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Karácsony a szeretet ünnepe...
Sok szó hangzott el és számtalan 

méltatás látott napvilágot a két 
évszakban megtartott karácsonyokról és 
azok különböző varázslatairól.
Azonban a hasonlatosság mindenhol 
felismerhető a világon. „Nagyméretű 
üzlet” lett, Jézus születésnapja. A 
lényeg valahogy elveszik a sok világító, 
hirdetőtábla, üzlet és nyereséghajszolás 
között.
Ha a három király újra 
megajándékozhatná Jézust és vele 
együtt a földön az embereket, hitet, 
reményt és szeretetet kellene adniuk, 
azt, amiből most az emberiségnek olyan 
nagyon kevés van. A magyar 
testvéreinknek pedig még ráadásul, - 
amiért olyan nehéz és zaklatott 
viszonyban kellett élniük évszázadokon 
át - megértést.
Dicsőség a menyben az istennek, 
békesség a földön a jóakaratú 
embereknek.

HÓ!....HÓ!....HÓ!.... Mondja a jó öreg
Mikulás, - de itt Ausztráliában keresheti 
a havat, mert itt egy pehely sem hullik 
az égből. A Mikulás is, ahogy azt 
mindenki teheti, élvezi a ragyogó 
napsütést, az ausztrálilai nyarat.

A tenger hullámain hordja ki az 
ajándékokat - még "Rudolf'-nak sincs 
sok dolga, - csak keresi a jó gyerekeket!
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Ha nálunk született volna...
Alföldi Géza verse

Népszámlálás volt Betlehemben, 
így szól a Karácsony története 
S akkor született meg egy roskadt istállóban 
Az Úr Egy Fia, Mária gyermeke.

Nem volt ki szállást adjon nékik,
Barmok lehelték rá a meleget,
Nem volt pólyája, egyetlen takarója...
Mesél a monda....mert ott született!

De Cegléden vagy Kecskeméten,
A Hortobágyon születhetett volna,
Az első Karácsony igaz történetéről 
így szólna ma a bibliai monda:

Rózái éppen az udvart seperte,
János meg a jószágoknak almozott.
A kis Péterke az öreg kandúrral játszott...
A puli ...az meg hátul kalandozott.

Akkor ért a ház elé József,
Jó tejszagot lehelt a méla csönd,
Mária fáradtan vonszolta magát,
S a kerítésen át József beköszönt.

Rózái fogadta hangos szóval,
-Mi szél sodorta erre kendeket?
-Törvénybe mennénk, de beteg lett az asszony,
S pihenni kéne, mert ránk esteledett.

Kerestünk fődéit a kocsmában,
De szállást a bérlője nem adott...
Hej, pedig az asszony utolsóban van már,
De hiába! Nincs pénz, mert szegény vagyok.

Egy istálló is elég lenne,
Csak tető lenne már a fejünk felett...
Rózái a seprőjét a falnak támasztotta,
Bodri a kiskapuig settenkedett.

Takarodsz vissza, beste lelke!
Kerüljenek csak kentek bentébb!
Talán egy ágy az csak akad majd még a háznál...
Hogy elfáradt szegény, eszem a lelkét! -

Szélesre tárta a kiskaput,
Mária arca, mint a viasz: sápadt.
Ne ugass már Bodri! Hát nem látod, hogy vendégek? 
Eredj csak Péterke s szólj az apádnak!

Jöjjön csak lelkem, segítek én...
Támaszkodjék rám .'...Óvatosan lépjen...
Úgy -úgy, lelkem! Kend meg csukja be a kaput! 
De siessen, oszt maga is segéljen!...

János is sebtében előkerült,
Kemény keze még a villát fogta,

Utasok...nincsen szállásuk...s beteg az asszony 
Behívtam őket!...Már mért ne tetted volna?!

Az asszonynak vess tiszta ágyat,
Az ember meg a lócán elalhat.
Es valami enni is akad a háznál...
Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!

