Egészségügyi Osztályán!

Fogjunk össze férfiak! Mutassuk meg, hogy mi is 
tudunk addig élni, mint a nők!

A COTA egyesület kiküldöttje a gyógyszerek 
helyes használatáról tartott előadást. Hangsúlyozta a 
hatások figyelemmel kíséretét, az orvosokkal való 
megbeszéléseket, új gyógyszer felírása előtt. 
Lehetőleg tartsa magánál mindenki a gyógyszer 
szedési listáit, mert soha sem lehet tudni, mikor és hol 
történhet egy rosszullét, és az esetleges kórházba 
jutás.

November 23-án titkárunk, Simma Edith 
értesítette a Klubtagokat, hogy megnyertük a 
Multicultural Commission kitüntetését, mint egy 
régen, és nagyon jól működő Senior Citizen's Club. A 
kitüntető oklevelet December 2-án, ünnepélyes 
keretek között veszi majd át titkárunk!

Mindazon személynek, aki valamilyen oknál 
fogva nem tud az évzáró ünnepségen rész venni, a 
vezetőségünk nevében most kívánok Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet

Nagy József.(Jocó)

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2005-év, összejövetelei a hónap első 
szombatján 2 órai kezdettel (December 3-án) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kérjük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

A GREATER DANDENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2005 évi összejövetelek minden hónap első és 
harmadik hétfőjén, a Noble Park Community Centre
ben. Ross Reserve-ben van. (Melway Refr. 80 E/12) 

Az utolsó összejövetel December 12-én lesz, ez 
után a Karácsonyi szünet következik. 2006. Február 
6-án (első hétfő) találkozunk újra. Mindenkinek 
kívánunk Kellemes Ünnepeket és boldog Újévet!

Hippik Szilveszter.
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A CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei minden szerdán, 

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen.

Megint eltelt egy év, amelyre szintén büszkék 
lehetünk. Büszkék lehetünk, mert a tagság 90%-a 
összetart, és együtt dolgozik a vezetőséggel. Ezzel az 
összetartással, barátissággal elértünk minden célt, 
amit a vezetőség maga elé tűzött. A jó munka, 
barátságos klubtársainknak köszönhetjük, hogy a 
létszámunk kétszeresére növekedett. Már majdnem 
kinőttük a "Deveton-i Public Hall-t", melyben minden 
szerdán reggel 9-től, délután 4 óráig találkozunk. 
Szerencsére a karácsonyi szünet alatt elkezdődik a 
termünk nagyobbítása. Ez a munka Január 9-én 
kezdődik, és reméljük, hogy Február végére elkészül. 
De sajnos ezen munkák miatt a 2006. Február, 26-ra 
tervezett Zenés Délutánunk elmarad. A jövő évi 
összejövetelek - a tagság kérésére - (a munkálatok 
ellenére) kezdődik a már bejelentett Február 1-én. Ha 
kisebb is lesz a hely (egy darabig) a jó magyar 
közmondással élve: "sok jó ember elfér kis helyen" 
megtartjuk összejöveteleinket!

Nagy örömmel szeretném olvasóinknak és 
minden egyes tagnak tudomására adni, hogy a Casey 
Idős Magyarok Klubja megnyerte a Victoria 
Multicultural Commisssion Victoria's "Award fór 
Excellence in Multicultural Affairs" díjat. Cr. Brian 
Oates javasolta klubbunkat erre a megtiszteltetésre. 
Nagyon szépen köszönjük ezt a megtisztelő címet, és 
azzal az érzéssel, hogy jó úton haladunk - gratulálunk 
minden tagnak és támogatónknak.

Egy kis műsorral, amelyet Fazekas Mancika 
tanított be, zárjuk az évet, December 14-én. Mint 
eddig, minden évben Dobos Júlia díszíti a termet, és 
készíti el a szebbnél szebb virágdíszítéseket. Nagyon 
szépen köszönjük ezt neked Júlia. Éppen úgy jár 
köszönet a konyhában dolgozóknak, a beszerzőknek 
és természetesen a fáradalmas munkát végző 
vezetőség minden tagjának!

