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ITT AZ ÚJÉV- 
VAJON MIT HOZ A 2007?....

A világon nagy átalakulási folyamat megy végbe. 
A föld lakosságának száma meghaladja a 6 -  7 
milliárdot és állandóan nő, egyúttal a világ, mint 
a „global viliágé” kifejezést használva, napról- 
napra közelebb kerül egymáshoz. A gyors 
távközlési lehetőségek, hírszolgálat tudósít 
minden apró és lényeges eseményekről akár hol, 
és akár kivel történik bárhol a világon. 
Lényegesen tudatunkban van már a természeti 
változásokat észlelő világ elképzelhetetlennek 
tűnő változatai, és azok következményei, 
amelyek súlyosan befolyásolják mindennapi 
életünket.

Tudósaink hat jelentős Jelenséget” 
sorolnak fel, ami majd legjobban befolyásolja a 
Föld, - ahogy ma mi ismerjük -  létezését, hosszú 
lejáratú időszakra nézve. Ezek a meglátások az 
elmúlt ezer év tapasztalatain, statisztikai adatain 
épült fel, és nagyon komolyan kell vennünk, a 
további létezésünk érdekében.
Ezek a meghatározott tárgyközök, vagy 
jelenségek, amelyek mérhetően befolyásolják 
majd jövő életünket a Földön a következők:

• A fizikai változások a Föld felszínén 
és a körülötte levő levegőrétegben

• Az emberi népesedés kérdése
• Az élettani újdonságok és 

változatosságok befolyása

• Az emberek kulturális elemeinek 
változása

• A tudomány és annak fejlődési foka
• A kutatások mértéke, a száraz földön, 

tengerben és az űrben.
Mind a hat tárgykör lényegesen befolyásolja 
majd jövő életünket, rövid és hosszútávra nézve. 
A „világ” és az „életünk” szó mindenkit érintő 
jelentősége azt mutatja, hogy senki sem kivétel. 
Sem ország, sem egyén, mindenki szorosan 
hozzá van csatolva a jelenhez és az emberiség 
jövőjéhez. Ebből egy pár következtetést 
szeretnék leszűrni:

1. Ne képzelje senki azt, hogy ha más 
nem tartja be a közviselés által kiszabott és kért 
szabályzatokat, akkor miért kelljen nekem?

2. Az energia felhasználását okozó 
változásokat próbálom csökkenteni, ahogy csak 
lehet. Már csak azért is, hogy a természetes 
életformát diktáló erőkből élhessünk, és ne 
kelljen káros energiaforrások után néznünk. 
(Atom energia helyett napenergia felhasználása)

3. Tessék tudatosan gondolkozni, és a 
lehetőségeket felhasználva, minél erősebben 
hallatni hangunkat (a kis emberek hangját) a 
katasztrofális változtatások elkerülése végett.
A fentieket megértve mi magyarok is hozzá 
járulhatunk az emberiség jövője kialakításához. 

Boldog Újévet kívánok Szeverényi László
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Magyarországi tudósítás:

Varázslatos hangulatú Karácsony
éjféli Szentmise a Kossuth téren

(A Nemzeti Hírháló nyomán;)

A Zámbó Károly, katolikus lelkipásztor által celebrált 
misén mintegy 2500-3000 ember jelent meg.

Szentmise, a szertartás kezdetén éppen 100. 
Napjába fordult a szeptember 17-e óta tartó tüntetés, 
amelyet a Gyurcsány-kormány lemondásáért és az új, 
a történelmi alkotmány szerinti választások kiírásáért 
indítottak a karácsonyi szentmise szervezői (mno.hu) 
A Kossuth tér elzárt területe előtt, és az FVM épülete 
között mintegy 2500 -  3000 ember jelent meg az 
éjféli szentmisén. A Karácsonyfára Zámbó Károly 
lelkipásztor külön kérésére nem kerültek látványos 
fények, sem díszek, „csupán” nemzeti színű szalagok, 
melyeket a vidéki, szintén kormány-ellenes- 
tüntetéseket szervező városok kitartó magyarjai 
küldtek. A Karácsonyfa és az oltár mellett egy fából 
készült feszület tövében számos mécses világította 
meg Petrás Mária keramikus karácsonyi alkotását. A 
szentmiséét Dévai Nagy Kamilla énekes kísérte 
gitárral és csodálatos hangjával. Karácsonyi énekeire, 
a hideg tél ellenére a Kossuth tér madarai is dalolni 
kezdtek. Zámbó Károly lelkipásztor prédikációjában 
többek között kijelentette: „Saját útját kell járnia a 
magyarságnak! Ne más népek útját játjuk!”. 
Beszédében Krisztus születésére utalva Zámbó atya 
párhuzamot vont Jézus és a magyarság szent ereklyéje 
között: „ A Szent Korona ereje magának Krisztusnak 
ereje. Nekünk a Szent Korona: Jel. Az Isten irántunk 
való szeretetének, az Isten irántunk való 
gondoskodásának a jele, de egyúttal élő kinyilvánítója 
is -  mondta a lelkipásztor.

