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karácsony Varázsai
Ahogy a világ egyre kisebb lesz, és a „VILÁGFALU” közelebb hozza 

egymáshoz az embereket, az információ szolgálat által mindent tudunk, 
ami akárhol a világon történik sok szó hangzott el és számtalan mélatatás 
látott napvilágot a föld két felén és két évszakban megtartott 
karácsonyairól és azok különböző varázsos mivoltáról.
A hasonlatosság mindenhol felismerhető a világon. A szeretet és béke 
ünnepe, a gyermekek és idősebbek családi összetartozásának 
megünneplését jellemzi. Sok helyen ezt még a mai napig megtartják és 
vallásos, vagy emberszeretet gondolata hozza elő varázsát. Azonban, sajnos, „Nagy 
keletű üzlet” lett Jézus Krisztus születésnapja. A lényeg valahogy elveszett a sok világító, 
hirdetőtábla, és reklámok között, az üzlet, a nyereséghajszolás lett a fő cél.

Hó! Hó! Hó! -  halljuk itt is, ott is - mondja a jó öreg 
Mikulás, de szerencsére itt Ausztráliában a hónak, se 
híre se hamva, csak talán néha a hegytetőkön. A jó 
Mikulás élvezi a napfényt, a nyarat velünk együtt és a 
tenger hullámain hordja ki ajándékait még Rudolf is 
megtanul vízen siklani és nem kell neki szánkót húzni a 
havas mezőkön, a többi iramszarvassal.
H a a három király újra eljönne és 
megajándékozhatná a kis Jézust és vele 
együtt a földön az em bereket, hitet, reményt 
és szeretetet kellene adniuk. Ez az, amiből 
m ost olyan kevés van az em beriségnek. A 
magyar testvéreinknek pedig m ég ráadásul 
m egértést és egy nyugodtabb békés életet, 

amiért olyan nehéz és zaklatott viszonyban kellett élniük évszázadokon át. 
D icsőség  a m enyben az istennek, békesség a földön a jóakaratú 
embereknek. Szeverényi László
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kkrAcsory
December 25-e, Jézus születésnapja, az öröm és 

a békesség ünnepe. A Megváltó születése napjának e 
napra való kijelölését hosszú viták, bonyolult 
számítások előzték meg. Történészek kutatása szerint 
Jézus születésének napját а IV. században I. Gyula 
pápa idején kezdték megünnepelni. Nagy 
néprajztudósunk, Katona Lajos szerint a Megváltó 
születése napjának e napra való rögzítése 
mindenképpen összefügg az egyháznak azzal a 
törekvésével, hogy ha az ősi pogány természetimádó 
szertartásokat és népszokásokat nem tudja legyőzni, 
saját hitéből fakadó új vonatkozásokkal, új 
tartalommal látja el. Ami pedig a 
Megváltó születésének évét illeti: a 
Bibliából tudjuk, hogy Jézus akkor ' 
született, amikor Heródes császár ; 
megölette a két éven aluli betlehemi « 
gyerekeket, nehogy azok valamelyike : 
később veszélyeztesse uralmát.

Karácsony napjához igen sok 
népszokás kötődik. Ezen a napon 
elkezdődött az úgynevezett 
betlehemezés. Ez a vallásos játék, 
amely Jézus születésének a Bibliában 
leírt történetét mutatja be, de később 
kiegészült tréfás szokásokkal, 
köszöntővel, jókívánságok
elmondásával. Eredetét tekintve ez is 
összemosódik az ősi magyar múltat idéző jelekkel, de 
ezeket is keresztény vallásos tartalom tölti ki. A 
betlehemezők általában 7 - 8 gyerekből álló csoport 
ment házról házra Karácsonyt köszönteni. Egyikük 
beköszönt a házba: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” 
Ha a háziak fogadták őket, karácsonyi énekeket, ha 
beengedték őket a házba, akkor pedig betlehemes 
játékot eljátszva köszöntötték a ház népét. íme egy 
régi és ismert betlehemes ének:

„Csorda pásztorok, midőn Betlehemben 
Csordát őriztek éjjel a mezőben.
Isten angyali jövének nrelléjök,
Nagy félelemmel telék meg szívok.
Örömet mondok néktek, ne féljetek,
Mert ma születik a ti üdvösségtek.
Menjetek el-bé gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolban,
Elindulának és el-béjutának,
Szűz Máriának jó estét mondának.
Nem találták őt fényes palotában,

Hanem istálló szegény jászolában.
Aki az ég s föld sarkait fenntartja,
Nem lel más helyet, hol fejét lehajtsa.”

Más dalok is a pásztorokról szóltak, akik a kisded 
Jézust köszöntötték.
Másik közismert daluk volt:

Kiskarácsony, Nagykarácsony,
Ki sült e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Had egyem meg melegébe.

Kezem lábam jaj de fázik 
Az ablakon jég szikrázik 
Ha szikrázik, had szikrázzon 
Azért van ma szép Karácsony.

Természetesen a kalács - dióval vagy 
mákkal töltve - már várta őket, s 
kaptak is belőle. A betlehemesek más 
karácsonyi dalokat is énekeltek, a 
„Karácsony éjszakáján, Jézus
születése napján” vagy „ A kis Jézus 
aranyalma, boldogságos szűz az 
anyja” kezdetűt. Mindezek a dalok 
Jézus születésének bibliai történetét 
mesélik el mély átérzéssel, de volt 
mellette szép számmal tréfás, vidám 
ének is. Végezetül búcsúzóul minden 
jót kívántak:

„Kívánok az egész családnak
erőt, egészséget!

Adjon az Úristen bő áldást, 
Marhácskában szerencsét és szaporodást!”

A betlehemezés hozzánk Nyugat-Európából, 
Franciaországból jutott el а XVI - XVII. században, 
de nálunk népi játékká alakult át, amely egyes 
vidékeinken még mindég szokásban van. A
betlehemezés vallásos jellege mellett helyet adott a 
vidámságnak, tréfának. Sok helyen valóságos kis
színjátékot mutattak be, a Bibliából ismert, majd a 
környezetükből vett szereplőkkel.

