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Karácsonyi kesergő -
Kancsár Imre verse.

Itt túl a Hazától 
És ott túl a rácson.... 
Legyen a szeretet 
Ünnepe Karácsony..! 
Adtunk is, kaptunk is 
Szeretetek békét; 
Köszöntsük 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 magyar testvérünk. 
Apa, anya, testvér, 
Rokonok, barátok: 
Otthonunkban csillog 
Majd karácsonyfátok. 
És angyalok kara 
Mintha hozzánk szólna: 
Együtt ünnepelni 
Otthon de jó volna..! 
Gondolataink most 
Ismét otthon járnak 
Ünnepén a világ 
Szent Karácsonyának..!
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A H ungaroskills-net és a K özponti K om puter K lub A ssn. 
kíván m in d en  k ed ves honfitársának egy nagyon b old og  
Karácsonyi Ü nn ep ek et és dolgos, öröm teli Ú jévet

-----------  ------------ A V ezetőség

Kz Ausztráliai Erdélyi magyar Szövetség 
békés és szeretettel teli Karácsonyi Ünnepeket 
és egy igen boldog és egészséges Újévet kíván 
minden kedves barátjának és támogatójának

A Fitzroy-i Magyar Református Gyülekezet 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és gazdag, 
megáldott Újévet kíván minden magyar honfitársának!

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

Finta Erzsébet és Zoltán.

Minden egyes tagunknak, jó barátnak, és 
i -  magyar embernek kívánunk boldog

Karácsonyi Ünnepeket és Boldog, 
Egészségben gazdag Új Évet.
A Casev idős Maavarok Klub Vezetősége.

.Minden tagtárs no к és nézőnek Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet 
-  jó egészségben és sok szerencsével 
kíván a Melbourne-i Magyar Magazin 
TV. Vezetősége.

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

Hippik Szilveszter
Sok szeretettel kíván a St.Albans-i 

Idős Magyarok Klub vezetősége 
minden kedves tagjának Kellemes 

Karácsonyi Ünnepeket és nagyon 
Boldog Újévet - köszöntünk minden 

magyar embert, legyen béke a földön;

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

A  NUNAWADESGl ÖRÖK IFJAK VEZETŐSÉGE.
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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 Szabadságharcos Világszövetség 
Ausztráliai csoportjának minden tagja 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és jó egészségben megáldott Új Évet 
kíván minden igaz honfitársának
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

KARÁCSONYI BABONÁK
Magyarországon, Svédországban, több európai 
országban a Karácsony a családi, rokoni, baráti 
összejövetelek, a nagy lakomák napja. Hosszú 
előkészületeket igénylő ünnep.
A kereszténység és a régi pogány babonák 
tradícióinak, a földművelők ősi ünnepeinek keveréke. 
Vidékeken, például Svédországban ilyenkor hatalmas 
kenyereket sütnek, melynek ki kell tartania egész 
Vízkeresztig. (Jan.6) Az utolsó kenyér végét 
félreteszik. Ez a „vetőkenyér”, amit csak a tavaszi 
munkák megkezdésekor esznek meg. Több vidéki 
svéd családban nagy tál kását főznek, amibe 
belerejtenek egy-két szem mandulát. Az aki megtalálj 
a mandulákat, remélheti, hogy társat talál magának az 
újévben. A régi tradíciók szerint Karácsonykor 
nagyobb munkát nem szabad végezni. Különösen 
tiltja a babona a körmozgásokat; az őrlést, a fonást. 
Az ételt nem szabad a lábosban megkavami.
Az igaz szerelem próbája a Szt.Ivánkor szedett rózsa. 
Ha Karácsonykor még friss, a szerelem is virágozni 
fog. Karácsonykor a fagyöngy alatt álló lányt bárki 
megcsókolhatja.
Ha Karácsony első napján süt a nap, jó termés 
ígérkezik. Karácsonykor sötét hajú ember kell először 
átlépni a küszöböt, így lesz szerencse.
Karácsonykor több svéd vidéki házban van egy 