A Bodri is oda sündörgött,
Péter a butykossal már is kocog,
S mindeddig az asszony megvetette az ágyat,
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott.

Máriát már fájdalom rázta, - 
A párnák közt csendesen feküdt,
S amíg az asszony terít, megnyugodva látta, 
Hogy János a szobába éppen befut.

A kemencében lángolt a tűz,
Rózái az ágynál csendesen állt ott 
És lelkűkre a tiszta ágy friss párna-szaga,
Mint a békesség, csendesen leszállott...

Kint az égen holdfény ragyogott;
Házra, tájra ezüstport hintett,
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában 
ím, megszületett a régen várt kisded.

A szomszédságban akadt bölcső,
Nagy Andráséktól csipkés kis paplan,
S négy -  öt asszony zsibongott a szobában 
A kis teknő körül szép köralakban.

Jaj, de szép fiú -  nézd csak apjuk!...
Ujjongott Rózái, míg óva mosta...
Es így született meg az isteni Gyermek....
Már hogyha, nálunk született volna!
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A KARÁCSONY EREDETÉRŐL....

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 а 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 2 5-ét, 
amikor még a rabszolgák is ünnepelhettek, DIES 
NATIVITATIS N AT ALIS. 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 szokásajándékozással, üdvözlőlap 
küldésekkel, hanem tiszta cselekvő érzéssel.

ZALAPI

A karácsonyi ünnepekhez szorosan 
hozzátartozik a szaloncukor!

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

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

i  ÜGYVÉDI IRODA |
|  Dr. Rita Rigo-Toth §
|  Kereskedelmi, cég, család, örökösödési jog és f
|  jogi tanácsadás -  Beszélünk magyarul! $
|  Forduljanak hozzánk bizalommal! f
f  Cím: Level 3, 480 Collins Street Melbourne 3000. f  

(házi konzultációt is vállalunk) |>
I  Tel.(03)8610 6594 Emaü:rita@martincolegal. com.au §:
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2012 BALLAGAS -
ÉVVÉGI KONCERT

November 10-én volt a tizedik éve, hogy a 
Victorian School of Languages Dandenong-i 
iskolában ismét felhangzott a hagyományos „Ballag 
már a vén diák....” ének, amint Körlaki Ági-néni 
körbe vezette érettségiző diákjait az udvaron át a 
magyarosan feldíszített Dráma terembe.
Bartha Györgyi-néni szívélyesen üdvözölte az igen 
sokan megjelent szülőket és vendégeket. Ez után a 
Györgyi-néni által betanított 1-től 7-ik osztály tanulói 
búcsúztak az érettségizőktől az „Arany Szőrű Bárány” 
című színjátékkal, és egyéni, szerény kis verseikkel. 
Majd az után az érettségi diákok felültek a színpadra 
és most a 8 -  11 osztályosok, gyönyörű magyarsággal 
szavaltak -  saját választásuk szerint -  hol karácsonyi, 
hol magyaros jellegű hazafias verseket. Soknak 
könnyezett a szeme, amikor Bronson Zoltán 
mérsékelt, mély átérzéssel szavalta Wass Albert 
„Üzenet Haza” című versét.
Ez után az érettségiző diákok búcsúztak az iskolától 

és tanárjuktól egyéni versekkel. És egy meglepetés 
következett, egy dalos színjátékkal kedveskedtek 
tanárjuknak, amit a tehetséges érettségiző diák, Toldi 
Bianka tanított be. Majd egy nagy csokor virágot és 
ajándékot adtak át Ági-néninek. Ő pedig kiosztotta 
volt diákjainak a hagyományos tarisznyákat és vele az 
érettségi okmányokat. Beszédében megkérte őket, 
hogy ne felejtsék el egymást, a magyar nyelvet, és a 
távoli őshazát, - de egyúttal legyenek jó polgárai 
Ausztráliának is, - kívánva nekik sok sikert a jövőben.