Karácsony napjához sok más családokon belüli 
szokás is kötődik. Karácsony napján általában 
mindenütt a hagyományos étrendet követik még ma 
is: a Szenteste a rántott hal, burgonyasaláta, és 
valamilyen kelt tészta változata szokásos. A 
karácsonyi ebédek között a húsleves, töltött káposzta, 
sült pulyka, édessége pedig diós - mákos bejgli 
szerepelnek. Természetesen azonban másfajta ételek 
is asztalra kerülhetnek, ezek között elsősorban 
tészták, édességek.

(Haynal Koméi és H.Orosz Mária nyomán)
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k a r á c so n y i k a l á c s
Amikor az embernek fiatalkori ételeiket 

próbálják visszaidézni, gyakran cukormázas tortákra, 
omlós rétesekre gondolnak. Énnekem Anyám kenyere 
él az emlékezetemben tökéletes elevenséggel. A 
kenyér fontos helyet foglalt el életünkben. 
Megszegésének szertartása Anyám kiváltsága volt, s 
O, amikor kezébe vette, hogy leszelje belőle az 
étkezéshez épp szükséges mennyiséget, előbb rátette 
az örök élet és örök remény jelét. Mi még a ropogós 
serclit is csak azután kaptuk meg.

De emlékeim mégis a kenyérsütés csodálatos ősi 
ceremóniájához kapcsolódnak szorosabban. Minden, 
ami hozzá tartozott, nálunk szent volt, pedig 
protestáns családban nemigen dobálóztak ezzel a 
fogalommal. Ide tartozott a két szakajtó is - egy 
hosszúkás nagyobb és egy kicsi gömbölyű 
amelyeket semmi másra nem volt szabad használni, 
hiszen még szagot kaphatnak. A kisebbiket nagy 
kegyelettel később el is vittem magammal földi 
vándorutamra. Négy szép fehér damaszt volt még a 
sütés kelléke, amelyeket csak Anyám keze érintett, 
meg a meleg, illatos friss liszt.

De a legfontosabb a kovász volt. Minden 
családnak megvolt a maga kis kovásza, s valahogy 
szégyen is volt kovászt kölcsönkérni. Nem sokra 
becsülték azt az asszonyt aki nem tudott a kovászra 
vigyázni.

A kovászt Anyám nagyanyámtól kapta, amikor 
férjhez ment és önálló háztartást kezdett. Nagyanyám 
pedig dédanyámtól, és így ment a maga rendjén 
vissza a messzi századokba. A kis kovász magában 
hordozta családunk múltját, történelmét, jelenét és 
jövőjét: élni akarását. Ugyanakkor az anyafölddel 
összekötő kapocs is volt, hiszen a földből éltünk mi 
is, nagyszüleim is: amit termeltünk, az volt életünk 
alapja.

Anyám minden kenyérsütés alkalmával lecsípett 
egy fél kilónyit a kenyértésztából. Lelapította, és 
száraz helyre tette, hadd szikkadjon, melléje a két 
szakajtót és a négy ruhácskát. Kovászunk ott várta a 
következő kenyérsütés idejét. Igazában akkor 
kezdődött a kis kovász nagy szerepe. Az élesztő 
baktériumok ugyanis tovább élték benne titokzatos 
életüket, s élő és éltető részecskéivé lettek a ház 
levegőjének, amelyet mi beszippantottunk. 
Ugyanakkor nyílván a kis kovász is magába szívta 
azt, ami bennünket jelentett ebben a levegőben, 
nemcsak a leheletünket, de reményeinket, álmainkat, 
sorsunkat és egész sajátos emberi valónkat. Aztán

tovább nevelgette őket makacs kitartással,
megteremtve az otthon kémiai-bakteriológiai 
egyensúlyát és őrizve jellegzetes karakterét.

A kovász tehát csak a mienk volt, és különbözött 
minden szomszédétól: titokzatosan uralkodó gócpont 
volt a világmindenség egy zárt egységében. Anyám ki 
kovásszkája volt a letéteményese a mi családi 
összetartásunknak, egyéni jellegünknek, jelképe 
hagyományainknak, folytonosságunknak, a 
szépségnek és szeretetnek, amit a család jelent.

Elszoruló szívvel gondolok néha arra, hogy a 
mai családok életében egyre ritkább az ilyen kovász. 
A mai ember nagy üzletekben vásárolja meg 
mindennapi kenyerét, s az, nyílván lehet szép is, jó is, 
változatos is, hiszen érti a dolgát az, aki készítette. De 
néha bizony úgy érzem, hogy ebből a bolt kenyérből 
hiányzik valami. Talán éppen a lelke.

КО VI PÁL
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 (Acctg). Cert IV Fin Services

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
Gus@allhomeloans.com.au

ALLOHome Loans
ABN 18 066 912 721 

www.allhomeloans.com.au 
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

Phone: (03) 9852 4444, Fax: (03) 9852 4477

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

mailto:Gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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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 íYQinAen kedves moggar A Magyar Szabadságharcos Világszövetség
. , . . Ausztráliai csoportjának minden tagja
barátunknak/ cserkes* családnak , J  . л п11М|, ы

és támogatónknak/ békés/ és jó egészségben megáldott Új Évet
szeretetteljes ^Karácsonyi kíván minden igaz honfitársának

.. , ,  Szmolnik Lajos elnök.
ü n n ep ek et es sikerben gazdag ZAí Szeretetteljes, bek'

£szten d öt kivan: ÚJévet kíván és Boldog
5 4 . sz. Hunor és Magyar Madii SáBdor é* •
6 3 . SZ. Tormay Cecil és A Regnum Szövetkezet
5 2 . SZ. Hollós Mátyás csapatok ^egyelemteijes feará«nnVeZeÍ0Sége nevében

^ k é S, boldog új é s z t é n ^ b Bnepeket és
A Fitzroy-i Magyar Református Gyülekezet onfitJ rsuaknak. 0 vánui,k minden
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és gazdag,

megáldott Újévet kíván minden magyar honfitársának!