úgynevezett „jó asztal”, amire sonka, kalács, 
karácsonyi sütemények és italok. így bárki betévedt 
vendég részesül a karácsonyi lakomából. 
Karácsonykor erről az asztalról semminek nem 
szabad kifogynia, nehogy a vendégek elvigyék a 
Karácsonyt.
Az angolszász gyerekek a harisnyáikat teszik ki 
Karácsonykor a Mikulásnak, aki a kéményen 
ereszkedik le. A harisnyák története az, hogy 
Szt.Miklós püspök 3 szegény lánynak a kéményen át 
dobott be pénzt, akik harisnyáikat épp a kandallónál 
szárították. S a pénz a harisnyájukba pottyant.
A magyar vidéken a kifordított subájú betlehemes 
pásztorok éneke, tréfálkozása a hagyományos. 
Házilag készített jászolt visznek magukkal 
jelmezekbe öltözve lejátsszák a kis Jézus születését, 
így köszöntik a ház népét, és kívánnak Boldog 
Ünnepeket a családoknak. A betlehemesek 
megvendégelése is egy hagyományos magyar szokás.

MAGYAr N A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI

Mi vagy Magyarország?!
2006. október, 23-án az ’56-os forradalom és 
szabadságharc 50. Évfordulóján megszületett a 
Gyurcsány-dictatúra. Átlátszó és álságos, hogy 
Gyurcsány Ferenc nem meri vállalni azt, ami 
nyilvánvaló: Budapesten politikai utasításra és terv 
szerint zajlott rendőr-provokáció és rendőr
huliganizmus. Idős embereket bántalmaztak, tüntetők 
szemét lőtték ki, fiatalok, családok, békés 
demonstrálok közé vágtattak lovas rendőrök és 
csapott be a vízágyú. Ami történt nem csupán a 
magyar demokrácián ütött sebet, de a magyar 
rendőrség társadalmi megítélését is tovább rombolta. 
Az a politika, amely a valóban fontos kérdésekben -  
szervezett bűnözés; cigánykérdés, stb. -  16 éve 
megköti a rendvédelmi szervek kezét, a rendőrséget 
most államvédelmi hatósággá alacsonyította le. 
Hogyan hihetne ezután az egyszerű állampolgár a 
„szolgálunk és védünk” kifejezésben! A Jobbik 
Magyarországért Mozgalom a már korábban 
létrehozott www.iobbik.com.hu honlapon keresztül és 
levélben fordul a hazai és nemzetközi jogvédő 
szervezetekhez a jogsértések kivizsgálása céljából. A 
tüntetések folytatódása miatt nem engedhető meg, 
újabb és újabb hasonló hatalmi arrogancia. Gergényi 
Péter budapesti rendőrkapitány a sorozatos rendőrségi 
jogsértések és nyilvánvaló politikai elkötelezettsége 
miatt alkalmatlanná vált beosztásának betöltésére, 
ezért elkerülhetetlen lett volna azonnali távozása a 
testület éléről. Továbbá is úgy látjuk, hogy Gyurcsány 
Ferenc vitte utcára az embereket, és egyedül ő lenne 
az, aki lemondásával haza tudná küldeni a tüntetőket.

http://www.iobbik.com.hu
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Az 50 éves megemlékezések keretében a Magyar 
Olimpiai sportolók és kísérők nagy számban 
visszatértek Melbome-be, ahol nemcsak az itt élő 
magyarok, de az ausztrál kormány vendégeiként 
szívébe zárta őket a sportszerető város. Az 56-os 
Olimpia történekem volt a magyar világ és az 
olimpiai mozgalom számára is. Úgy ismerik a 
Melboume-i olimpiát világszerte, mint a „Friendly 
Games” -  et, amelyiken a sportolók nem 
országonként, hanem egy csoportba tömörülve 
vonultak be a stadionba a záróünnepségen.
A magyar olimpikonok 
programjában szerepelt 
több fontos és 
felejthetetlen esemény.
Az 56-os olimpikonok 
találkozója az MCG 
pályán, a volt „szék
háza” az 56-os 
eseményeknek. Az 
olimpiai íalu
meglátogatása, ahol el 
voltak szállásolva 50 
évvel ezelőtt. (Nem 
sokat változott a 
környék!) Az este a 
Magyar Központban volt a hivatalos díszvacsora, 
ahol zsúfolásig megtelt teremben a helybeli magyarok 
tiszteletüket fejezték ki a megjelent sportolóknak és 
kiérőiknek, a delegáció vezetőinek. A vacsora alatt 
filmvetítés mutatta be a régi sporteseményeket, 
jelenlegi interjúk kíséretében! (Dobor Dezső DVD -  
érdeklődés a szerkesztőség telefonszámán (03) 9879 
8203) A keddi nap a Victoriai városok megtekintése 
volt a programban, ahol olimpiával kapcsolatos 
események történtek.

