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Karácsonyi
Gondolatok... KARÁCSONY

____________________________________ ITTHON ÉS OTTHON
ír ta : Kancsár Imre

Itt túl a Hazánktól 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 Isten és sok magyar testvérünk, 
Anya, apa, testvér, rokon jó barátok: 
Szívünk melegével gondolunk most rátok. 
Az angyalok kara mintha hozzánk szólna: 
„Együtt ünnepelni otthon, - de jó volna!” 
Gondolataink most ismét otthon járnak 
Ünnepén a világ szent Karácsonyának!

B e k ö s z ö n tő  t íz  é v v e l e z e lő t t . . . .
Ezzel a szóval indult el és folytatta működését az Ausztráliai Kisújság! 

Köszönti az olvasóit, b a rá ta it  és  tám ogató it ez év lezárta  alkalm ából. Legyen ez az 
ú jság  továbbra  is az au sz trá lia i m agyar egyesületek, k lubok, sportegyesületek , 
cserkészek, ifjúság, táncosok , m agányosok, nyugdíjasok  és m inden  h o n fitá rsam  lapja.

Kívánok m inden  m agyarnak  a  világ m inden  tá ján , o tth o n  az ó h a zá b an  és itt az 
em igrációban -  KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET»

Szeverényi László
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Sokan kíváncsiak arra, hogy a világon 
elterjedt, a szeretetnek ez a nagy ünnepe mikor vette 
eredetét?

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

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

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

A másik indok az lehetett, hogy a Római 
Császár rendelete szerint ezen a napon ünnepelték az 
akkori pogány világban a legyőzhetetlenség napját, a 
napisten ünnepét. A napisten létezésével, 
ünneplésével egyébként a Sumér és Magyar 
mondavilágban is találkozhatunk.

Számos latin feljegyzés utal arra, hogy a régi 
rómaiak egységes ünnepnek tekintették december 25,- 
ét, amikor még a rabszolgák is ünnepelhettek, DIES 
NATIVITATIS NATALIS. Jézus Krisztus 
születésnapja.

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

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

J. ZALAPI

EGY HAGYOMÁNYOS 
KARÁCSONYI VACSORA...

BORLEVES 
KIRÁNTOTT HAL 
ECETES BURGONYA SALÁTA 

ARANYGALUSKA
BORLEVES

Hozzávalók: 5 dl fehérbor, 3 dl víz, 5 dkg 
cukor, 1 tojás, 1 késhegynyi liszt.

A tojást habüstben elkavarjuk, beleszóljuk a 
lisztet, felhígítjuk a vízzel és hozzáöntjük a 
szegfűszeggel és citromhéjjal felforralt bort, cukrot és 
nyílt tűzre téve, habverővel addig kavarjuk, amíg 
sűrűsödni kezd. Csészékbe szűrve forrón tálaljuk. 
Tányérban is tálalhatjuk pirított zsemlekockával.

KIRÁNTOTT HAL
Hozzávalók: Hall szeletek...
(Itt Ausztráliában nagy a választék a kitűnő 

halak között. Ajánlani lehet a „Blue grenadir”- t , vagy 
a „snapper”-t, de még a „fiake” is ízletes csak 
elsősorban friss legyen.) zsír, liszt, tojás és fűszerezett 
kenyérmorzsa.

A halat panírozás után forró zsírban vagy 
olajban kisütjük.

ECETES BURGONYASALÁTA
A burgonyát megfőzzük, karikára vágjuk és 

egy fej vékony szeletekre vágott hagymával, 
soronként összerakjuk. Több sóval készített 
salátalével leöntjük. Tetejét karikára vágott főtt 
tojással, madársalátával díszítjük, paprikával vagy 
borssal megszórjuk.

Salátalé: A magyar leírás szerint ecet, víz 1:2 
arányban, só és cukor. (Itt az ausztráliai ecet kicsit 
erősebb, mint Magyarországon használnak, és így az 
1/3 ecet, 2/3 víz keverékét javasoljuk) Ezek 
alapanyagok mellé még ízlés szerint lehet kiegészítő 
anyagokat tenni: olaj, tejfel, mustár, bors, paprika, 
fokhagyma.

ARANYGALUSKA
Hozzávalók: 1/2 kg liszt, 2 db tojássárgája, 3 

dl tej, 6 dkg zsír, vaj vagy margarin, 5 dkg cukor, 
csipetnyi só. Hintéséhez: 20 dkg darált dió, 15 dkg 
cukor, 8 dkg vaj. 1 dl langyos tejjel, 1/2 dkg cukorral, 
az élesztővel és 3 kanál liszttel kovászt készítünk. A 
tojás sárgákat a cukorral elkavarjuk, hozzá ütjük a 
tejet, amiben a sót feloldottuk. A liszt közepére
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mélyedést készítünk, és abba öntjük az anyagot a 
kovásszal együtt. Fakanállal jól kidolgozzuk, hogy 
hólyagos legyen és hozzáöntjük a langyosra olvasztott 
vajat, amivel szintén jól eldolgozzuk. Langyos helyen 
egy óráig kelesztjük.