Mielőtt elmúlna az év, szeretnénk bejelenteni, 
hogy azok részére, akik talán egyedül vannak, és 
társasággal szeretnék a Szilveszter éjszakát eltölteni, a 
Daveton-i Hall-ban Szilveszter estét rendezünk! 
Sajnos csak korlátolt mennyiségű ember fér el a 
teremben, és nem lesz zenekar, se meleg étel, de ott 
lesz sok jó barát, és meleg szívvel várja azt aki ilyen 
módon szeretné búcsúztatni az ó-évet. Belépő $5.00 
és egy tányér "csipegetni" való mellé italát mindenki 
hozza magával! A hangulatot és jókedvet együtt

csináljuk, a CD zene mellett. Jelentkezni lehet Sedon 
Gizinél a 9791 1752 telefonszámon.
Karácsonyi és Újévi üdvözlő! (ami a közös lapon is 
megjelent) - Minden egyes tagunknak, jó barátnak, és 
magyar embernek kívánunk nagyon Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog, egészségben 
gazdag Új Évet. "Ha találkozol egy mosolytalan 
felebaráttal, adj egy mosolyt a tiedből neki."

A Vezetőség nevében; Sedon Gizella.

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.AIbans)

Egy eredményes és kedves eseményekkel dús év 
vége felé közeledünk. A sok szép összejövetelre 
visszagondolva mondhatjuk, hogy jó munkát végzett a 
Klub, és annak segítői, vezetői. Mindenkinek köszönet 
jár önfeláldozó és fáradságot nem ismerő munkájáért.

Ünnepélyes, zenés Karácsonyi ebédünk 
December 11-én lesz a Community Center-ben. 
Mindenkit szeretettel várunk, tagot és vendéget 
egyaránt. Az év utolsó összejövetele December 19-én 
lesz, - ez után egy kis "nyári pihenőt" tartunk. 
Remélem az újévben, viszont láthatjuk egymást és 
örülhetünk egymás társaságának. Minden tagnak és 
segítőnknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kíván a vezetőség nevében,

Boros Veronika.

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

Az év utolsó összejövetele December 16-án 
lesz, és Február első péntekén, 3-án kezdi a Klub a 
2006-os évi összejöveteleket, a szokott helyen és 
időben.
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A Melbourne-ben működő 
Idős Magyarok Klubjai...
Visszapillantás, és egy - pár jó tanács a 

jövővel kapcsolatban a Szerkesztőségtől.....
Mivel, hogy mind a hat Idős Magyarok 

Klubjáról jelenik meg cikk a Kisújságban, és maga a 
Szerkesztő (jó magam) is tagja vagyok két Klubnak 
(tiszteletbeli tagja a többinek), ezért már évek óta 
jártas vagyok a Klubokban, és többnek ismerem jogos 
és eredményes működését. Ezért szeretnék egy pár 
szót szólni a múltról és szeretnék előre látva, felvetni 
egy-két olyan gondolatot, amit megszívlelve még 
több és szebb eredménnyel tudnának a Klubok 
működni a jövőben.

Az első Klubok megalakulása - köszönet a 
kezdeményezőknek - leginkább a háború utáni 
emigránsokat tömörítette össze, akik már koruknál 
fogva, mint koridősek voltak akkor itt Melbourne- 
ben, amikor az 56-os emigránsok megérkeztek. 
Számban jóval kevesebben voltak, mint az 56 után 
érkezettek, és több idejük volt egymás társasában 
átélni az emigráns éveket. Éppen ezért nem volt nehéz 
barátságos és szeretettel teljes összejöveteleken 
egymás társaságának örülni. Ezeknek a Kluboknak 
tagsága eleinte alig haladta meg az ötven - száz 
személyt. Elég könnyű volt vezetőket találni, a kezdet 
és az előnyök, amiket az állam nyú jtott mindenkit 
felbuzdítva könnyítették a közösségi munkára 
készeket, akik mindenki javára dolgoztak.

Eleinte nehezen, de a Vezetőségek beleszoktak a 
helyes és szabályszerű Klubvezetésbe, amit általában 
az állam által Jtialakított szabályzat szerint a "Non- 
profit Associated Corporation"-ok számára hoztak 
létre. A sok jó mellett sok visszaélés is volt, 
többnyire azért, mert a Vezetők között viták olyanok, 
akik nem ismerték a hivatalosan lefektetett 
hatásköreiket. Voltak személyi nézeteltérések, de 
azokat elsimította hamar a régi ismeretség, barátság.