A megkoszorúzott emléktábla az „olimpic village”-ben

A magyarok fogadása a „village-ben”.
Emellett városnézéssel és pihenéssel töltötték az 
idejüket a vendégek. Szerdán este volt a hivatalos 
olimpiai díszvacsora a Victoriai állam és a Olimpiai 
Sportbizottság rendezésben, ahol minden arany érmes 
egy „új-aranyérmet” is kapott. A magyar „csapat” 
mielőtt haza tért volna Magyarországra, Sydneybe is 
ellátogatott, ahol hivatalos vacsora keretében 
ünnepelték meg az „56-os” olimpia sportolóit.

Sportolók, akik visszalátogattak Melbourne-be:

Bíróné, Keleti Ágnes; dr. Andrea Schmidt 
Shapiro, Bodó Andrea; Reviczky Jánosné, 
Köteles Erzsébet; Lemhényi Dezsőné, Tass 
Olga; Kertész Alice; Szalay Jánosné, Köröndi 
Margit; Wieland Károly; Kárpáti György dr; 
Zádor Ervin; Hámori Jenő; Magay Dániel; 
Sákovics József; Marosi József; Kiss Lajos; 
Kassai-Farkas András; Hunics József; Hemek 
István; Pólyák Imre; Tábori László; Mohácsi 
Ferenc; Tumpeck György; Vagyóczki Imre;
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60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? 

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét -
világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 

orvosi szolgáltatásokra - 
havi törlesztések nélkül? 

KÉRDEZZ MEG MINKET - bizalommal, 
minden kötöttség nélkül - mi tudunk segíteni. 

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

ausV/iall honieloans.com. au

A L L  H o m e  L o a n s

ABN 18 066 912 721
Member of the Mortgage Industry Assn. of Aust. 

wvm.allhomeloans.com.au 
167 Church Road, Doncaster, Vic. 3108. 

___________ Phone: (03) 9855 9266

A Központi Komputer Klub Assn. hírei! 
A Komputer Klub 2006. Évzáró összejövetel 
December 1-én lesz a szokott helyen.

A Klub újra indúl jövő év Január harmadik 
péntekjén (Jan. 19-én) 1 -  3 óráig délután.

Az államilag támogatott "My Connected 
Community" mozgalom, az Idős Klubok 
kiküldötteinek tanítása kezdődik a jövő évben -  
minden második és negyedik pétek d.u. 1 és 3 óra 
között, Január 26-tól. Személyes értesítést kap 
minden Klub jelöltje, a tanfolyamokról, (dátum és 
időpont) -  be kell hozni a késést az elhúzódott 
kezdés miatt.
Köszönet minden Klub tagnak, aki segített a 
Központ helyiségének átalakításban, amely most 
alkalmas a Komputer ismeretek tanítására. A jó és 
eredményes évi munkák után mindenkinek kívánok jó 
pihenést és békés családi találkozók örömeit.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet a 
tagoknak és a viszontlátásig kívánok jó egészséget és 
Türelmet a nehéznek látszó PC kezeléshez

a Vezetőség nevében Szeverényi László.

CS AL ADF A-KERESES
A családfáját kívánja-e megismerni és 

továbbadni az utódainak?
Cégünk a Galut Családtörténeti Kutatóirodánk 
(8 év tapasztalattal) az alábbiakkal foglalkozik: 
Családtörténeti kutatás, rokonkeresés, hagyatéki 

kutatás, anyakönyvi kivonat beszerzése, folyóirat 
kutatás és családtörténeti túrák szervezése vagy 

lebonyolítása.
Bővebb felvilágosítás az Interneten: www.galut.hu 

Levelezés: Galut KFT. 1148 Budapest, 
Adria sétány 8/e.