Kelés után a tésztát gyúródeszkára borítjuk, 
pogácsaszaggatóval kiszaggatott tésztát bezsírozott 
kuglófformába helyezzük. Soronként megkenjük a 
tésztát vajjal és lehintjük bőven diós cukorral. Amikor 
a forma tele van a réteges anyaggal, újra kelesztjük 
egy kevés ideig, majd lassú tűznél sütjük. Ha megsült, 
tálra borítjuk, vaníliás cukorral megszóljuk és 
melegen tálaljuk. Nem vágjuk, hanem tépjük. 
Vaníliamártást adunk hozzá.

Itt van a szép karácsony
Dsida Jenő

Itt van a szép, víg karácsony, 
élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyerekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhítat 
Minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
A családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
Szól, éjféli üzenetet: 
a kis Jézus megszületett!

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Ha Budapesten jár, ne mulassza el felkeresni a 
József Attila színházat és az újlipótvárosi Firkász 
Éttermet. Kellemes élményei lesznek!

A József Attila színház: Sose halunk meg! Című 
darabját néztem meg nemrégen, a színház művészi 
titkára és kedves pénztárosa révén.
A kétrészes zenés játék főszereplője a Jászai Mari 
díjas, SZOT-díjas érdemes művész, számos film- és 
színmű főszereplője, rendezője: Koltai Róbert. Az 
1993-ban bemutatott nagysikerű film, a Sose halunk 
meg -  zenés színpadi változatát Koltai Róbert, Dés 
László, Nemes István, Nógrádi Gábor készítette el. A 
darab, ahogy a film is, egy utazás története. Gyuszi- 
bácsi (Koltai Róbert) elviszi egy vidéki vállfaárus 
útjára unokaöccsét, Imit, s rengeteg fordulatos, 
mulatságos kalandot élnek át együtt. Gyuszi bácsi a 
kisember, valahogy mindig megél, túlél a 
legvidámabb barakk, nem éppen legvidámabb 
körülményei között. Imi annyi élményben részesül, 
amennyiben máskülönben csak hosszú évek alatt 
tehetne szert. Gyuszi bácsi pozitívon gondolkozó, 
számára az élet vidám, szép és azzal a felfogással él, 
hogy „sose halunk meg”!

A Firkász - Kávéház Étterem
Zsúfolt, lefoglalt asztalok mellett bemutatta 

emu-étlapját magyar, svéd, angol nyelven is. Az 
érdeklődő vendégek között volt színész, filmrendező, 
orvos, közgazdász, egyetemi tanár. A Firkász egyik 
ötlet-dús szakácsa, Bolya Richárd emupástétomot, 
tárkonyos emuragu-levest, fokhagymaszósszal 
emunyársat, párolt emufiiét, s emutojásos 
mandulatortát varázsolt a vendégek részére.
A jó evéshez, jó muzsika kellett. A zongoránál Ökrös 
Ottó, a bárzongorista verseny győztese, játszotta és 
énekelte az emu-vacsorához szóló nótát:

Emu, emu tarka,
Se füle se farka.

Oda menjünk lakni, ahol emut kapni.
A Firkászban kapni, oda menjünk lakni!

Az este záró fénypontja: Hoffman Mónika, a svéd
magyar „megasztár” fellépése volt.
A Firkász szeretettel várja vendégeit különleges 
életeivel, jó hangulatával, vendégszeretetével!
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(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!

A Klub találkozásai minden hónap első és 
harmadik péntekén 1 - 3  óráig délután. Mindenkit 
szeretettel várunk, (nem csak a tagokat) ha valakinek 
Komputer problémája van, ossza meg velünk!
Az államilag támogatott „My Connected 
Community” mozgalom, az Idős Klubok 
kiküldötteinek tanítása minden pénteken d.u. 1 és 3 
óra között folyamatosan működik, A komoly 
munka megkezdődött és a kijelölt három Idős 
Magyarok Klubja Knox, Casey és a Nunawadingi 
Kluboknak már elkészült a Honlapja. Az általános 
Internet ismertetés és az mc2 lehetőségeiről további 
előadásokat tervezünk a többi Idős magyar 
Klubokban is. A „tagok” már megoszthatják

egymással levél formájában a fontos és napi 
eseményeket. Az Interneten már a Klubok és az 
egyéni Honlapok is megjelentek, a kibővítés és tagok 
gyűjtése a következő feladat. Az Idős Klubok 
honlapjain, ami a „Hunagrian Computer 
Community” néven ismeretes, már rajta vannak az 
összejövetelek alkalmával készített képek, 
kirándulások és azokról szóló írások. A Komputer 
Klub tagjai is besegítenek a „connected community” 
mozgalomba, többen megjelennek minden pénteken, 
hogy az arra rászorulóknak segítséget tudjanak 
nyújtani.
Az egyik legjobbnak bevált „Security System” 
kapható a Secure Tec kiadásában. Akit érdekel ez a 
„software” -  érdeklődhet a Klub összejöveteleken.
A hivatalos magyar ismertető napon Október 
7-én készült képekből ismertető.