Ági-néni kis ajándékkal köszönte meg Bartha 
Györgyi-néni fáradhatatlan munkáját és tanítását.

Köszönet járt Rezsneki Valinak az érettségizők 
számára vart tarisznyákat, Gelemanovic Editnak az 
érettségiző lányok számára készített gyönyörű 
rózsacsokrokat, valamint a fiúk gomblyukába tűzött 
rózsákat, Liptai Ibolyának pedig a magyar színekben 
volt „ballagási dobos” tortát.
Ezek végeztével következett a tortavágás, 
fényképezés és beszélgetés a szülők által előteremtett 
harapnivalók elfogyasztása mellett. A kellemes órák 
eltelte után szívből jövő jókívánságokkal, 
búcsúzásokkal záródott az ünnepség. K.Á.

KELLEMES ÜNNEPEKET kívánunk 
mindenkinek, és szeretettel várjuk az új diákokat a 
2013-as tanévre, ami Február 9-én kezdődik! Már 
lehet beiratkozni a megadott email címen (sőt, 
ajánlatos már Decemberben, amikor kezdik rendezni 
a jövő évi osztályokat, különben váró-listára 
kerülnek) a honlap: www.vsl.vic.edu.au/enrolinent 
Természetesen lehet érdeklődni a VSL Dandenong 
iskola iránt Körlaki Ágnes; tel. 9570 1638, vagy 
Bartha Györgyi mobil. 0409857819.
képek a ballagásról és az év végi koncertről....Madai
Sándor -  MS Photography & Imaging.

http://www.vsl.vic.edu.au/enrolinent
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Magyarországi tudósítás
Küldte: dr. Szalontai Éva

VILÁGFALU
- az összmagyarság találkozóhelye

A Világfalu a Magyar Világtalálkozó kiemelt rendezvénye. Az ötezer négyzetméteres területen, a hat 
Országpavilonban, a több mint száz kiállítóhelyen, a nagyszínpadon, az előadói és a középkori 
sátrakban a kapcsolatteremtésen túl lehetőség nyílik azon országok kultúrájának is a
megismerésére, ahol a külhoni magyarok élnek.

• ORSZÁGPAVILONOK - Világfalu sétány
A Világfalu sétányon egymást követik a világ különböző régióinak 
pavilonjai, amelyben megismerkedhetünk egy-egy ország 
kultúrájával, az ott élőkkel, s a helyi magyarság képviselőivel. Az 
országpavilonok standjain belül kialakított „udvarhelyek” 
lehetőséget adnak az adott régióból érkező intézmények, 
szervezetek, cégek bemutatkozására, ismerkedésre és az 
együttműködések kialakítására.

Kárpát-medence (Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Őrvidék).
Európa (Svájc, Svédország, Ciprus, Franciaország, Németország,
Ausztria, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Görögország,Törökország, stb.)
Észak-Amerika (USA, Kanada)

Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Peru, Uruguay, Venezuela,
Mexikó. Costa Rica. stu,
Ausztrália és Új-Zéland
Afrika és Ázsia (Afrikai Magyar Egyesület, Algéria, Nigéria,
Mauritánia, India, Indonézia, Szíria, stb.)

Budapest,
SYMA Rendezvényközpont 

2013. május 24-26.
• NAGYSZÍNPADI PROGRAMOK
A nagyszínpadon 10-től 19 óráig zajlanak a kulturális- és 
szórakoztatóműsorok. Neves énekesek, együttesek, 
zenészek, táncosok, mesemondók lépnek fel szerte a 
nagyvilágból. A 10 legnépszerűbb magyar népdal 1000 
torokból. Ünnepélyes megnyitó és folklór. Jó ebédhez szól a 
nóta. Magyarok a nagyvilágban - bemutatkozások. Zenés 
beszélgető műsor népszerű sztárokkal. Szórakoztató 
műsorok. A  Világtalálkozó Szépe verseny. Tánc a 
közönséggel. A Világtalálkozó dala.