Az idő múlásával, az 56-os és azután érkezettek 
is elérték a nyugdíjas kort, sőt ez a folyamat most 
még fokozottabb mértékben hozza vissza az idős 
magyarokat honfitársaik közé. Több Klub is alakult 
és a tagság száma növekedett, és növekszik a jövőben 
is. Eleinte kis helyen elfért a tagság és a vendégség, 
de utána mind nagyobb helyiséget igényelt az 
összejöttek elhelyezése.

Régi mondás szerint: kis csoport kis gond.. nagy 
csoport nagy gond - változtak, és a mai napig is 
változnak a körülmények. Amíg száz emberre kell 
gondolni: helyet teremteni, főzni, kiszolgálni, előre

tervezni stb. az sokkal kisebb gond, mint amikor 300 
plusz emberről van szó. Sokkal nehezebb önkéntes 
munkásokat találni, mint a kisebb számú tagsághoz, 
pláne, ha a kis társaság összeszokott, és ismer 
mindenki mindenkit. Az összeszokott társaság már,
mint a megszokott........saját helyére talál, és el van
tévedve, ha elfoglalva találja a "saját" helyét. Van 
még egy másik probléma a nagyobb létszámú 
Klubnál. Kialakulnak az esetleges "klikkek" akik 
egymást segítik és elviselik, de a másikakkal már 
hidegebben bánik. Ez általában a Vezetők 
segítésében, vagy nem segítésében mutatkozik meg, 
ami a Klub és a tagok kárára mehet.
Ez megnyilvánult nemrégen az egy Klubban, ahol a 
belső bajokat a helyi hatóságok kiküldöttje próbálta 
elsimítani. Magyar Klubok - szerintem - először a 
belső bajaikat saját maguk oldják meg, szégyen az 
amikor egy idegen valaki próbál hazafias érzéseinkről 
nekünk, magyaroknak prédikálni.

Mi a teendő? Ha megnézzük a nyugdíjasok 
száma állandóan nő. A segítség, amit az 
emigránsoknak szolgáltat az állam, minden 
nemzetiségnek kijár. Tehát nekünk is. Melbourne 
elbírna még több magyar Klubbot, mint hatot. Azok a 
régi vezetők, akik már tapasztaltabbak, ahelyett, hogy 
harcolnának régi pozíciójukért, tessék megkeresni a 
lehetőségét, és elindítani több Klubbot, - újabb arra 
rátermett embereket előteremteni, átadva 
tapasztalataikat, hogy a vezetetést annak rendje módja 
szerint (a lefektetett szabályok, és "Duty Statement") 
szerint el tudják végezni. (Ezek a szabályok le 
vannak fektetve, és minden vezető számára 
elérhető a hivatalos Állami Közegektől) Több más 
város-rész adna lehetőséget új Klubok létesítésére. 
Mindezt elősegítené az esetleges hathónaponként 
megtartott össz-vezetői gyűlés, ahol a Klubvezetők 
kicserélhetnék, gondolataikat, tapasztalataikat és 
együttműködéssel eredményesebb, összetartóbb lenne 
az idős magyarság itt Melbourne-ben.

És végezetül, meg kell becsülni minden önkéntes 
munkásnak a segítségét, beledolgozását. Ez akkor 
érvényes, ha ezt a munkát a közért teszi. Ha valaki 
saját érvényesüléséért, személyi szerepléséért vállalja 
a munkát, természetesen kaphat bírálatot. Ezt 
mindenki maga dönti el, hová tartozik.

Remélem, hogy a jövő biztosítani fogja a sok 
idősödő magyarnak a lehetőséget, hogy 
csatlakozhasson egy olyan Klubhoz, ahol otthon 
érezheti magát, magáénak mondhatja, és ahol 
mindenki szívesen látja. Ennek megvalósítása 
többnyire a Vezetőségektől függ. Szerk.
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A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 óra között 

szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 

________ Fax: (03) 9830 0952

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető :Solymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@.mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net. net/fonim.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfon 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. 
Geelongi 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!
Lapzártakor érkezett hír!
Szomorú szívvel tudatjuk 
a Kisújság olvasóival, hogy a kedves 
magyarországi tudósítónk,
Dr.Szalontai Éva férje, (volt Ludoviás katonatiszt) 
visszaadta lelkét teremtőjének. Fogadja őszinte 
részvétünk Éva, és együtt érzünk családjával a 
pótolhatatlan veszteség alkalmából. Tolmácsolom 
mindezt a Kisújság olvasó közönsége nevében. 
Emlékét megőrizve, áldás poraira!

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején. 

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

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

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisúj ságot 
Félévre: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