Hivatalos megnyitása az mc2-nek, ami a 
„Hungárián Computer Community” néven 
ismeretes 2008. Február 8-án tpéntek) 1 órától -  
d.u 3 órái? a Melbournei Magvar Központban 
December 7 lesz a Klub utolsó találkozási napja 
2007-ben, - évzáró összejövetel, amire minden 
tagot és látogatót szívesen látunk!

a Vezetőség nevében Szeverényi László.
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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

gus@allhomeloans.com.au

ALLí iH o m e  Loans
ABN 18 066 912 721

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

Unit 2, Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 
Phone: (03) 9852 4312

----------------------- 1, , | 4    ................................ л — у . 1     I' I г... л .W.r 1,—   t -r -v n r  Л

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY
Lic.No.32245

ч Ha az utazási célja Magyarország 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk

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

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

688 Glenhuntlv Road Caulfield.Vie. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

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

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
hltp:A'vy\vw.cs-magnacartalravel.com.au 

vagy írj Email-t: clara@magnaeartatfayet^^

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

É pítkezési m unkálatok az 
Árpád Otthonban

Hosszú ideje várjuk már, hogy az évek óta 
tervezett otthon-bővítési munkálatok
elkezdődhessenek. 2007. Július 16-án végre 
elkezdődött a munka. A főbejáratot lezárták, hatalmas 
erőgépek vonultak fel és mér talán mi is hisszük, 
hogy hamarosan agy új épület-szárnnyal bővített 
Árpád Otthont élvezhetnek idős magyarjaink. Az 
építkezési munkák befejezését 2008 áprilisára 
tervezték a kivitelezőink. Biztonsági szempontok 
miatt a főbejáratot le kellett zárnunk, de a lakóink 
biztonság érzetének megőrzése céljából átalakítottuk a 
hátsó kertet, ahol tudnak sétálni, pihenni, levegőzni és 
gyönyörködhetnek a színpompás virágokban, 
élvezhetik a madarak csicsergését.

A bővítés befejeztével 18 ággyal növekszik a 
magas szintű, gondozásban részesülők elhelyezési 
lehetősége. Ez azért fontos, mert az Árpád Otthon 
jelenleg „Hostel” minősítésben működik, ami azt 
jelenti, hogy ha egy évek óta az Otthonban élő lakó 
megbetegszik és állapota magasabb szintű ellátást 
követel, át kellene helyeznünk egy „Nursing-home”- 
ba, ahol ennek a feltételei biztosítva vannak. Jelenleg 
nagyon kevés magasszintű gondozást tud vállalni az 
Otthon, ámbár lakóink egyre idősebbek lesznek.
Az új épületszámnyal ez a probléma nagyfokban 
mérséklődne. Lakóink megbetegedésük esetén is 
maradhatnának az Otthonban, a magas szintű 
gondozást biztosítani tudjuk. Új lakók felvételére 
nagy lakossági igény van, mérhető ez a várólistán 
szereplő jelentkezők számából.

Az átalakítási munkálatokhoz, a kert 
szépítéséhez, az új részleg berendezéséhez már eddig 
is kaptunk nagyobb adományokat, amit ezúton is 
nagyon szépen köszönünk. Az Otthon bővítési 
munkálatai nem lennének kivitelezhetők a magyar 
társadalom adományai és támogatása nélkül. Ezért 
kérünk mindenkit, aki teheti, hogy hozzájárulásukkal 
segítsék az idős magyarokat.

Amennyiben módjukban áll, adományokkal 
támogatni Otthonunkat, csekkjeiket az Árpád 
Elderly Welfare Society Inc. névre szíveskedjenek 
kiállítani. Rendkívül megtisztelnek azok a személye, 
akik végrendeletük örökségi záradékában találnak 
módot az Árpád Otthon támogatására.

Az új 18 ágyas magas szintű gondozásban 
részesülő részlegben egy szoba berendezése kb. 
$4000 kerül. Mindenki, aki ezer dollárt meghaladó 
támogatásban részesíti az otthont, szobaajtón

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.allh
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elhelyezett emléktáblában részesül, amit az Árpád 
Otthon falán fogunk elhelyezni. Mindenki, aki $4000 
dollárt meghaladó támogatásban részesíti az otthont, 
szobaajtó elhelyezett emléktáblában részesül. Több 
család által fölajánlott közös adomány esetén 
mindegyik család neve felkerül az emléktáblára.

Mint tudjuk, az Árpád Otthon a magyarok közös 
összefogásával épült fel, idős magyar 
honfitársainknak támogatására. Ezt a szép, és hálát- 
kifejező gesztust szeretnénk tovább éltetni, s mivel a 
magyar letelepedők nagyobbik generációja lassan 
egyre idősebbé válik, szükségessé vált az Otthon 
bővítése. Az építési munkákkal az Árpád Otthon 
külső arculata frissebb és szebb lesz, belső 
elrendezése is egy kicsit megváltozik, megújul, 
kényelmesebbé válik az idős bentlakó magyarjaink 
számára.

Pető Éva, az Árpád Otthon képviseletében.

Nem elfelejteni!
2007 December 1-én az Árpád Idős Magyarokat 

Gondozó Szervezet SÜTEMÉNYVÁSÁRA!
Kérjük segítségüket, sütemények adakozásával és 

vásárlásával! További felvilágosítás az Otthon 
telefonszámán: 9801 0855, Erzsikétől!

Marriage Celebrant
Melbourne-ben.

Les Stevens
Angolul és magyarul 

folytatjuk házasságuk 
megünneplését. 

Tolmácsi engedéllyel, 
(ha szükséges!)