ELADÓ
BÉCS külvárosában 3 szobás 100 négyzetméteres 

összkomfortos öröklakás eladó - jutányos áron. 
Gyönyörű parkra nyíló erkéllyel, - a lakás 

irodaellátásra is alkalmas.
Pince (raktár) és parkoló hely biztosítva. 

Érdeklődés a Szerkesztőség telefonszámán:
___________ Melb. (03) 9879 8203,

Könyvismertetés!
Megjelent Ambózy Anna új könyve: 

IMMIGRANT STORIES címmel. Ez a könyv angol 
nyelven íródott, és felidéz több ismert magyar 
honfitársunk élettörténetét, Ausztráliába való

1 letelepedését. A több mint húsz életleírást Ambrózy 
Anna, kérdezz -  felelek formájában, tárja az olvasók 
elé. Mint kitűnő szociológus, és író Ambrózy Anna a 
belső indító okokat keresve bemutatja a magyar 
emberek lelkét, gondolatvilágát. A szereplők között 
vannak, akik háború után érkeztek Ausztráliába, és 
azok is, akik 56’os forradalom miatt hagyták el 
Magyarországot. Értékes munka és nagyon ajánlom, 
a fiatal korosztály olvasására. Könyv ára $15.00. 
Megrendelhető Papp Etelka telefonszámán: (03) 9702 
3511, A legszebb karácsonyi ajándék, fiataloknak 

I és felnőtteknek az angol nyelven írt, csodálatos 
1 élettörténetek az emigrációban élő magyarokról!

http://www.galut.hu
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Most a táborban, estére már hűvösebbre fordult az 
idő, jól esett a tűz körül melegedni és figyelni, 
hogyan sül a hús a kemencében. Valóban remekeltek 
a vacsorával, mert ilyen finom pecsenyét még 
sohasem ettem. A tábortűz körül sokáig 
énekelgettünk, majd kitalálós játékkal ügy elment az 
idő, hogy jó tábori szokás szerint „tegnap is ma 
feküdtünk le”.

Vasárnap aztán ugrottunk egy nagyot, és a 
karácsonyi népszokásokról beszélgettünk. Az adventi 
hajnali misékről, amikor ropogó hóban siettünk a 
templomba, meg amikor karácsony hetében a 
betlehemesek járták a falukat. A hangulat kedvéért a 
felnőttek előadtak egy rövid betlehemest a 
gyerekeknek.
Jól esett ez a kikapcsolódás és most már várjuk a 
Mikulás tábort. Ezekkel a sorokkal búcsúzom:

Tavasszal menj ki a szabadba, hol friss patak 
suttog szaladva..

S ha patabajjal, madarak dalával, virágillattal 
lelked megtelik,

És amit akkor álmodtál jót, szépet,
Adja meg mindazt a jövendő néked.

Jó munkát!
Kovássy Marianne.

KÜLFÖLDI M AG YAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGÁRIÁN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • ASOC1AC1ÓN SCOUT HŰNGARA EN E l. EXTERIŐR •

UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND

IV. Kerület, AUSZTRÁLIA
54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat ; 63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat 

52.sz Hollós Mátyás cserkészcsapat
_____________  F e n n t a r t ó  T e s t ü l e t é _________ _________ _ _ _ _ _

MEGHÍVÓ
Kedves cserkésztestvéreink és cserkészbarátok!

Sok szeretettel meghívunk benneteket családotokkal, ismerőseitekkel, barátaitokkal együtt a

2006-os CSERKÉSZ M IKULÁS PIKNIKRE  
vasárnap december 10.-én

az east w arburtoni lippai Rauch K ároly Cserkészparkba (Melway 291 D2, Hazelwood rd
Már reggel 9 órától várunk mindenkit vidám cserkészhangulattal, Ízletes ebéddel, 
finomabbnál finomabb süteményekkel, italokkal, kávéval. Minden jutányos cserkészáron.
Tehát mindenki hozza magával piknik felszerelését és jókedvét!
Cserkész évzáró ökumenikus Istentisztelet 3 órakor. Cserkészavatás - fogadalom tétel.
Délután érkezik a Mikulás bácsi tele zsákkal minden gyerek számára.
Megtekinthető a múzeummá átalakított Pubi-bá lak is.