A T i s z a v i r á g  Idős  Magyarok K lu b ja  
k ív á n  b é k é t ,  s z e r e t e t e t  és 
K el lem es Ü nnepeket minden jó a k a r a t ú  
Embernek s z e r e t t e i k  körében

A V e ze tő s é g .

A Magyar Központ Vezetősége
kíván minden magyar honfitársának 
és támogatójának kegyeletteljes, 
békés Karácsonyt és Boldog Újévet!
A Vezetőség nevében: Faith Ferenc.

Minden kedves magyar
honfitársunknak, akik támogatják a Magyarországi és Ausztráliában élő rokonoknak,
Melbourne! Magvar Központot, kíván ‘,ar4t° ínf k és * *  szeretettel
, , ,  , , , . . . »  , kivan békés, es Kellemes Karácsonyi ünnepeket
békés karácsonyt es boldog újévét ésBoldog ör6mteijes> gazdag Újévet

Finta Erzsébet és Zoltán. 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«! 

4EB Magyar Rádió Szerkesztője.

Яг Ausztráliai Erdélyi magyar Szövetség 
békés és szeretettel tel! Karácsonyi ünnepeket 
és egy igen boldog és egészséges Újévet 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.

Sok szeretettel kíván a St.Albans-í 
Idős Magyarok Klub vezetősége 

minden kedves tagjának Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és nagyon 

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

Minden tcgtársnak és nézőnek Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet 
- ;ó egészségben és sok szerencsével 
kíván a Melbourne-i M agyar M agazin  
TV. Vezetősége.

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

A NUNAWADHSG1 ÖRÖK IFJAK VEZETŐSÉGE

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket 
És egy boldog új esztendőt kíván minden egyes 
nézőjének és támogatójának i

Szeretettel -  MHTV ■ vezetősége w  ír
^ |Г яо

A Knox Idős M agyarok Klubja ^
kíván minden tagnak és jóakaratú 
magyar honfitársának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Újévet. A Vezetőség.



6. o ldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub egy éves eredményes és 

kemény munka után December 5-én, pénteken 1-től 
tartja az éwégi búcsú-találkozóját. Az év kiemelkedő 
pontja közé tartozik a Klub segítsége a Hungárián 
Computer Community (mc2) felállítása volt. Ez az 
Idős Magyar Klubok saját információ tárolója lett, 
közérdekű hírek, működésüknek mindennapi 
események tárolója lett, úgy magyarul, mint angolul, 
képekkel gazdagítva bemutatja kirándulásaikat, 
ünnepélyes eseményeiket.

Nagy öröm tudni, hogy a Victoria-i Állam meg 
van elégedve az eddig elvégzett munkánkkal, és így a 
kijelölt két év után is megtarthatjuk Honlapunkat az 
Állami Web-lapon, sőt ki tudjuk szélesíteni 
használatát a tetszésünk és elgondolásaink szerint.
A Hungárián Computer Community tovább 
menete tervbe van véve a jövő év munkálataival.
A Klub elvállalta a Központ könyvtárának 
áthelyezését és az Index számítógépre való tételét. 
Ezek a munkálatok December és Január hónapokban 
kerülnek elvégzésre, a jövő évi Klub aktivitások előtt. 
Hirdetés! -  A Security Sytem -  minden Windows 
rendszerre kapható. Ez az egyik legjobban bevált 
rendszer, ami kiszűri a „spam”-akat, - Fire-wall-t ad 
ki és bejövő levelekre -  Interneten küldött káros 
fertőzések ellen.
Végezetül, minden Komputer Klub tagnak és 
családjának kívánok kellemes Ünnepeket, - akik 
pedig részt vesznek majd a Könyvtár átrendezésében; 
kívánok jó munkát a Vezetőség nevében: Sz.L.

MAGNA CARTA
TRAVEL AGENCY
Lic.No.3224.5

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.Vic. 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;
Ml p.Vww w, Pi^.aEM£álMX4yel^om,ajr 

vagy írj Email-t: cjajraliffimâ ^

JUért szomorú a mugyur!
Magyarország szomorú nemzet. Nem én gondolom, 
hanem a neves külföldi pszichológusokból és 
szociológusokból álló munkacsoport szerint. 
Európában a harmadik helyen állunk a negatív listán. 
Na most mit mondjak? Szomorú vagyok! A 
köztévében valamikor régen Czeizel Endre genetikus 
nagy sikerű előadás-sorozatából kiderült: a magyar 
egy genetikailag erős nép. Minden Közép-Európán 
áthaladó nép itt hagyott valamit a génjéből. Itt 
keveredett a magyar, kelta, avar, hun, kun, besenyő, 
tatár, török, sváb, tót, rác és ki tudja , még hány 
nemzetség. Ebből lett egy erős, jó géneket hordozó 
faj: a magyar. Büszkéknek kellene lennünk erre! 
Akkor most, tessék! Azzal kell szembesülni, hogy 
lehajtott fejjel járó nemzetnek tartanak bennünket. 
Igaz ez? Vitatkoznék vele. Ez a kis ország nagyon 
sokat adott a világnak: neves művészeket, 
sportolókat, Nobel-díjas tudósokat. Nagyon sok 
világhírű találmány öregbíti a magyar nép jó hírét. 
Magyarország az ezeréves történelme során megért 
sok jót és rosszat, nagyon kevés ideig volt önálló, 
mégis meg tudta tartani identitását, nemzeti öntudatát, 
és felemelt fejjel tud járni. Kialakult benne, hogy 
mindent túl lehet, és túl kell élni! Nem hiszek a „sírva 
vigad a magyar..” mondásnak, mert ez nem igaz. A 
magyar igenis egy vidám nép volt. Volt, amíg nem 
jött a rendszerváltás! Azt hitték az emberek, hogy a 
rendszerv áltással megjön a Kánaán, mindenki gazdag 
és boldog lesz. Nem így történt! Jött a 
munkanélküliség, a létbizonytalanság, a társadalmi 
egyenlőtlenség, az ország politikai kétfelé szakítása 
(magunkfajtára és maguk faj tára), amit nekünk, 
korosabbaknak nagyon nehéz átélni, és ez okozta a 
„szomorúságunkat”. Talán a mi korosztályunk ezért 
„nem vidám”. Bízom benne, hogy a most felnövő 
generációnak már nem kell ezt a traumát átélni, és 
újra megtanulnak mosolyogni a magyarok! Zs.F.,Tét