Bizalmas érdeklődés végett hívja a
(03) 9879-8204 telefonszámot.
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2007
DECEMBER

Jeles napok; 
December 6. Szent 

Miklós napja. A
Mikulás nap 

ünneplése és az 
ajándékozás mai 

formája viszonylag 
új keletű, a Miklós 
napi alakoskodók 

azonban régóta 
részesei a magyar 

néphagyománynak.
December 13. 

Szent Luca napja. 
December 24. 

Karácsony 
előünnepe. 

December 25. Az 
Úr születése, 

karácsony. 
December 28. Apró 

szentek napja. 
December 31. 

Szilveszter»

A Közeledő ünnepek alkalmával lehetőséget 
adunk kedves olvasóink, a RÉSZEGSÉG 
MEGHATÁROZÁSÁ-hoz.
A részegség fokozatai:
Enyhén spicces; Tünetek: csillogó szemek, gyakori 
vigyor, néha váratlan kurjantás. Fogyasztás: 4-5 üveg 
sör, vagy ugyanannyi nagyfröccs.
Pályagörbe: egyenes.
Félspicces; Tünetek: a szemek még jobban 
csillognak, nótázási inger, beszéd felgyorsul, minden 
tizedik szó után elfojtott böffenés. Fogyasztás: 1 dl 
rum, plusz 4 sör.
Pályagörbe: egyenes, itt-ott gyorsan korrigált billenés. 
Spicces; Tünetek: szemcsillanás marad, a vigyorgás 
változatlan és gyerekes jellegű, a beszéd érthetőségi 
foka csökken, kezd megszűnni a különbség a zöngés 
és a zöngétlen mássalhangzók között. Fogyasztás: 1 
dl. Törköly plusz 6 sör.
Pályagörbe: a hiperbola pályáját követő, illemhelyre 
való távozás közben ötletszerű megkapaszkodás 
különböző tárgyakban (pl. Pincémő -  karja) 
Kótyagos; Tünetek: szem fénye megtörik, trágár 
kifejezések használata, minden böffenéssel kísért 
csuklás után hamis éneklés, Bodri kutya verésénél egy 
könnycsepp az arcon. Fogyasztás: 1 dl. Konyak, 4 sör 
plusz 2 dl. Bor.
Pályagörbe: csúszás nélkül gördülő kör egy kerületi 
pontjától leírt ívekkel tarkított parabola.

“Ne beszélj butaságokat! Határozót- 
tan emlékszem, hogy itt valahol egy 
ablak is volt...”

Enyhén részeg; Tünetek: az arc vonásai kifejezővé 
válnak, a mimikái izmok nyersgumiszerűen 
működnek, a beszédben gargarizáláshoz hasonló 
hangok tűnnek fel. Fogyasztás: 3 fél rum, fél vodka, 4 
sör és 4 nagyfröccs.
Pályagörbe: ilyet az ökör is csak vágtában vizel 
Félrészeg; Tünetek: a szem fénye teljesen megtörik, a 
tekintet gyöngyöző pocsolyához hasonló, a beszédben 
furcsa összefüggéstelen mondatok. Fogyasztás: 2 dl 
rum, 8 sör, 4 dl bor plusz 2 vodka.
Részeg; a szem csukva, csak akkor nyílik ki, amikor a 
lekókadó fej felborít 2 üveg sört, halk sírdogálás, az 
arcon megjelennek az öröklött elfajulás koravén 
ráncai. Fogyasztás: 3 dl vodka, 10 sör plusz X számú 
nagyfröccs.
Pályagörbe: matematikailag leírhatatlan 4 dimenziós 
mozgás.
Tökrészeg; Tünetek: a szem szinte állandóan csukva 
van, de ha nyitva is van, csak a fehérje látszik, az
érzékszervek teljesen zavartak, se kép, se hang, 
időnként a fogyasztott mennyiség visszaadásán való 
próbálkozás. Fogyasztás: kb. Annyi, amennyit egy 
kozák ezred elbír, lovakkal együtt.
Pályagörbe: nincs, csak apró, rezgésszerű
helyváltozások csuklás közbe.
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A „Hungárián Computer Community” és a Központi 
Komputer Klub Assn. kíván minden kedves honfitársának 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet

A Vezetőség.

r S Y Q in d e n  kedves mngynv A Magyar Szabadságharcos Világszövetség
bArútunknah, csuiúdnuU Ausztráliai csoportjának minden tagja

_  Kellemes Karácsonyi ünnepeket
és tÁro©9etónknek/ békés, és jó egészségben megáldott Új Évet

sz e re te tte lje s . ^o rócsoo jfi kíván minden igaz honfitársának
.. ,  „  , , Szmolnik Lajos elnök.

ünnepeket es sikerben 9«%d«g ZA) Szeretetteljes, bék'
£ s* ten d ö t kivon: * W t Wvfa ^  és

54. sz. Hunor és Magyar 
Tormay Cecil és 
Hollós Mátyás csapatok.

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

A T i s z a v i r á g  Idős  Magyarok Klubja 
k íván b é k é t ,  s z e r e t e t e t  és 
Kel lemes Ünnepeket  minden j ó a k a r a t ú  
Embernek s z e r e t t e i k  körében

A Vezetőség.