Semmi se tartson vissza !
JÓ  M U N K Á T

Tóth Zsuzsa -9459 7757

Hollós Mátyás cserkészcsapat tábora...
November közepén összegyűlt a csapat a 

Cserkész Parkban, hogy együtt ünnepeljük a tavasz 
érkezését. A hosszú, hideg tél után jól esett a nap 
simogató melege. A célunk az volt, hogy ebben a 
rohanó világban, leálljunk egy pár órára és értékeljük 
egy egy új évszak örömeit.
Többen voltunk, akik még emlékeztek az európai 
tavaszra és erről meséltünk az itt született fiataloknak. 
Amikor a hótakaró alól kidugta fehér fejecskéjét a 
hóvirág, tudtuk, hogy vége a télnek. Aztán kinyílt az 
ibolya, gyöngyvirág, friss zöld levélruhában öltöztek 
a fák. (Többen emlékeztek arra is, hogy az első 
tavaszi étel: tojás-nokedli volt friss fejes-salátával.) 
Itt, Ausztráliában, ahol egész éven keresztül nyílnak a 
virágok, nehezebb észrevenni, hogy itt a tavasz. De 
legtöbb háznál van egy pár gyümölcsfa, és amikor 
virágba borulnak, és izgalommal figyeljük, hogy lesz 
e gyümölcs? -  tudjuk, hogy most valami kezdődik.
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MIÉRT ISZIK AZ ISZÁKOS?
Két részeg beszélget a kocsmában.
- Tudod, pajtikám, egy fél éve operáltak, és a sebész a 
gyomromban felejtette a szivacsot.

Ez rettenetes -  sóhajt együtt érzőén a másik. -  
és fáj?

Azt nem mondhatnám, de azóta állandóan innom kell!
és ez a mi ausztrál emberünk!”

2006
DECEMBER

Jeles napok; 
December 6. Szent 

Miklós napja. A
Mikulás nap 

ünneplése és az 
ajándékozás mai 

formája viszonylag 
új keletű, a Mikl ós 
napi alakoskodók 

azonban régóta 
részesei a magyar 

néphagyománynak.
December 13. 

Szent Luca napja. 
December 24. 

Karácsony 
eiőiinnepe. 

December 25. Az 
Úr születése, 

karácsony. 
December 28. Apró 

szentek napja. 
December 31. 

Szilveszter»

CSÓKOLGATÓ RÉSZEGEK
Két részeg beszélget a borkóstolóban
Te, pajtás, voltál te már úgy berúgva, hogy a nő szája
helyett a hasát csókoltad meg?
Még részegebb is -  feleli a másik.

A jómódú behívja az inasát -
- János -  szaladjon el a postára és adjon fel egy 
névnapi üdvözlő táviratot а II. János Pál pápának!
- De, uram, ma nincs se János, se Pál nap!
- Nem baj, de másodika van!

SKÓTOK KÖZÖTT IS SKÓT.....
Két skót járja az erdőt. Az egyikre rájön a szükség, 
elvonul egy fa mögé. Pár perc múlva onnan szól ki a 
társának:
Te, van nálad egy kis papír?
Ugyan már -  szól vissza a barátja -  ne légy olyan 
skót, hagyd ott!

DICSEKVŐ EMBEREK...

Két farmer beszélget:
- Az én birtokom olyan nagy, hogy ha reggel 
elindulok az autómmal, csak este érek a végére. 
Mire a másik:

Nekem is volt ilyen ócska kocsim!
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MELBOURNE !  MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2006. DECEMBERI NAPTÁR.