M S  T h o to g ra p fiy  & Im a g in g
"WecCdtng

* "Portrait 
* CcCarcfiíve

* DigítaC ‘Restaration
Em: m sandor@ aapt.net.au

(03) 97б20801

mailto:msandor@aapt.net.au
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KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Magyar falu Ausztráliában

2008 szeptemberének egyik napsütéses hétvégén 
gyűltek össze Melboume-ben az ausztráliai 
regőscserkészek, hogy megelevenítsék egy magyar 
falu életét „szürettől karácsonyig”. Bár Ausztráliában 
ilyenkor tavasz van, az időjárás is kedvezett, 
valóságos „vénasszonyok nyara” hangulatot teremtve. 
A résztvevők, messziről jött rokonság tagjait 
képviselve különböző népviseletekben jelentek meg: 
többek között Erdély, Ormánság, Délvidék, 
Matyóföld, Kalocsa is képviselve volt. Mivel ezek a 
cserkészek valóban nagy távolságokról gyűltek össze, 
a program első pontja ebéd volt, igazi magyar töltött 
káposzta. Ezek után bemutatók, előadások, 
gyakorlatok váltották egymást. Az egyik sarokban 
nyers tuskóból faragtak fakanalat, a másikban 
mintákat égettek fakanalakra, itt népmeséket 
szerkesztettek, ott rátétes kézimunkát készítettek, míg 
a konyhában csigatésztát gyúrtak, formáltak. Közben 
már melegedett a kemence is, és máris kelt a házi
kenyér, nehogy éhezzen a vendégsereg.

Az este szüreti mulatság volt, frissen préselt 
musttal, persze csak miután a regősök megtanulták, 
mennyi munka előzi meg az ilyen mulatságot. 
Vacsora után azután bevonultak a fonóba és 
megkezdődött a muri. Táncoltak, énekeltek, meséltek 
játszottak. A csősz elkapta azokat, akik lopták a 
felkötözött szőlőt és meg is büntette őket, mindenki 
derű jére. Másnap reggel a magyarok Boldogasszony
tiszteletéről hallottak a „falu lakói”, aztán egy 
„lakodalonf’-ban vettek részt. Elindult a nász-nép 
lánykérőbe, megtörtént a kézfogó, ünneplés, majd 
leültek a lakodalmi ebédhez. Tyúk leves volt az első 
fogás (ebbe került bele a sok csigatészta), követte ezt 
a disznópecsenye és a menyasszonyi fonott kalács, 
persze mindegyiket a násznagy verses formában 
jelentette be. Ebéd után a menyasszonyi tánc és az 
ehhez tartozó szokások nagyon színessé és érdekessé 
tették a bemutatót. A sikerhez hozzájárult az is, hogy 
a rendezők saját élményeiket és falujuk szokásait 
tudták feleleveníteni.

Délután mindenki nekilátott a mézeskalács 
díszítéséhez, hogy legyen mit hazavinni a táborból, 
ki-ki a szívé-választottjának, vagy talán legtöbben 
Édesanyjuk számára készítette. A disznótoros vacsora 
után ismét a fonóba gyűltek össze a leányok, és 
amikor a legények nótázással és hangos 
kurjongatással bekopogtak az ablakon, kezdődött a 
mese és a tánc. A szokásos „szeretetkör” zárta be az 
estét. Hétfő gyorsan eltelt, a megismert szokások

ismétlésével, elmélyesztésével. Azután, túlságosan 
hamar, lezárult a három nap. De a résztvevők 
emlékében él ez a „háromnapos csoda”, amikor 
messzi Ausztráliában élt egy magyar falu, és 
elhatározták, jövőre is újra összejönnek, hogy még 
jobban elmélyítsék nemcsak ismereteiket, hanem a 
magyarsághoz tartozás érzését is. KMCSSZ Sajtóhíre. 
....egy pár kép a magyar faluról....
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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
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

2008-as CSERKÉSZ MIKULÁS PIKNIKRE 
vasárnap november 30.-án

az F.ast Warbarton-i lippai Rattch Károly cserkészparkba 
(Meh%ay 29 i 1)2, Hazefwood roací végénél)

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

Nt. Keresztesi László és Pető Gábor Atya misét fog tartani.

Délután 3 órakor érkezik a Mikulás bácsi tele zsákkal minden gyerek számára
Semmi se tartson vissza !

J Ó  M U N K Á T

Tóth Erika -  9799 7018 Tóth Zsuzsa - 9459 7757 Bartha Ani - 9754 1706

és Verseskötetek Bemutatója a Bocskaiban 
2008. December 14-én -  d. u. 2.30-kor 

121 St. Georges Rd. North Fitzroy

A ‘Magyar Irodalom ’ kedvelők, szeretettel híják és várják Melbourne 
magyarságát az Előadás keretében: ZSÓRI Ilona és FODOR Béla vers

köteteik, illetve a helybeli versirók műveinek bemutatására.

Sütemény, kávé, tea és hűsítő, valamint társalgás.

Az érdeklődők hívják:
Antal Pétert - 9890 2404 vagy Pákái Imrét - 9800 1676 

“Szivünk s lelkünk vagy anyanyelv te drága! ”
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- Gyere kisfiam -  szól a mama a négyéves Petikének
-  adj egy puszit az új kisasszonynak.
- Hogyisne! Hogy én is olyan pofont kapjak, mint a 
papa.

2008
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 MENYORSZAGROL...
Egy családi veszekedés alkalmával a 
hevesen kivágja, hogy reméli, 
mennyországban külön vannak a férfiak és a nők.
Mire kedves élettársa visszaszól: természetesen, 
egyébként nem lenne mennyország!