A Magyar Központ Vezetősége
kíván minden magyar honfitársának 
és támogatójának kegyeletteljes, 
békés Karácsonyt és Boldog Újévet! 

é e i  A Vezetőség nevében: Faith Ferenc.
Minden kedves magyar 
honfitársunknak, akik támogatják a 
Melbournei .Magyar Központot, kíván 
békés karácsonyt és boldog újévet

Finta Erzsébet és Zoltán.

■"'»deo m a g l ä r Z ? '  “  В°И “«
M adai Sándor és Zsuzsi

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.
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Újévet kíván minden tagnak és részvényesnek 

a Magyar Központ Társadalmi Szövetkezet
vezetősége.

Minden kedves honfitársunknak 
szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket 
és békés áldott Újesztendöt kíván 
Szalisznyóné, Gárdonyi Lili; a Brisbane-i 

4EB Magyar Rádió Szerkesztője.

Hz Ausztráliai Erdélyi magyar Szövetség 
békés és szeretettel teli Karácsonyi Ünnepeket 
és egy igen boldog és egészséges Ójévet kíván 
minden kedves barátjának és támogatójának 
Ausztrália minden részén. Pelle Lajos.

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

Hippik Szilveszter
Minden egyes tagunknak, jó barátnak, és 
magyar embernek kívánunk boldog 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog,
Egészségben gazdag Új Évet.
A Casev idős Magyarok Klub Vezetősége.

A Knox Idős Magyarok Klubja 
Sok szeretettel kíván a St.Albans-i kíván minden tagnak és jóakaraté

Idős Magyarok Klub vezetősége honfitársának Kelleme. Karacsony, ünnepeket
minden kedves tagjának Kellemes & Boldog Újévét A Vezetőség.

Karácsonyi Ünnepeket és nagyon 
Boldog Újévet - köszöntünk minden 

magyar embert, legyen béke a földön;

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

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
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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKESZSZÖVETSEG 
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat, 63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat, 
52.sz Hollós Mátyás Felnőttcserkészcsapat

MEGHÍVÓ
Kedves cserkésztestvéreink és cserkészbarátok !

Sok szeretettel meghívunk benneteket családotokkal, ismerősötökkel, barátotokkal együtt a

2007-es CSERKÉSZ MIKULÁS PIKNIKRE 
vasárnap december 2.-án

az L a s t W a r b u r to n - i  l ip p a í  R a n d i K á ro ly  c s e rk é s z p a rk b a  
(M e lw a y  2 9 !  í)2 , H a z e h v o o tí rőtte l vé g é n é l)

Már reggel 9 órától várunk mindenkit vidám cserkészhangulattal, Ízletes ebéddel, finomabbnál finomabb 
süteményekkel, italokkal, kávéval. Minden jutányos cserkészáron .

Délután 3 órakor érkezik a Mikulás bácsi tele zsákkal minden gyerek számára 
Utána az 52 sz. Hollós Mátyás cserkészcsapat új zászlójának ünnepélyes átadása 

Pető Gábor Atya és Nt. Keresztesi László közremüködsével 
Semmi se tartson vissza !

JÓ M U N K Á T
Tóth Erika -  9799 7018 Tóth Zsuzsa - 9459 7757 Bartha Ani - 9754 1706 Czudar Zsuzsa -  9759 6458

MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2007. DECEMBERI NAPTÁR
December 2. Vasárnap

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

December 9. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

December 16. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
Gyertyafényes Est (kb. este 8 órakor) 

December 23. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

December 25. Kedd.
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

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

December 31. Hétfő 
Szilveszteri Bál.
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Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar
honfitársat, az évek óta közkedvelt >>
EBÉDDEL egybekötött '$

ZENÉS KLUBNAPJÁRA |
Jövő év Február 24-én |

f  A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 
|  MINDENKIT.

Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel)
>> Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM!
Minden hónap első szombatján MUNKA-NAP 

a Magyar Központban!
December. 1-én, szeretettel várunk mindenkit, aki 
a Központ karbantartásán szeretne segíteni.

FIGYELEM!
A Magyar Központ Tá 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
_____________ (03) 9560 1270.

KIS HIRDETÉSEK!
Maximál Handvman (megbízható)
Házkörüli és benti munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
041 176 0363 mobilon.

CLEANING ACCLAIMED SERVICE
Deák Gyöngyi Tel. 9318-5103, Mobil 0422770957 
Általános házimunkák, mosás, vasalás stb...

Megbízható, felelősségteljes szolgálat

MAGYAR ÖRÖKSÉG
A Demokrata rovatából, Hankó Ildikó

írástudó nép
Sokat-de nem eleget -  idézik az ötvennyolc nyelvet 
beszélő Giuseppe Mezzofnaíi bíboros (1774-1849) 
Franki Ágoston cseh nyelvésznek 1836-ban a magyar 
nyelvről írt szavait, amely megjelent a Watts 
Transcription of the Philological Society 1855. Évi 
számában: „ Tudjátok-e, melyik nyelv, amelyet 
konstruktív képessége és ritmusának harmóniája 
miatt az összes többi elé, a göröggel és a latinnal egy 
sorba helyezek? A magyar! Az új magyar költők 
verseit ismerem, ezeknek dallamossága teljesen 
magával ragadott. Kísérjétek figyelemmel a jövő 
történetét és a költői géniusz olyan hirtelen 
fellendülésének lesznek tanúi, amely teljességgel 
igazolja jóslatomat. Úgy látszik, a magyarok maguk 
sem tudják, hogy nyelvük milyen kincset rejt 
magában.... ”