December 3. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet, utána 

December 8. Péntek
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

December 10. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

December 17. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
este kb. 7:30-kor Gyertyafényes est 

December 24. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

December 25. Hétfő
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

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

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

IGAZGATÓI
Szeretettel tudatják minden magyar támogatónkkal, 

hogy az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 
ZENÉS KLUBNAPJA 

2007. Január 21.-én déli 12 órakor 
újra várja vendégeit.

Kíván minden tagnak és támogatónak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet,

A Vezetőség nevében Szabó Edit.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.
A Klub December 12-én tartja utolsó 
ez évi összejövetelét a Melbourne!
Magyar Központban, 760 Boronia 
Road Wantirna. 3152.
A novemberi Kisúj ságban már meg volt
említve az Október 3-án megtartott vezetőségi
választás eredménye. Itt most csak megköszönjük a
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volt elnökünk, Teleky Ilonka és volt titkárunk, 
Nagyidai Borika önfeláldozó és értékes munkájukat. 
Jó pihenést kívánunk nekik, és kérjük, hogy továbbra 
is támogassák a Klubot.
Munkánk növekedett az elmúlt két hónapban. Az 50 
éves megemlékezés az ’56-os forradalomról és 
szabadságharcról nagyon szép és megható volt. 
Gyertyák égtek, és sok zászló elő idézte az ’56 
emlékét. Tisztelettel gondoltunk a hősökre, akik 
életüket adták a magyar szabadságért.
Novemberben egy kis vidám-műsorral lépett fel az 
énekkar. Felöltözve régi báli-ruhákba kalappal a 
fejünkön. Vidám dalainkkal, régi slágerekkel 
visszavarázsoltuk a múltat. Pár szóló énekes is 
remekelt. Nagyon sikeres volt.

Sokan keresik fel Klubunkat a családias hangulat a 
szíves vendéglátás a kitűnő konyha, vonzza a tagokat 
és a vendégeket.
December 12-én lesz az évzáró ebédünk, melyre a 
többi Idős Magyarok Klubok vezetőit is vendégül 
látunk. Egy kis meglepetés is lesz mindenki számára. 
Az ebéd, idén a tagoknak díjmentes lesz.
2007 évben az évnyitó összejövetelünk Február 6-án 
lesz. Addig is jó pihenést a tagságnak, és Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kíván a 
vezetőség nevében Tóth Tériké.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK" HÍREI 
A Nunawadingi Örök két hetenként tartják 
összejöveteleiket az East Burwood-i Hallban. Cím: 
Burwood Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 
62 Cl.

Klubunk 2006-évi évzáró ebéd -  gyűlés -  karácsonyi 
ünnepélye December 6-án lesz a Whitehorse klubban. 
A Whitehorse Klub épülete a mi szokásos találkozó 
helyünk mellett van. A Klub Olasz, de az ételek, zene, 
hangulat az mind tiszta magyar. A jó szórakozás 
biztosítva van, az elmúlt évek tapasztalata szerint. A 
évzáró ünnepélyen csak előzetes bejelentéssel lehet 
részt venni. Kérem, ez okból, hívják pénztárosunkat, 
Finta Jutkát a (03) 9729 7245 telefonszámon.
Klubunk kimagasló eseményei közé tartozott a 
Novemberi 4 napos kirándulásunk Mt.Gambier-be. A 
hirtelen beállt hideg időjárás ellenére, jó hangulatban 
és barátságos környezetben teltek el a napok. Szántó 
Erika nagy figyelemmel irányította utunk minden 
részletét, mindenki megelégedésére. A sok séta alatt 
nem hevült fel senki sem, sőt jól esett egy kis 
testmozgás mindenkinek! (Ez keserves lett volna ha 
nagy melegben mentünk volna!)
A tengert láttuk tajtékozó hullámok, csapódtak a 
partra, - valami félelmetes és izgató látvány volt ez. A 
Mt.Gabier-i kék tó ritka látvány volt. Olyan sötét kék 
színe volt, mintha tinta festette volna meg a vizet. 
Kérdés volt, hogy az időjárás, vagy talán a földalatti 
erők okozzák a színárnyalatokat? Azután a környező 
fenyőerdőt csodáltuk meg, az erdő sejtelmes, ködös 
titokzatosságát.
Az év vége közeleg, egy évvel ismét „fiatalabbak” 
lettünk. Reméljük, hogy jövőre, 2007-ben tovább 
tudjuk folytatni Klubéletünket. 2007-ben először 
február 14-én utána 28-án fogunk találkozni a 
szokott helyen.
Kívánom, hogy ez az év vége legyen az újévben 
folytatása Klubunk virágzó életének, és sok-sok 
érdekes és kellemes időt tudjuk majd eltölteni egymás 
társaságában!
Az év végezetével, kívánok minden magyar 
testvéremnek, klubtársainknak és barátainknak 
kegyelettejes boldog karácsonyi ünnepeket a 
Nunawadingi Örök Ifjak Vezetőség nevében