A feleség elhagyta a férjét. Egy idő után azonban 
visszatér és a férj elnézését kéri. A férj a következőket 
mondta:
Azt, hogy elhagytál megbocsáthatom neked, de hogy 
visszajöttél, soha!

MODERN VILÁG.....
- Nézze ezt a fiatalembert, hosszú kócos haj, tetoválva 
van minden látható része, tele aggatva kis karikákkal, 
rongyoknak vélhető ruhában. Micsoda látvány!
- De ez nem fiú! -  feleli rá a megszólított -  ez az én 
lányom.
- Bocsánat -  dadogta a kérdező -  nem tudtam, hogy 
ön az apja.
- Nem is vagyok az. Én az anyja vagyok!

IGAZMONDÁS...
A házasság kikötő a viharban, de gyakran -  vihar a 
kikötőben!

LOGIKUS ÉSZJÁRÁS...
A koma elpanaszolja barátjának, hogy vasárnap 
délelőtt elvesztett egy fogadást a szomszédjával.
- Úgy kell neked, volt az oktató válasz -  ez az Isten 
büntetése, mert nem voltál misén.
Ezt nehezen lehet elfogadni - mert tudom biztosan, 
hogy a szomszéd sem volt.

KI LEHET KRITIKUS?
- Hogy mondhatja ön erre a képre, hogy rossz. 
Próbált már ön egyszer is festeni? -  mondja idegesen 
a festő a képeit becsmérlő kritikusnak.
A kritikus nyugodtan feleli:
- Kérem, én egy tojásról is tudok véleményt mondani, 
pedig még sohasem tojtam!

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
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MELBOURNE-! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna 
Victoria, 3152. Ausztrália
2008. DECEMBERI ÉS JANUÁRI NAPTÁR.
December 7. Vasárnap

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

December 14. Vasárnap
Egyetlen katolikus Szentmise 
12 órakor a St.Colman Templomban. 

December 21. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
Este 8 óra után Gyertyafényes est 

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

December 28. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Január 1. Csütörtök
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Január 4. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Január 11. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise 

Január 18. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Január 25. Vasárnap
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

Katolikus szentmise tudósítás a Januári Kisújságban!

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi 
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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

Általános jogi problémák és eljárások 
vonatkozásában kérje bizalommal a segítségem.

Dr Kapantzián Artúr 
(Arthur Kapantzian)

Ausztrál és magyar jog területen egyaránt 
bejegyzett ügyvéd

Éljen a lehetőséggel hogy ausztráliában magyarul 
tárgyalhat velem akár az ausztrál vagy a magyar 

jogterület kérdéseiről.

Időpont egyeztetésért szíveskedjenek hivni:

MEPSTEAD LAWYERS
(Pakenham, Yarra Junction)
03 5941 5166 és 5967 1379 

0422 524 206
e-mail: mepstead@netspace.net.au 

Méltányos ügyvédi díjszabások.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT j
J

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

C X  |

I Tel: (03) 9761 6765 Mobile: 0417 552 505 I
I Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765
j E-mail: beriferi@alphalink.com.au \

Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására. \

Egyedül vagyok.....
77 éves vagyok, saját házamban élek 
Thomastown-ban, - társat keresek! 

Szeretném, ha valaki gondomat viselné, - gondot 
viselnénk egymásra: (házasság is lehetséges) 

Érdeklődés a (03) 9464 6745 telefonszámon, kérje a 
Steve-et!

Maximal Handyman (megbízhatói 
Házkörüli és belső munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 

041 176 0363 mobilon.

mailto:mepstead@netspace.net.au
mailto:beriferi@alphalink.com.au
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M EGH ÍVÓ
a hagyományos

MŰSOROS GYERTYAFÉNYES EST-re
2008 december 21.-én, vasárnap naplementekor 

(kb. este 8 órakor) a  M agyar Központ nagytermében 
(760 Boronia Road, Wantirna, 3152)

Tűzbiztonsági rendelet: nyílt lángú gyertya NEM használható!

Gyertya a helyszínen kapható!
Házi sütemények, kávé tea és üditö italok kaphatók!

Szeretettel hívja és várja honfitársait 
a Magyar Központ vezetősége!

m ik ihAs  nam iK
Az Ifjúsági Szövetkezet rendezésében,

2008 December 7.-én Vasárnap a melbournei Magyar Központban
760 Boronia Road Wantirna 

a Szent István templom kert melletti “Parkban”

A szokásos ízletes ebéd: sülthús, ínycsiklandozó kolbász és a legfinomabb gulyás.
Sütemény,Kávé,Italok, ebéd után Lángos kapható

A GYEREKEKNEK AJANDÍKOí  HÓI

csak népszerű háttérzene, hogy a fák hűs lombjai alatt, friss jó levegőn, beszélgetni lehessen

Jókedvét, Barátait, kerti asztalát, székét, tányérját, evőeszközét kérjük hozza magával.

Mindenkit szeretettel várunk!
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BALLAGÁS-  ÉVVÉGI 
KONCERT

November. 1-én a Melbourne VSL Dandenong-i 
iskolájában, Bartha Györgyi néni szívélyesen 
üdvözölte a szülőket és vendégeket. Elismerte a 
szülők áldozatkésségét, nehézségeit a szombati 
iskolával kapcsolatban, és méltatta az anyanyelv 
megőrzésének fontosságát. Ezután Gyöngyi néni 
kiváló tanítási képessége megnyilvánult az elemi 
iskolás gyerekek ragyogó szerepléséből; szavalat, 
ének és az „Arany szőrű bárány” színdarab előadása, 
mind nagy tapssal jutalmazták a megjelentek.