Azelőtt Vörösmatryt, Arany Jánost, Cicerót, 
Goethét idéztük, manapság új „nagyságokat” : 
„Hazudtunk reggel, este és éjjel...” Amikor a 
monarchikus kancellária 1821-ben meghirdette az 
osztrák történészeknek, hogy „ írjanak a rebellis 
magyaroknak olyan őstörténelmet, amelyre nem 
lehetnek büszkék”, azóta sulykolják belénk, hogy 
őseink a Bjelaja Káma menti gyűjtögető-halászó 
kultúrájú finn-ugor népek voltak, s Levediában és 
Etelközben minden kultúrát a szlávoktól tanultak el. 
Ezt komoly szakemberek soha nem hitték el, de 
mindig voltak a hatalomnak szervilis kiszolgálói, akik 
némi kis pozíciók érdekében kiszolgálták a hatalmat. 
Nagyszerű dolog volt ez a szovjet megszállás idején 
is, hiszen „történészeink” kijártak Sziktivkárba 
vodkázni, és egymás nyakába borulva erősítették nem 
létező rokonságunkat.

A hazugság korának vége: az emberek minden 
téren szomjazzák az igazságot, és elutasítják a 
hazugságot, különösen, ha létükről és hazájukról van 
szó. Manapság végre ott keressük őshazánkat, 
ahonnan jöttünk. Az igaz tudományt nem érdeklik a 
preferenciák, a politika irányelvei, hanem az 
igazságot keresi. Egy népet meghatároz élettani 
tulajdonsága, szellemi és tárgyi kultúrája, valamint 
nyelve. Őseinket tehát ott kell keresnünk, ahol olyan 
emberek éltek, mint amilyenek mi vagyunk. 
Nyelvünk is onnan származik, ahol azt a nyelvet 
beszélték az emberek, mint mi.

A magyarság történetében két nagy kultúra 
létezik: a belső-ázsiai magas-kultúra, ahonnan
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kiszakadtunk, és az indoeurópai kultúra, ahova 
érkeztünk, ahol végleges hazára leltünk. Az 
indoeurópai kultúra írása a betűírás, a belső-ázsiai a 
kép-írás, amely részben eredeti formájában maradt 
meg, részben leegyszerűsödött, és részben 
szótagírássá alakult. Ősi állapotát a kínai írás jelenti, 
ahol egy szótagot, egy hangzást egy jel takar-, 
közbülső alakja a sumer írás, végső alakja pedig a 
szogd, a baktnai, a török és az ősi magyar írás. Hogy 
a képírás legősibb formája honnan származik, arról 
vitatkoznak a kutatók, mindenesetre írásunk -  a 
jobbról balra történő, mássalhangzós, ligatúrás 
szótagírás -  a lineáris írások kapitális típusú ágához 
tartozik, és a képírásból igen korai időben vált 
fonetikus szótagírássá.

folytatás a januári Kisújságban!

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ 
nagytermében
760 Boronia Road Wantima 3152.
December 11-én Karácsonyi ebéd.
NOVEMBER
November első napja Mindenszentek, a második nap 
Halottak napja. Emlékezünk szeretteinkre, akik 
eltávoztak sorainkból, a kedves Klub-tagokra, 
barátokra, akik előttünk járnak a vég nélküli életúton. 
Magyarországon November az ősz vége, itt a tavasz 
utolsó hónapja. Ősz a múlás, tavasz a természet 
újjászületése... Emlékezzünk, de újult erővel nézzünk 
az élet felé...

November 13-án ünnepeltük Klubunk 
születésnapját. Ez volt a 11-ik évfordulónk. A 
vezetőség ki tett magáért, hogy emlékezetes maradjon 
a tagoknak ez a nap is. Vidám műsor emelte a nap 
hangulatát. Az ebéd is az egyik kedvenc étel volt: 
töltött káposzta és sütemény.
A Klub a Kaszinót is meglátogatta, kisebb nagyobb 
szerencsével. Volt, aki nyert, és vesztett, de mindenki 
jól érezte magát, ami a fő cél ilyen kiránduláson.
A November hónap 
fénypontjára készült a 
Klub tagsága -  a 
Tasmánia-i útra.
November 16-án a 
társaság a Spirit of 
Tasmániá-n elindult az 
„Apple-Isle” felé. Az 
út sok szép helyre elvitt

bennünket, sok szépet láttunk -  amiről a Januári 
Kisújságban részletesen be is számolunk! Sok kép is 
készült, igy a legszebb megörökíteni az élményeket.
Itt csak ízelítőnek egy-két kép -  a többi majd a jövő 
hónapban, - vagy akinek íntemet-je van a Knox Idős 
Magyarok Honlapján.

Van egy, novemberi veszteségünk is! Tapolcsányi 
Annuska, aki linóm ebédeket főzött nekünk, 
lemondott. Köszönet munkájáért, és sok szerencsét 
kívánunk neki a továbbiakban.
Móra Erzsiké kisegítette a Klubot, és ő látja el a 
főzést. Hálásak vagyunk kisegítő munkájáért.