Nagy József (Jocó)

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

Tekintettel arra, hogy ez az utolsó leírásunk a 
2006-os évre, csak egy rövid összefoglalót írok 
Klubunk idei tevékenységeiről.
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Nem régen volt az idei vezetőségválasztásunk, ahol az 
egyre növekvő tagságunk visszaválasztotta a régi 
Vezetőségünket, és a Committee tagokat is, minden 
ellenszavazat nélkül, ami nem volt meglepő, mert a 
régi vezetőség a munkáját, odaadó fáradozásukat 
mindenki nagyra becsüli és megköszöni.
Mint mindig, idén is összejöttünk minden szerdán, - 
az ismert baráti társaságba elfogyasztani magyaros 
ebédünket. Ugyancsak megtartottuk, minden hónap 
negyedik vasárnapján zenés összejöveteleinket, ahol a 
többször Máté Ágnes és Risztics Pityu szórakoztatta a 
megjelenteket. A vezetőség által szervezett két és 
háromnapos kirándulásokon sokan részvettek, 
meglátogattuk Victoria gyönyörű tájait, ezek az utak 
mindig jó hangulatban, nagyon sikeresek voltak. 
Persze voltak az év folyamán Kaszinólátogatások is, 
ahonnan többnyire teli gyomorral és üres zsebbel tért 
haza a tagság. Természetesen megemlékeztünk 
nemzeti ünnepeinkről, hagyományos magyar 
történelmi jelentőségű napjainkról. Szép és odaillő 
dalaival az énekkar mindig ki tett magáért. 
Szavalatokkal, beszédekkel és egyéni fellépésekkel 
volt gazdag minden előadás.
Idén, a Klubházunkban December 6-án, szerdán lesz 
az utolsó összejövetel, - az évzáró ebéd December 
13-án, a FOODSTAR Restaurantban (442 Princess 
Hwy. BERWICK) lesz -  miután a megérdemelt pár 
hét pihenés következik -  elsősorban a Vezetőségnek. 
Az Újévben, 2007-ben Január 31-én, szerdán kezdjük 
újra a szokásos Klubtalálkozókat, melyre szeretettel 
várjuk a tagokat és a vendégeket.
Most pedig kívánok minden Klubtagnak és Kisújság 
olvasónak, - nagyon Boldog Karácsonyi ünnepeket és 
ragyogó örömteli Újévet.

Szeretettel üdvözöl Mindenkit, Árpi.

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) 9878 3663 telefonszámot.

ELADÓ
NEMESRÁDÓN, - Zalaegerszeg, Kehidakustány, 

Zalakaros gyógyfürdők közelében felújítandó 3 
szobás parasztház eladó 6 millió Forint-ért. 