Zámbó atya a mise végén nem kimondva, de 
szavaival utalva felajánlotta az éjféli Szentmisét a mai 
napig is ártatlanul meghurcolt, és börtönben tartott 
fiatalokért, akik még Karácsonykor sem lehetnek 
együtt családjukkal.

A Szentmise emelkedett hangulatban a Himnusz, 
a Székely Himnusz, majd a Boldogasszony Anyánk 
és a Szózat eléneklésével fejeződött be.
A Kossuth tér csendes, újra csendes....

Skodacsek András

BORKULTÚRA OTTHONRÓL
írta: Dr. Szalontai Éva.

A HÓNAP BORVIDÉKE: Balatonboglár!
„Borban a bú megbetegszik; Él a kedv.
Nincs a földön gyógyerőre -  Több ily nedv....”

Vörösmarty Mihály: Fóti dal. 
Nemrég „Internetes” meghívót kaptam a Magyar 
Borok Házától. A meghívó szerint a Ház a „Hónap 
borvidéke” rendezvény keretében a Balatonboglári 
Borvidéket mutatja be egy hónapon át a borvidék 
termelőivel és kóstoltatóival.

A Magyar Borok Háza 1997. Szeptember, 1-én 
nyitotta meg kapuit a történelmi Budai Várban. A 
Ház több mint különleges turisztikai látványosság. A 
Magyar Borászat egyetemes céljait szolgáló, 
sokoldalú kulturális, szakmai, üzletvezetési műhely. 
A magyar bor, a borászat Magyarország egyik jelképe 
is. Az FVM Agrármarketing Centrum Kht. Is 
támogatja. A kiállítópince állandó kínálatát 700 -  
különféle bor alkotja, melyek megkóstolhatok, 
megvásárolhatók. A pincébe csak az Országos 
Borminősítő Intézet által engedélyezett borok 
kerülhetnek. A nemzetközi borversenyeken díjazott 
magyar borok is itt találhatók. A pincében négynyelvű 
ismertetések, hirdetések mellett a Ház munkatársai 
segítik ki az érdeklődőket. A 400 négyzetméteres 
kiállítótérben pincesorok hangulatát idéző utcákon 
sétálva ismerkedhetnek meg hazánk borvidékeivel és 
azok boraival a vendégek. Bor elnevezés alatt az 
1908. XLVII. törvény-cikk szerint nálunk az a szeszes 
ital értendő, mely kizárólag a szőlő levéből erjesztés 
után állítottak elő. Némely helyen a szőlőt a tőkén 
hagyják, mikor jobb, erősebb bort készíthetnek 
belőle. A szüret ideje nálunk szeptember közepétől 
november közepéig tart.

A Magyar Borok Házában rendszeres és 
tematikuskóstolók kerülnek megrendezésre. Ilyen a 
Balatonboglári Borvidék programja is, amire 
meghívót kaptam. Ezen Losonciné, Sandra Klára 
borász, „Public Relation Manager” találkozott a 
borkedvelő közönséggel, újságírókkal. Szellemes 
szakmai tájékoztató, a balatonboglári borvidék 
jellegzetességeinek bemutatója mellett kóstoltatta a 
kellemes bogiári borokat (Chardonnais, Tramini) és a 
B.B. Balatonboglári Száraz Fehér Minőségi Pezsgőt. 
Ezekből már külföldre, például Svédországba is 
szállítanak — Sandra Klára szerint. A borász szeretné, 
ha minden magyar család asztalán legalább vasárnap 
ott állhasson egy üveg jó magyar bor. Kívánjuk ezt az 
Ausztráliában élő magyar családoknak is!
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ALKALMI VERS
Irta : Arany János 