Figyelem! A fent olvasható értesítőt, a Knox Idős 
Magyarok „honIáján" az Interneten, Notice Boáid -  
„November” alatt megtalálják! Szerk.
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NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI 
A Nunawadingi Örök ifjak 2007. December 5-én 
(12 órától 3 óráig) tartja évzáró ebédjét a 
Whitehorse Klubban, mint már évek óta. Azon 
tagok, akik még nem jelentkeztek, és igényt tartanak 
hely foglalására, December 2-ig még megtehetik 
Simma Edithnél a 9877-1849 telefonszámon.
A jövő évben az első összejövetelünk 2008. Január 
30-án lesz, a szokott helyen, az East Burwood-i 
Hallban. Cím: Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 Cl. Ezen az első „ismerkedési 
napon” csak az unokákról, és a családi eseményekről 
lesz szó, - éppen ezért kérem, gyűjtsék a 
mondanivalókat!

November 7-én a Klub megkapta a beígért 
vetítőgépet, amit Simma Edithnek köszönhet a Klub. 
Jó lesz majd látni ismertető előadásokat, az egészség, 
tudomány és kultúra terén.

November 21-én Klubunk Vidám Napot 
rendezett. Gulyás Gyöngyi nagy szakértelemmel 
varázsolta elénk az öreg székely furfangos, 
csavaros észjárását. Jót nevettünk a sokféle, 
változatos viccein.
Major Erzsi zongorajátéka emelte a nap 
színvonalát. Schubert, Chopin darabokat adott 
elő. Az öreg hang-szerkentyű nem nagyon akart 
engedelmeskedni, de mégis gyönyörködve 
hallgattuk a játszott melódiákat.
Szántó Erika összeállításában hallottunk három 
nagyon régi karácsonyi dalt, - melyek hallatára 
gyermekkorunkat idéztük fel. Szemünk előtt 
láttuk a régi, otthoni karácsonyokat -  amit 
visszahozni nem lehet, csak az unokáinknak átadott 
szeletet által kívánjuk megtartani a régi szokásokat. 
Köszönjük a gyönyörű énekeket! Nagyon szép 
búcsúnap volt a Klubhelyiségben, ahogy 
elbúcsúztunk a 2007-es évtől.

A Karácsony közeledtével kívánunk minden 
jóakaratú magyar honfitársunknak szeretett teljes és 
békés Karácsonyi Ünnepeket és egy ragyogó boldog, 
egészségben gazdag örömteljes újévet. Elvárjuk a 
sorstól, hogy amikor 2008. Január 30-án találkozunk, 
minden tagnak lesz legalább tíz örömteljes élménye, 
amit megoszt a klubtagokkal, ami majd vidám indítót 
ad a 2008 évnek.
Magam és a Nunawadingi Örök Ifjak Vezetősége 
nevében Nagy József (Jocó)
Figyelem! A fenti beszámolót a Nunawadingi Klub 
Internet honlapján a tagok a „Noticboard” alatti 
bejegyzésen olvashatják!

A „TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  d.u. 
3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, Footscray 
3011. Melway: 42 E3.
December 12-én Karácsonyi ebéd a tagoknak és az 
idős környékbeli vendégeknek!
December 21.-én pénteken, este 5-től 12 óráig zenés 
összejövetel. Paska Béla és zenekara biztosítja a jó 
hangulatot! Kicsi a hely, ahol sok jó ember elfér. Ez 
az utolsó összejövetel ez évben, (évbúcsúztató) a jövő 
évben Február 6-án indul a Klubélet!
Volt egy „szüli-nap” a Klubban. Szeretett MUZSLAI 
KATICA 80 ÉVES SZÜLETÉS NAPJÁT 
ünnepelte a Klub tagsága. A helyi város kiküldöttje is 
jelen volt a szép megemlékezésen. A jó Isten sokáig 
éltesse Katica nénit, boldogságban, egészségben kis 
és nagy családja örömére!

A Klub programjairól érdeklődni lehet Boros 
Veronika telefonszámán; (03) 9689 0176.
A Klub összejöveteleire szeretettel várja a tagjait 
és vendégeit a vezetőség nevében Boros Veronika.

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

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public 
Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.
Kedves Olvasóink!
A November hónapja is elszaladt, minden különösebb 
érdekesség nélkül. Teimészetesen összejöttünk 
minden szerdán a szokásos helyünkön, barátaink 
társaságában eltölteni néhány kellemes órát.
November 25-én megtartottuk a szokásos vasárnapi 
ebédünket, mint miden hónapban Máté Ági és 
Risztics Pityu zenéje emelte a hangulatot. Van egy kis 
kellemetlenség, amit meg kell, hogy, említsek, - 21-én 
nem volt összejövetel, mert az utolsó pillanatban 
értesítettek, hogy a Klub körül javítási munkálatok 
miatt a helyiség le lett zárva.
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December elején, vezetőségünk tervei szerint a 
Sherbrook Forest-ot fogjuk meglátogatni, egy napos 
buszkirándulás alkalmából.
December 19-én pedig bezárjuk az ajtónkat, egy kis 
nyári szünidőre, hogy mindenki, de főleg a vezetőség 
tagjai is pihenhessenek egy kicsit, és több időt 
tölthessenek családjuk társaságában.
2008. Január, 23-án elindul a Klubélet újra, és 
remélhetőleg minden tagunk épségben, egészségben 
tér vissza a régi baráti körbe. A következő zenés 
Délutánunk Február 24-én lesz, - a szokásos 
formában -  amelyre mindenkit, mint ebben az évben 
is szertetettel várunk.
Most pedig szeretnék minden olvasónak és 
barátainknak kívánni egy békés Karácsonyt, és egy 
nagyon boldog Újesztendőt.
A vezetőség nevében, tisztelettel......................Áipi.
Figyelem! A fent olvasható értesítőt, a Casey Idős 
Magyarok „honlaján” az Interneten, Notice Board -  
„2007. November Hírei” alatt megtalálják, sőt még 
angol nyelvre lefordítva is! Szerk.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLLÁ!
CSOPORTJA