Kellemes Ünnepeket kívánunk mindenkinek, és 
szeretettel várjuk az új diákokat a 2009-es tanévre. 
Már lehet beiratkozni a Dandenong-i Victorian 
School os Languages kerületi Igazgatójánál, Angela 
Natoli telefonszámán (03) 9791 9289vagy e-mailon is 
el lehet érni: natoli.angela.a@edumail.vic.gov.au 
És természetesen lehet érdeklődni az iskola iránt 
Körlaki Ágnes telefonszám (03) 9570 1638; vagy 
Bartha Gyöngyi Mob. 0409 857 819.

Ezek után a „nagyok” következtek. Mély 
érzéssel és tökéletes kiejtéssel szavalat el hazafias, 
magyar jellegű verseket. Végül a „BALLAGOK” 
búcsúzó versekkel fejezték be az előadást.

Körlaki Ági néni üdvözölte a VSL Kerületi 
Vezetőjét, Angela Natoli-t, aki elhozta az érettségizett 
diákok bizonyítványait és egy kis ajándékot jutalmul, 
a jól végzett munkáért. Angela megköszönte Gyöngyi 
néni fáradhatatlan munkáját, és azokat is méltatta, 
akik segítették e nap sikerét. Reszneki Valit, aki a 
Ballagok számára megvarrta a tarisznyákat, Liptai 
Ibolyát, aki a ballagási tortával remekelt és 
Gelemanovic Editet, aki a gyönyörű virágokat hozta.

A Ballagóktól Ági néni búcsúzott, és kérte őket, 
hogy ne felejtsék el gyökereiket, de egyúttal legyenek 
jó polgárai az ausztrál életnek is. Hagyományos 
módon búcsúztak az iskolától a „ballag már a vén 
diák...” dallal, ahogy végig ballagtak az iskola 
folyosóján. Ezt követte a „tortázás”, fényképezés, 
beszélgetés és a kedves szülők jóvoltából előteremtett 
„harapni valók” elfogyasztása. A kellemes órák eltelte 
után szívből jövő jókívánságokkal tele búcsúzásokkal 
záródott az ünnepség.

Mi vagyunk a szerencsések?
Gratulálhatunk minden embernek, akik a 

1930’s, 40’s, 50’s és 60’s években születtek! Először

Marríage Celebrant
Melbourne-ben.

Les Stevens
Angolul és magyarul 

folytatjuk házasságuk 
megünneplését. 

Tolmács) engedéllyel, 
(ha szükséges!)

Bizalmas érdeklődés végett hívja a
(03) 9879-8204 teiefonszámoL

mailto:natoli.angela.a@edumail.vic.gov.au


AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 13. o ldal

is, mert olyan anyáktól számláznák, akik a 
terhességük alatt cigarettáztak, ittak és azbesztos 
házakban laktak. Aszpirint szedtek, kék sajtot és hal
konzervet ettek, és nem voltak rák és cukorbetegség 
elleni vizsgálaton. A gyerekeik ólomfestékes 
ágyakban aludtak. A gyógyszeres üvegeken nem volt 
gyermek-biztos tető, és az ajtókat, szekrényeket is ki 
tudtuk nyitni. Autóstoppal, biciklivel sisak és cipő 
nélkül közlekedtünk. Mint gyerekek védőöv nélkül 
utaztunk az autókban. Különösen jó volt, amikor 
kisebb teherautón hátul felügyelet nélkül utazhattunk. 
Vizet a kertben az öntözőcsőből ittuk, nem pedig 
fertőtlenített üvegekből. Készétel csak a „chips” és a 
hal volt, újságpapírba csomagolva. Nem volt Pizza, 
McDonalds, vagy KFC és Red Rooster.
Akkor még az üzletek este hat órakor bezártak, és 
nem voltak nyitva egész hétvégén, még sem haltunk 
éhen. Az üdítőt néha négyen is ittuk egy üvegből, 
mégsem halt meg egyikünk sem tőle.
Összegyűjtöttük az üdítő italok üvegjeit, visszavittük 
az üzletbe. A pénzen, amit kaptunk érte cukorkát, és 
kisebb pukkanókat vettünk, amivel békákat 
robbantottunk fel. Ehettünk süteményt, fehér 
kenyeret, cukorral készített akármit, és mégsem 
voltunk kövérek, mert mindig kint a szabad levegőn 
játszottunk.
Reggel elmentünk otthonról és csak este sötétedés 
előtt kellett hazamenni. Egész nap játszhattunk, senki 
nem kérdezte hol voltunk, de tudták, hogy biztos 
környezetben, nincs semmi bajunk. Órák hosszat 
építettük a kerekes kocsit, amivel a lejtőkön 
legurultunk -  nem használva, csak a láb-féket. 
Építettünk kisházakat a fa ágai között, a tenger és 
folyó partján elsajátítottuk a homok-építészet minden 
formáját.
Nekünk nem volt Playstation Ninendoink, és X- 
boxunk, 99 állomásos TV-játszónk, mert nem volt 
TV-nk. Nem volt számítógépünk, videónk, nem volt 
Internetünk, de voltak barátaink, akikkel nap mint nap 
együtt lehettünk.
Lesetünk a fáról, eltört kezünk, lábunk, elvágtuk 
kezünket, lehorzsoltuk a bőrünket és nem okoltunk 
senkit érte. Nem mentünk a bíróságra beperelni mást. 
Csak a lányok hordtak fülbevalót. A húsvéti tojást és 
süteményeket csak Húsvétkor lehetett venni az 
üzletekben. Játékpuskát és csúzlit magunk 
készítettünk -  nem vették nekünk. Többnyire gyalog, 
vagy biciklivel mentünk a barátokhoz, ahol többnyire 
csak kopogni kellett, kinyitni az ajtókat. Az 
anyáinknak nem kellett dolgozni járni munkába, hogy

mindent ki tudjunk fizetni ami kellett a 
megélhetésünkhöz.

Tanítóink az iskolában botot és szíjat használtak, ha 
megérdemeltük. Ha egy gyermek törvény- ellenes 
dolgot csinált, a szülő nem váltotta ki a gyermeket, 
sőt, azok is a törvény mellé álltak. Szüléink 
házasságot kötöttek, mielőtt megszülettünk és nem 
találtak ki badar, zavarba hozó neveket.
Nekünk volt szabadságunk, sikereink, bukásaink de 
megtanultuk a felelőség tudatot. Azokkal éltünk. Ha 
ezek közé tartozol, GRATULÁLOK!