Az új évet (ócska tárgy)
Kell megénekelnem,
Hálálkozva, ahogy illik,
Poharat emelnem,
Mit van mit kivánni még 
Ily áldott időben?
Adjon az Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót 
S nyerjen a mészáros,
Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Senkinek a nyakára 
Ne vigyenek kontót,
Valaki csak ráteszen,
Nyerje meg a lottót;
Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Szegény ember malacának 
Egy híja se essék,
Messze járjon dög, halál,
Burgonya-betegség;
Orvos, bakó a díját 
Kapja heverőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Tücsi-hajcski baromnak 
Sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;
Gyarapodjék a magyar 
Számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Kívül, belül maradjon 
Békében az ország;
A vásárra menőket

Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál 
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

A bíró is , mint eddig, 
Tisztét jól betöltse;
Víz kedviért a babát 
Soha ki ne öntse; 
Emberiség, igazság 
Egyik serpenyőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen! 
Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen.
Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Nagy uraink (ha élnek) 
Nőjenek nagyobbra; 
Áldozzanak, legyen is mit, 
Mégse üssék dobra; 
Nemzetiségünk mellett 
Buzogjanak hőén.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

író pedig írónak 
Szemét ki ne ássa, - 
Ne is legyen az idén 
Napfogyatkozása 
Jó erkölcs -, eszme-, hírnév-, 
S előfizetőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.

Mire üssek még pohárt? 
Asszonyi hűségre?
Barátság-, polgár-erény -, 
Vagy mi más egyébre? 
Hiszen ezek közöttünk 
Vannak kelendőben. 
Tudj’Isten, mi minden nincs 
Ez új esztendőben!

1853.
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MAGYArNAPLO írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóliivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI

Alig tudnak a diákok az 56-os 
forradalomról

Egy felmérés szerint a magyar diákoknak csak húsz 
(20) százaléka nyilatkozott úgy, hogy tanult az 1956- 
os forradalomról. A tudatlanság oka, hogy a tanmenet 
végén már nincs idő a világháború utáni események 
tanításara, de persze van benne a tanárok 
bizonytalanságának és az érdeklődés hiányának is -  
számolt be róla a Népszabadság.
A Lauer Leaming oktatási cég és a Szocio-Gráf 
Közvélemény-kutató Intézet felmérése tanulságos 
eredményt hozott: a megkérdezett hétszáz (700) fiatal 
döntő többségéről kiderült, nem is tanultak 56-ról. 
Akadt közöttük olyan is, aki Kossuth Lajost és Petőfi 
Sándort is az ’ 5 6-os forradalmárok közé sorolta -  alig 
száz évet tévedve a históriában.
A távirati iroda által megkérdezett szakértők közül 
Tallai Gábor arra panaszkodott, hogy mivel a 
tananyag az időrendet követi, a gyerekek tizenhét éves 
korukig nem is tanulnak a forradalomról. A Terror 
Háza programigazgatója a Történelemtanárok 
Egyesületének felmérését idézte, amely szerint idő 
hiányában kimarad az oktatásból minden, ami 1945 
után történt.
Az 1956-os Intézet kutatója, Lénáit András a 
társadalmi motivációt hiányolja. Azt mondja: Nagy 
Imréék 1989-es újratemetése volt az utolsó közös 
pillanatunk. „Nagyon el vagyok szomorodva” -  
reagált a felmérés eredményére Gyenes Judit. Maiéter 
Pál, a Nagy Imre-kormány kivégzett honvédelmi 
miniszterének özvegye lapunknak elmondta: maga is 
több alkalommal szembesült már azzal, milyen erős a 
tájékozatlanság 1956-tal kapcsolatban. „Katasztrófa”
— kommentálta a hírt Litván György, jelezve, maga is 
ezt tapasztalja, amikor gimnáziumokba meghívják 
előadást tartani. A történész szerint fokozza a zavart 
sok ötvenhatos „hőbörgése”, folyamatos 
méltatlankodása.
Egyszer egy diák meg is jegyezte, hogy akkor derül 
majd ki az igazság, ha az egykori résztvevők 
kihalnak.

60 éven felöli 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 IMINKET - 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

gus@allhomeloans.com.au

ALLÜHome Loans
ABN 18 066 912 721

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

167 Church Road, Doncaster, Vic. 3108.
__________Phone; (03) 9855 9266

CSALÁDFA-KERESÉS
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.