A 2007-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (December 1-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

SZÉP MEGEMLÉKEZÉS AZ IVANHOE-I 
RSL RENDEZÉSÉBEN...

The Hungárián  
C om m unity

All members are cordially invited to 
enjoy our hospitality, food & beverages.

We are expecting a wide 
representation of civic leaders 
írom local government and 
parliamentary areas as well as 
other RSL’S and various kindred 
organisations.

Colonel Michael Annett CEO, RSL 
Victorian State Branch will be in atten- 
dance.
We hope you can jóin us in what 

promises to be a pleasant and 
relaxing evening.

Fred Cullen OAM — President

Megható élmény volt a megjelenteknek, akik részt 
vehettek az Ivanhoe-i RSL „president’s Night 
összejövetelen. Az ausztrál hősökkel együtt 
megemlékeztek az 56’os hősökről is, akik életüket 
adták Magyarország szabadságáéit. Talán ez az 
egyetlen hely itt Melboume-ben, ahol hivatalos 
formában megtisztelik az ausztrál és a magyar 
hősöket ugyan azon a napon, ugyan azon 
formalitásban. Köszönhető ez a Magyar 
Szabadságharcos Világszövetség tagjainak, alak 
támogatják a szoros együttműködést. Nagy érdem, és 
köszönet jár minden egyes tagnak! Szerk.
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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 összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

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 összejöveteleire mindenkit szeretettel vár, 
a Vezetőség!

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.
2007. December 21-én tartja az évzáró Karácsonyi 
ebédjét a Klub helyiségében! (vendégeknek $6.00)

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 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.

Kedves megemlékezés....
Török Lili néni születésnapját ünnepelte a 

Bocskai Nőszövetség tagjai társaságában. Lili néni 
1994-től 2006-ig lakott és sokat segített a Bocskai 
mindennapos ügyeiben, amíg ereje bírta. Most Kew -  
ben, egy „nurseing home”-ban lakik, ahol teljes 
ellátást kap. Köszönet hosszú éveken át, folytatott 
munkájáért, és kívánunk neki jó pihenést és 
megbékélt hosszú éltet. Szeretett ismerősei!

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...)_______

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 
Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 

DECEMBERI NAPTÁRA...
December 16-án -  Karácsonyi Műsoros Délután! 
December 25-én -  Karácsonyi Istentisztelet.
Magyarul és angolul -  az egész család (az itt felnövő 
kicsinyekkel együtt) részt vehet majd a kivételes 
szertartásban!
December 30-án -  Zenés évbúcsúztató. Belépődíj 
$20.00 ebéddel együtt. Új Hullám Zenekar 
szórakoztatja majd a megjelenteket!
2008. Január 1 -én. Díszebéd. A Főtiszteletes dr. 
Tőkés László tiszteletére. Az ebéd ára $20.00. Ebéd 
után szabad beszélgetés a tervezett Főtiszteletes Úr 
beszéde után. Mindenkit szeretettel várunk!
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A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák:

kedden és szerdán de. 10 - du. 3 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

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

________ Fax: (03) 9830 0952

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.au_______

Megjelent az „ÖTVENHATOSOK” rövid 
film DVD-én -  készítette Péter János Zoltán.
Magyarul és angolul méltatása az 56’ után érkezett 
emigránsokról és kezdeti életükről.
A DVD megrendelhető Péter János Zoltántól Mobil 
telefon 0413 537749; vagy a Kisújság vonalán.

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 Magvar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson. Honlap: www.miitv.net:
Email: MHTV@TPG.com.au

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
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!
A December 7-ére hirdetett 

mc2 hivatalos megnyitása 
2008. Február 8-ra lett 
elhalasztva, különböző
elkerülhetetlen okok miatt. 
Köszönetnyilvánítás: Az Ausztráliai Kisújság
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik fényképeiickel 
segítették ezen kiadás részleteit. Az utolsó pár kép, 
ami a szerkesztőség fényképezőgépével készült az 
Árpád Otthon építkezéséről készültek. Sajnálattal kell 
bejelentenem, hogy az évek óta használt kitűnő 
fényképezőgép egy tolvajlás áldozata lett, - és nem is 
került elő -  most már végleg búcsút mondhatunk a 
„hűséges munkatársnak”! Az újévben egy új 
„munkatárssal” jelentkezni fogunk!_______________

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 :........................................................

Cím :....................................................

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

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.
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