Érdeklődés: Tel/Fax 0036-1-340 4719.
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A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2006-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
A Klub napjai nem múlnak unalmasan. Mindig van 
alkalom a kikapcsolódásra. A Kaszinót is szívesen és 
több alkalommal látogatjuk, és sokszor sikeresen, (ezt 
nem mindenki mondhatja el!) Ez évben sem 
feledkeztünk meg az Édesapákról, Nagyapákról, akik 
soat fáradoznak családjuk boldogulásáért. Hangódi 
Mária, Tamási Ana és Walter Júlia versekkel 
köszöntötték az ünnepeiteket. Ezután az ünnepi ebéd 
következett, ami térítésmentes volt a tagságnak. 
Következő esemény volt a Klub életében a Wereebee 
Állatkert látogatása volt. A 200 holdas területen az 
állatok szabadon élik életüket, - többnyire Afrikából 
hozott -  állatállomány kedveli a nekik szabadságot 
jelentő életformát. Az álltkerti séta után a helyi RSL 
Klubban fogadtak bennünket bő ebéddel, és még 2 
dollárt is ajándékoztak a „Poki -  kezdéshez”. Persze 
ez csak egy kis „alap-tőke” volt, amit a tagoknak 
kellett kiegészíteni a folyamatos játékhoz. Minden 
esetre nagyon kellemes volt a kirándulás, mindenki 
jól érezte magát.
A Senior Citizen Fesztivál keretében, amit a Noble 
Park Senior Citizens Club támogatott, - a Klub tagjai 
részt vehettek két összejövetelen. Az egyik a North 
Dandenong Mauritán Hallban volt, ahol Jonny Young 
kiváló énekes koncertet adott, a másik egy BBQ volt 
a Jells Parkban. Többen megjelentek a Klubbot 
képviselve. A Klub keretein belül is megemlékeztünk 
az Idősek Hetéről. A vasárnapi díszes ebédet a 
Székely Zenekar hangulata tette kellemesebbé. Szép 
kiállítás volt a sok magyaros népi hagyományos 
tárgyakból. A Kultúrkör táncosai nagy sikerrel léptek 
fel, - ez is emelte a nap színvonalát. A terem 
zsúfolásig megtelt tagokkal és vendégekkel, - jó 
hangulat kerekedett, alig akartak hazamenni.

A képek is bizonyítják....
A Vezetőségnek, szervezőknek és a konyhai 
dolgozóknak külön köszönet jár fáradozásukért, akik 
fáradságot nem ismerve dolgoztak a nap sikeréért. 
Decemberben 18-án lesz az utolsó összejövetel ez 
évben. Mindenkinek jó egészséget és szeretettel vár a 
Vezetőség nevében F.I.

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
A Klub December 3-án, Vasárnap tartja évzáró 
ünnepi ebédjét a Community Center-ben. Az utolsó 
összejövetel ez évben December 18-án lesz.
Jövő évben 2007. január 15-én jövünk össze először, 
remélem mindenki kipihenve, jó egészségben és 
szeretetben viszont láthassuk egymást. Minden tagnak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet 
kíván a Vezetőség nevében Kiss Zsuzsa.

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.

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-m ail: beriferi @ alphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk uíazási ügyek megtárgyalására.
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FT. DR. ERDÉLYI GÉZA A püspök beszéde;

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel Imaóra,
10.30 - tói Istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
Istentisztelet. Szerda este 6 órától Bibliaóra. 

Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól 

a 9793 7014-es telefonszámon.

a megjelentek

ERIKA BÁLLÁ: 0 4 0 3  4 9 0  5 8 0  
FRANCIS BÁLLÁ: 0 4 1 7  5 5 2  5 0 5  
TELEPHONE: (0 3 ) 9761 6 7 6 5
EMAIL: info@2saveu.com.au  
WEB: ww w.2saveu.com .au

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

FELVIDÉKI PÜSPÖK LÁTOGATÁSA A 
BOCSKAI TEREMBEN, 2006. Nov. 12

CSOPORTJA
A 2006-évben, minden hónap első szombatján 

2 órai kezdettel (December 2-án) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

2 $ave U
BO O KK EEPIN G  & ACCOUNTING 

SERVICES

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 I T Z R О Y.

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
teremben. (Sakk, kártya,stb...) 

DUNA-TV KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSK  

minden hónap második vasárnapján 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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A M agyar 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

SUNDAY 
DECEMBER 25 

11:30-4:00

CHRISTMAS LUNCH 
AT KORONA RESTAURANT

All you can eat buffet with unlimited 
drinks’  fór $65.00 Kids 3-12 $30.00

■Quality DöBortoli л  nos and soft drinks

Live entertaintren!' Presenls' Bookings essential1 

760BoroniaRd.Wantirna T  . ЛЛЛЛ1||- , .
www.korona.com.au Tel: 98004544

ás essenti

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Szerkesztője: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: W W W .mhtv. net. net/forum.

http://www.korona.com.au
http://www.mhtv.net
mailto:info@mhtv.net