[ FIZESSEN ELŐLAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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ELADÓ
NEMESRÁDÓN, - Zalaegerszeg, Kehidakustány, 

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

Érdeklődés: Tel/Fax 0036-1-340 4719.

ELADÓ
BECS 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.

a  Központi Komputer Klub Assn. hírei:
A Klub első találkozása az újévben, Január 

harmadik péntekén (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) -  remélem mindenki kipihente magát a 
karácsony-újév ünnepek alatt, mert be kell hozni a 
késést az elhúzódott kezdés miatt.

/HÁGNÁ CARTA
ILAVEL AG LNO
Uc.No. 42245

Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal fordulion hozzánk 

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

Intézi: Schwarcz Clara
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntly Road Caiilfield.Vif 31 (,7
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; A/H.(03) 9705 6478. 
Mobile: 0418 108 730

MŰANYAG
(Az Elet és Tudomány nyomán) 

írta .Kádár Márta
Otthonunk, munkahelyünk, háztartásunk 

hétköznapjaink és ünnepeink tele vannak műanyaggal. 
Nézzenek csak körül a konyhában — az edényektől a 
polcokig, az élelmiszerek csomagolásától a 
tisztítószerek flakonjaiig. A jégszekrény, a 
mikrohullámú sütő, a tűzhely alkatrészei, a mosogató, 
a konyhaszekrény elemei részben vagy egészben 
műanyagból készültek. Azután következhet a nappali, 
a háló -  vagy fürdőszoba. A szekrényekben műanyag 
holmik, ruhák, fehérneműk, harisnyák, cipők. A 
tisztálkodó -  és szépítőszerek dobozai, a fogkefe és a 
fogmosó-pohár, a szappantartó és így tovább. Akkor 
még nem beszéltünk a műanyag ajtókról, 
ablakkeretekről, a függönyről, a televízió-készülékek, 
a rádió dobozáról, a CD-k, DVD-k alapanyagáról, a 
műanyag kombinációjú bútortokról. A sokféle 
műanyag korunk legfontosabb alapanyaga lett. Ezt az 
előbbi vázlatos körültekintésnél alaposabban 
illusztrálják a Néprajzi Múzeum földszinti termei, 
ahol immár 2007 februárjáig meghosszabbítva ott 
pompázik a Műanyag kiállítás. És nem tévedés a 
helyszín, ott, ahol mindeddig honi és külföldi 
néprajzi, kézműves tárgyakkal, népviselettel, 
népszokással, életmóddal foglalkozó bemutatóhoz 
voltunk szokva. Változik a világ, és benne a 
muzeológia is. Új utakra kényszerül a napjainkat leíró 
néprajz, új tárgykultúrára kell összpontosítania.

Valójában már a múlt század folyamán is 
számos gyári termék került be a néprajzi 
gyűjteményekbe, ahol a kutatók az előállítás módja 
helyett a fogyasztás struktúráját elemzik. Fejős 
Zoltán, az intézmény főigazgatója, a kiállítás 
főrendezője egy inteijúban így magyarázza 
tevékenységüket: „Sokféle szempontból érdekelt 
bennünket ez a téma. Fontos, hogy a néprajz a 
közvetlen közelmúltra vagy még inkább a jelenre 
reflektáljon. A néprajz is folyamatosan keresi a 
helyét, és egyre több területre érdemes 
elmerészkednie, mert sajátos szempontjai alapján újat 
tud mondani -  a műanyagról is....Mi a használt a 
használó szempontjából mutatjuk be a tárgyakat.... 
Néprajzi — antropológiai — társadalomtudományi 
megközelítésből azt keressük, hogy a 
tárgyhasználatból milyen tipizálható
magatartásformák, kulturális minták, kulturális 
stratégiák olvashatók ki. Túlzott leegyszerűsítés lenne
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azt állítani, hogy egy bizonyos tárgykészlethez egy 
bizonyos viselkedési minta tartozik, hiszen a 
személyesen összerakott életvilág mindig 
bonyolultabb. Most is tapasztaltuk, hogy a közhasznú, 
banálisként emlegetett tárgyak mögött meg lehet látni 
bizonyos életviteli különbségeket -  a kiállítás éppen 
ezt szeretné megragadni.”