Lejegyezte és beküldte: Mrs.G.S.

A KNQX HUNGÁRIÁN SENIOR Á f ű
CITIZENS CLUB HÍREI Щ ьТ 1
Találkozunk a Magyar Központ bán S
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.

2008. December 9-én, lesz ez év 
összejövetele a Klubnak, ami egyben a Karácsonyi 
ebéddel kapcsolódik össze.
Novemberi beszámoló;
November 11-én ünnepelte a Klub fennállásának 13- 
ik évfordulóját. Elnökünk, Tóth Terik, beszédében 
megköszönte a vezetőségi tagoknak lelkes, odaadó 
munkáját, megköszönte a tagok támogatását, és 
kiemelte köszönetét az alapító tagok felé, akik a Klub 
életében nagy szerepet játszottak. Megemlítette, hogy 
a kezdet 12 tagból állt, és ma több mint 280 
regisztrált tagja van a Klubnak. Erre az alkalomra is 
felkészült az énekkar, és mint sok-sok éven át, 
emelték a hangulatát az ünneplésnek. Még a tagok is 
csatlakoztak a vidám, jó hangulatot keltő dalok 
énekléséhez. Reméljük, hogy a Klub még sok-sok 
éven át otthona lesz a magyar idős korosztálynak.
Ami a múlt beszámolóból kimaradt: - ismertetése az 
új vezetőségbe választott tagoknak;
Fekete Marika kezdettől fogva tagja az idős 
magyarok klubjának. Mindig szerényen, de 
segítőkészen vett részt az összejöveteleken. Segítségét 
felajánlotta első kiérésre. Kiveszi részét a BINGÓ 
levezetésében. Amint hallottuk az Árpád Otthonban is 
tevékeny ezen a téren. Készséggel vállalta az alelnöki 
címet is, amit tagságunk egyhangúan fogadott el. 
Továbbá, tagja a Nunawadingi Idős Magyar Klubnak 
is, és munkatársa az MHTV-nek is.
Pákái Imre Az idén lépet soraink közé, elvállalva az 
énekkar vezetését és a szokásos nemzeti ünnepek 
műsorainak összeállítását. Énekeseink Soós Bella 
betegsége óta árván maradtak. Házy Irénke is 
elutazott, így ő sem tudta ellátni ezt a fontos feladatot. 
Imre még helyettesítő munkát is vállat Bacsa Nóra
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pénztáros mellett, ezzel biztosítva a munka zavartalan 
tovább vitelét.
Rácz György 2006 óta tagja a Klubnak. Mindig kész 
segíteni a Klubnak. A karácsonyi fenyőágakról is ő 
gondoskodott. Tehetséges szavaiét találtunk benne. 
Erre mindig nagyon szükségünk van. Szívesen 
vállalta a vezetőségi munkát, örömmel látjuk 
sorainkban.
Révész Marika Egy éve tagunk. Első kérése volt, 
hogy adjanak neki munkát, mert szeretne dolgozni, 
segíteni a Klubot. Rábíztuk az ebédjegyek kiadását, 
amit azóta is szorgalmasan ellát. Köszönjük Marika. 
Virág Márta új tagunk. Tehetségben bővelkedik, 
vegyészeti diplomája van, de más munkálatoktól sem 
riad vissza. Amit eddig kért a vezetőség tőle, szíves és 
hozzáértően vállalta. Irénkének titkári feladatiban lesz 
segítője, sőt, utánpótlása is elképzelhető.
Kívánunk minden úi vezetőnek jó munkát az 
elkövetkező évben.
Most pedig a keretes hirdetés mellett is kívánok 
Kellemes karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet a 
vezetőség nevében, N.B.
Figyelem! Az ismertetések és a Seniors Week képek 
a Knox Idős Magyarok „honlaja” „photos” cím alatt, 
az Interneten láthatják! Szerk.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2008. December35-án 
lesz az év utolsó összejövetele a Klub helyiségben, 
és 17-én pedig a Karácsonyi Ebédet az Olasz 
Klubban fogyasztjuk el, a szokás szerint.
Erre az alkalomra részvételi jegyeket kell a 
pénztárosunknál megrendelni, December 3-ig. 
East Burwood-i Hall címe: 310 Burwood Hwy. East 
Burwood. 3151. Melway Ref. 62 B7.
2009-ben Február 11-én lesz az első összejövetel! 
Novemberi beszámoló;
November 5-én az új vezetőség bemutatkozott, 
mondani sem kell, hogy mindent megtesznek, ami 
tőlük telik, a Klub szolgálatában. Türelemmel kell 
legyen a tagság, hiszen sok új tisztséget vállaló 
önkéntesnek "bejárási időre” van szüksége. Segíteni 
kell nekik, hogy az elvállalt munkájukat minél előbb 
zökkenésmentesen el tudják majd végezni.
Az új titkárunk már szívén viseli a tagok 
szórakoztatását, a vetítés nagymestere, és ígéretet tett, 
hogy vígjátékok bemutatásával is hozzájárul a Klub 
szórakoztatásához.
November 19-én, csendes, társalgó napunk volt. Csak 
egyetlen egy dologról emlékezett meg a Klub tagsága,