A műanyag az 1830-as években jelent meg -  
nem korunk találmánya — és karrierje azóta egyre 
feljebb ível. Az első kiállítási teremben a műanyagok 
családfájával, típusaival ismerkedhetünk. Ezt követi a 
termelés, az előállítás, amit leegyszerűsített ábrán 
jelenítenek meg, miközben kitérnek a megformázás 
alapvető technológiáira: a sajtolás, a fröccsöntés, az 
extrudálás, a fuvás módszereire. Filmek is segítik a 
tájékoztatást.

Az igazi bőséget a fogyasztás bemutatása jelenti. 
Ezen belül kiemelten a táplálkozás, a lakáskultúra és a 
viselet van részletezve. Tejeszacskók, tejfeles 
dobozok, mélyhűtő-zacskók és tároló-dobozok, 
hőálló műanyag edények, fűszerek, cukorkák 
csomagolása.... Egész falakat borítottak be kedvenc 
bevásárló-zacskóinkkal, régiekkel és újjakkal: Állami 
Aruház, Leo jégkrém, Rölex Rózsi...valósággal 
képzőművészeti kiállítás — s bár ez nem célja — 
nosztalgiaébresztő.

Kerti székek, térítők, napozóágyak, 
bútorszerelékek, asztali kellékek, dísztárgyak 
illusztrálják a műanyag jelenlétét a lakáskultúrában. 
Es megszámlálhatatlanul sok műanyag holmi 
viseletűnkben, öltözködésünkben.

El ne feledkezzünk a szabadidőről, a 
szórakozásról, a pihenésről, a játékról. Itt 
találkozhatunk a szórakozást kínáló hajó legóból 
készült makettjével. Hanglemezek, különféle 
hanghordozók és a fantasztikus karriert befutott film 
a celluloid egyik nagymúltú főszereplője a 
„műanyagsztórinak”. Ezért is kapcsolódik számos 
más program mellett filmsorozat a kiállításhoz.

Az utolsó teremben szinte archeológiái leletként 
jelennek meg az elmúlt ötven év műanyagból készült 
mindennapi tárgyai.

Recept
Kürtös Kalács?

A múlt év utolsó hónapjaiban több helyen megjelent a 
híres és nagyon ősi eredetű erdélyi édesség, amit

mindenki nagy élvezettel fogyasztott el. Sőt, még 
leírást is osztogattak (angol nyelven) az eredetéről, és 
az elérhetőségéről itt Melboume-ben. Hivatalosan 
meg lehet rendelni a (03) 97334474 telefonszámon. 
Többen kértek, hogy írjam le a receptjét, - amit az 
Interneten meg is találtam, - az írója azt úja róla, hogy 
„ez a sütemény az erdélyi lakodalmakon közkedvelt”. 
Elkészítéséhez szükséges: 10 cm átmérőjű kb. 35 cm 
hosszú fahenger, amelynek közepén áthalad egy 
vékony vasrúd, egyik végén támasztó, a másik végén 
forgatóvas hőszigetelővel. A tésztát, szabad tűznél, 
parázs mellett kell sütni, ez ad neki eredeti, 
hagyományosan kedvelt ízet.
Hozzávalók; a tésztához 1 kg liszt ldb tojás 3 db 
tojássárgája 5 evőkanál porcukor 10 dkg vaj 3 dkg 
élesztő 8 dl tej pici só; a szóráshoz 15 dkg cukor 10 
dkg vágott dió 15 dkg vaj a kenéshez.
Elkészítés; A finomlisztből, a tojásból, a tojások 
sárgájából, az olvasztott vajból, az 1 dl langyos 
cukros tejben megfuttatott élesztőből, a cukorból, a 
pici sóból, a maradék tejjel nagyon jól kidolgozott, 
szokásosnál keményebb kelt tésztát készítünk. Ezután 
letakarva egy óra hosszat kelesztjük a tésztát. Közben 
elkészítjük a faparazsat, megkenjük vajjal a sütőfát. 
Ha a tészta megkelt, kiveszünk belőle egy 15 dkg-os 
adagot, lisztezett deszkán ujjnyi széles hengert 
sodrunk belőle és megszakítás nélkül, csigavonalban 
a fára tekerjük, hogy hézag ne maradjon. Ujjunkkal 
lelapítjuk, majd a sütőfát a parázs fölé tesszük és 
állandó forgatás mellett, nem túl gyorsan kezdjük 
sütni a tésztát. Amikor egyenletesen pirulni kezd, 
kenőtollal olvasztott vajat kenegetünk rá és 
megszórjuk porcukorral minden oldalát. A cukor a 
további sütés során karamellizálódik és ezáltal a 
tészta egy szép színű bevonatot kap. A sütési idő, - a 
parázs hatásosságának megfelelően -  kb. 10 -  15 
perc. Amikor a tészta világosbarnára sült, a sütőfát 
függőlegesen tartva, lerázzuk a „kürthöz hasonlatos” 
tésztát. (A sütőfát pár percig hűtjük, majd a 
következő adaggal folytathatjuk a sütést.) A most 
elterjedt szokás szerint, ha a kalácsot cukros dióval 
akarjuk beszórni, akkor még a sütés előtt egy tojás 
fehéijéből vert habbal kenjük be a tésztát 
egyenletesen, majd forgassuk bele a cukros dióba, 
vagy mandulába, és úgy kezdjük el a sütést, szintén 
vajjal locsolva és porcukorral hintve.
Ha későbbre akarunk eltenni „kürtös kalácsot”, 
fóliába csomagoljuk, akkor nem szárad ki, - ne 
tegyük a kalácsot hűtőszekrénybe, mert elveszti 
eredetiségét.

Jó étvágyat kívánunk!
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A Melbourne-i Árpád Otthon lakói; 2006. December - Karácsony táján!

R ég i fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer
segítségével !

Fekete-fehér
vagy színes képekről

HADAI SÁNDOR
(Hungaroskillnet —tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

2 Save У
B O O K K E E P I N G  & A C C O U N T IN G  

S E R V IC E S

©

ERIKA BÁLLÁ: 0403 490 580 
FRANCIS BÁLLÁ: 0417 552 505 
TELEPHONE: (03) 9761 6765
EMAIL: info@ 2saveu.com.au 
WEB: www.2saveu.com.au

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._____

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.

mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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BZ ÖKUMENÉ SZELLEMÉBE^ ISTENTŐL MEGÁLDOTT, 

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEBEKBEN 

GBZORG, BÉKÉS- BOLOOG ÚJ ESZTENDŐT KlUBN В 

MBGVBR KÖZPONT IGRZGBTÓSÁGR !
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ÉRTHETŐ KÉRÉS...
Megszánja a tiszteletes úr a télvíz idején mezítláb 
vándorló cigányt. Kérdi tőle:
Te cigány, mit szeretnél inkább? Enni vagy 
melegedni?
Istállóm, tiszteletes uram -  feleli a gázsi -, leginkább 
szalonnát szeretnék sütni.

“Anyu, nem kell aggódnod a virágja
id miatt, én gondoskodtam róluk: 
betettem őket a fürdőkádba és meg
eresztettem a csapot!”

2007
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. 
Vízkereszt, vagy 
háromkirályok napja. 
21. Ágnes napja.
26. Szent Pál 
megtérésének 
ünnepe.

TAPINTATOS ŐRMESTER...
Meghal Kovács János sorkatona édesanyja. Az 
őrmesterre vár a feladat, hogy tapintatosan közölje 
vele a gyászhírt. Az őrmester sorakozót rendel el. 
Majd fennhangon szól a katonáihoz:
Az árvák lépjenek előre....maga is, Kovács!

VADÁSZOK FIGYELMÉBE
Mi szükség van ahhoz, hogy valaki nagy vadakra 
vadásszon? — kérdik a híres vadásztól.
Három dolog. Éles szem, nyugodt kéz és erős hang. 
Miért az erős hang?
Hogy meghallják az emberek, ha a fa tetejéről 
segítségért kiabálni kell....

ÚJ FAJTA ÁLLATCSODA....
A nemzetközi állatorvos-kongresszuson a professzor 
szenzációs bejelentést tesz:
Sikerült kereszteznem a papagájt a postagalambbal! 
Egy hang a nézők soraiból:
És az mire jó?
Hogy mire! Élőszóban el tudja mondani az üzenetet!

MÓRICKA VICC...
Móricka rossz volt, és egy pofont kapott a mamájától. 
Piros képpel állt odébb, s ment a pap szobájába, aki 
megkérdezte:
- Mi az, mi van veled?
- Semmi. Összevesztem a feleségeddel.
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Könyvismertetés!
Megjelent Ambózy Anna új könyve: 

IMMIGRANT STORIES címmel. Ez a könyv angol 
nyelven íródott, és felidéz több ismert magyar 
honfitársunk élettörténetét, Ausztráliába való 
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 
és felnőtteknek az angol nyelven írt, csodálatos 
élettörtéi^ e k  a z emigrációj ^ i y ^ j pagvarokról!