a háború után lezajlott Jugoszlávia-i vérengzésről, 
annak áldozatairól. Alelnökünk részleteket olvasott 
fel az eseményekről -  ami nagy hatást gyakorolt a 
megjelentekre. Meg kellett emlékezni, de az idők 
viharában a megtört lelkek már nyugalomra vágynak. 
November. 23-án, több Klub-tag megjelent Mátyás 
király ötszázötven éves királlyá választásának 
megemlékezésén. Sokat tanultunk, felelevenített 
történelemből, hallottuk, Mátyás és Szent István nagy 
királyaink tetteiről, életükről. Az előadások üzenete 
egyhangú volt abban, hogy akkor virágzott a Magyar 
Nemzet, amikor erős, kötelességtudatra, 
hazaszeretetre nevelő királyaink voltak. Meríthetünk 
ezekből a példákból erőt, és fogadalmat tehetünk ez 
év végén, hogy a jövő évben még erősebben szem 
előtt tartva példájukat, segítjük egymást egy szebb és 
jobb jövő felé.
Itt, az új hazában, vagy bárhol a világon, az év vége 
táján, gondoljunk szeretteinkre, magyar 
felebarátainkra és az óhazában élőkre egyaránt, 
kívánva egymásnak szeretetteljes boldog karácsonyi 
ünnepeket, és egy boldog, vidám, erőben és 
egészségben áldott újesztendőt. Reméljük, hogy a sok 
Melboume-ben működő magyar közösségek egyszer 
egymásra találnak szeretettel, megértésben, és a béke, 
öröm és vidámság gazdagítja majd idős napjainkat. 
Adja a magyarok Istene, hogy így legyen!
A Klub nevében és én is csatlakozom hozzá, kívánok 
minden magyar honfitársamnak a legjobbakat az év 
végére és az újév kezdetére, ahogy az a keretes 
üdvözletek között írva vagyon; a vezetőség nevében

Nagy József (Jocó) 
Figyelem! A beszámolót a Nunawadingi Klub 
Internet honlapján a Notice-board alatt 
megtalálhatják a tagok. Sőt még képeket is 
találnak a különböző összejövetelekről.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍRFL 
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!
November is eltelt és nagyon gyorsan közeleg az 
évvége. A szerdai összejöveteleket szigorúan 
megtartva örülünk egymás társaságának, a jó 
ebédeknek és ki -  ki mivel akarja eltölteni idejét 
barátai társaságában. A szokásos kártya-partik, 
biliárd-viadalok, és a felejthetetlen B1NGÓ minden 
alkalommal kedvenc elfoglaltságai a tagságnak! Az 
egész éven át jól végzett munka után a vezetőség
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tagjai és a konyha-személyzet is megérdemel egy 
éwégi pihenőt. December 17-én lesz az év utolsó 
összejövetele, és csak Február 4-én találkozunk újra -  
az újévben.
November hónap elfoglaltságai között volt a két 
Kaszinói látogatás -  mind két alkalommal sikerült a 
tagságnak kiüríteni, a már úgyis üres zsebeiket. De 
megérte, mert jól szórakoztak. Volt még egy busz
kirándulásunk is Gippslad-ba, megcsodáltuk szép 
tájait, és betértünk egy magyar tulajdonban lévő 
boipincébe is.
A szokásos vasárnapi zenés ebédünk, November. 23- 
án volt, és a jó hangulatból nem volt hiány. Máté Ági 
és Risztics Pityu gondoskodott erről. Köszönet nekik 
az egész éven biztosított jó hangulatért, - ezt 
mindenki nevében mondom! A jövő évben csak 
Március 23-án kezdődik a zenés-ebéd szezon, 
amelyre természetesen mindenkit szeretettel várunk!
A keretes karácsonyi üdvözletünk mellet, most itt én 
is kívánok tiszta szívből minden olvasónknak, és 
családjának ragyogó, békés Karácsonyt, és minden 
földi jót, de főleg egészséget a 2009-es évben. 
Szeretettel üdvözlöm olvasóinkat, Áipi.

Figyelem! Az értesítőket, és képeket a kiemelkedő 
összejövetekről - a Casey Idős Magyarok „honlaján” 
az Interneten, megtalálják a tagok, sőt még angolul is, 
a Giziké jóvoltából. Szerk.

„TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  d.u. 
3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, Footscray 
ЗОН. Melway: 42 E 3.
A Klub, December 17-én tartja évvégi Karácsonyi 
ebédjét, a Klub helyiségében. Szeretettel várja a 
tagjait és vendégeit a vezetőség nevében Boros 
Veronika.
A Klub népszem Apró házaspárjának volt az 50-ik 
házassági évfordulója. Igazi „arany lakodalom” 
volt. Isten éltesse Ancit és Ferit és még sok-sok 
évet kívánunk nekik a Klub társaságában!

Nagyszabású kiárusítás!
N o v e m b e r  29-től -  D e ce m b e r  6 -ig

C ím : 89 Chestnut Road DOVETON 3177
(Melway Refr. 90.H.8)

reggel 8.00 órától -  este 7.00-ig.
Nagy választékban, ruhák, bútorok, ékszerek, 

asztalos szerszámok - és sok más
értékes használati tárgy......

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2008-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centiében, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

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.

BRIMBANK-I (ST.ALBANS1 IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
A Karácsonyi ebéd December 14-én (vasárnap) 
lesz; utolsó találkozás Dec. 15; jövő év Jan.19 kezdés!

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2008-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (December 6-án) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.
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A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák:

kedden és szerdán 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 
E-mail: hunconsmelb@telstra. com

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 ...)______

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.

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön d.e. 9:30 és 
10:00 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: MHTV@TPG.com.au

MAGYAR RADIO 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 hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Geelong! Magyar adás a FM 94.7 hullámhosszon, 
minden szerdán 6 és 8 óra között!
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait. r ^ :
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Itt Ausztráliában a December és a 
Január hónapok nagy része pihenéssel 
telik el. Családi látogatások, kiránduló 
helyek és tengerpart a leglátogatottabb helyek. Én csak 
szeretném megkérni minden kedves olvasómat, hogy 
nagyon elővigyázatosnak kell lenni ezek ideje alatt. 
Sok a meggondolatlan vezető, gyorshajtás és alkohol 
az, ami leginkább okoz gondot az úton és 
kirándulóhelyeken. És még valami: - a nap nagyon 
erős sugarakat vet itt az Ausztrál földre nyáron. Tessék 
kellő képen védekezni. Öltözettel és nap-krémmel 
védeni a testet, hogy jövő évben is találkozhassunk és 
örüljünk egymás társaságának.

a u s z t r á l ia i  k is u js a g
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.

http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