FIGYELEM!
A TÁRASAD ALMI SZÖVETKEZET NEM 
JANUÁRBAN, HANEM FEBRUÁRBAN, 

2007. FEBRUÁR 18-ÁN KEZDI EL 
SZOKÁSOS EBÉDÉIT.

(Bocsánat, a decemberi Kisújságban az elírásért, a 
Karácsonyi és Újévi jókívánságok érvényesek!)

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. Február 18.-án déli 12 órakor 
újra várja vendégeit.

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

A Vezetőség nevében

MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2007. JANUÁRI NAPTÁR.

Január 7. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Január 14. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 

Január 21. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Január 28. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CIT1ZENS CLUB HÍREI.
A Klub December 12-én tartotta utolsó ez évi 
összejövetelét a Melbournei Magyar Központban, 
760 Boronia Road Wantirna. 3152.
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NÜNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” H ÍR  F I  
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 ebédét December 6- 
án tartotta a Whitehorse Klubban. 2007-ben először 
február 14-én fogunk találkozni a szokott helyen.
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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 
Kedves Olvasóink,
Ebben az évben (a múlt évről beszélünk: 2006) az 
utolsóhivatalos összejövetelünk Szerdán, December 
13-án volt. Ez az összejövetelünk a Berniek 
„FOODSTAR” étteremben volt, ahol a klubtagok 
kellemesen szórakoztak, és jó étvággyal fogyasztották 
a változatos és ízletes ennivalókat. Még eljövetelünk 
idején is kínálták a sok finom különlegességeket, 
azzal a kínálattal, hogy még van sok, lehet tovább 
fogyasztani a kitálalt finomságokat. Aki éhesen jött 
el az étteremből, az vessen magára. A jó hangulat 
megvolt, és a köszönet sem maradt el a Vezetőséget 
szép és hasznos ajándékokkal lepték meg a klubtagok, 
íme, a képek is tanúskodnak róla. Jó volt látni a Klub 
vendégeként Rob Wilsont (volt Casey polgármestere) 
és feleségét, aki a magyaroknak nagy tisztelője és 
segítője.
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A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2007-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
Az év első összejövetele Február első hétfőjén, 5-én 
lesz, amire mindenkit szeretettel várunk. Vezetőség.

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) Az év első összejövetel Január 15-én lesz. 

Mindenkit szeretettel vár a Vezetőségi

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 MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2007-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Január 6-án) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

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.

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

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 Máira titkártól 

a 9793 7014-es telefonszámon.
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A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 óm 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
A Konzulátus az úi évben Január 15-én nvitia 

kapuját a nyári szünet után.

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig 
és péntek este (ha van rá elég jelentkező) 

6.00-tól 8.30-ig.
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 

foglalkozunk.
Beiratkozás: 2007. február 3-án 9.30 -  12.15 között. 

További információt ad:
Szabó Marika

Telefonszám: (03) 9870 8768 
Email: mariaszabo@optusnet.com an

Az Ausztráliai Magvar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
1J;30 óra között a 31-es adóállomáson. 
Szerkesztője:Solymossy Kálmán; Tel.(03)9690-3781. 
Melbournei Magyar Televízió - MfíTV 
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel 
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@mhtv.nef és 
Fórum: WWW.mhtv ner net/fomm

reggel K4 5  es 10:15 között sugározza programjait
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Remélem minden olvasója a 
Kisújságnak kellemesen, 
töltötte el a Karácsonyi 
Ünnepeket, és boldogan néz a 2007- 
év elé. Bort, búzát és békeséget 
kívánva reméljük, hogy a jövő év 
végén is hasonló jókedvvel és egymás örömére 
köszönthetjük a következő évet. Persze mindig 
fiatalodva. Van egy kis kellemetlen bejelentésem: 
2004. augusztus óta a Kisújság ára nem változott. 
Sajnos az előállítási költségek arra kényszerítenek, 
hogy Januártól $3.00-t kérek az Újságért. Az évi 
előfizetés $60.00, félévi $30.00 Januártól az újévben. 
Köszönöm megértésüket.

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: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:ariaszabo@optusnet.com
http://www.mhtv.net
mailto:nfo@mhtv.nef