• MAGYARSÁGHÍD ELŐADÓTEREM
Érdekes emberek, közösségek bemutatkozásai. Előadások 
különféle témakörökben. Diákok, vállalkozók, művészek,

• MAGYAR ÉRTÉKEK UTCÁJA, KÉZMŰVESEK 
SORA, GYÓGYÍTÓ ÖVEZET, TALÁLMÁNYOK 
TERE, MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK
A kiállító helyeken megtalálható minden jellegzetesen magyar 
érték. Érdekes találmányok, ötletek tárháza. A gyógyítás 
különféle lehetőségei. Ezotéria.
Kiállítások képző-, népi-, ipar, fotóművészeti alkotásokból.

• MAGYARSÁGHÍD KONFERENCIÁK
Üzleti Fórum (szombat, 11-19 óra)
Házigazda: Irmes Zsolt, a Világklub Üzleti Fórumának 
vezető tanácsadója.

Egészségkonferencia (vasárnap, 11-19 óra)
Házigazda: dr. Szalontai Éva, a Világklub Beírnod >
Fórumának vezető tanácsadója.

• LOVAGKORI BEMUTATÓK, GYERMEK- 
URADALOM, HARCI JÁTÉKUDVAR

Árpád és Mátyás korabeli hagyományaink, jurta sátrak, lovagi 
bemutatók, íjászat, kardvívás. A magyar arisztokrácia relikviái.

,';cK тс;..,-'.:-
Világklubipaijrtnérvárosok - a vámsok, települések közötti 
nemzetközi;? Együttműködések új lehetőségei а XXI. 
században,- kerekasztal-beszélgetés.
Külföldre menni vagy/és maradni? - Egyetemi Ifjúsági 
kerekasztal-beszélgetés.
Magyarországon tanult külföldi öregdiákok találkozója

• MAGYAR ÍZEK, FINOMSÁGOK, KÓSTOLÓK
Finom ételek,..itatok, különleges magyar ízek, tájételek 
Ipstolóval. vásarlási lehetőséggel. A Kárpát-medence ízei. 
A Világtalálkozó vize, bora, pálinkája és kenyere.
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KÓRHÁZBA JUTÁS...
- Te Jenő, hallottad, hogy a Tibi kórházban van?
- Ne mond, hiszen tegnap láttam egy csinos 

szőkével!
- Ja, éppen ezért! -  a felesége is látta....

2012
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. 

IGAZ, AMI I G A Z . . . . . . _______Szilveszter-
- Mondjátok meg híveim, mit kell tennie az 
embernek, hogy a mennyországba jusson? -  kérdezi a 
tisztelendő.
A csendet egy vékony félénk hang töri meg:
- Meg kell halni...

MINDENRE HAJLANDÓ__
All a „széplány” az utcasarkon, megáll mellette egy 
kocsi, a „hapsi” kiszól az ablakon:
- Hé kislány 5 ezerért mire vagy hajlandó?
- Annyiért bármire.
- Akkor ülj be, megyünk betonozni!

„Arany köpések”
1. Egy kapcsolat kezdete: én is téged.

Egy kapcsolat vége: te is az enyémet.
2. Az igaz, hogy sok ember hal meg a világon az 

alkohol, de sokkal többen születnek miatta!
3. Szörnyű álmom volt! Azt álmodtam, hogy 

Magyarország fele lakatlan, a másik fele pedig, 
Lakatos.

t*p n

HETVENÉVES ÖREGÚR.....
A hetvenéves öregúr panaszkodik az orvosnak:
- Doktor úr, az első még megy. A második már 
nehezebb. A harmadiknál már fulladok és a 
negyediknél már meg kell állnom!
- Ember örüljön, hogy a maga korában egyáltalán 
eljut a negyedikhez.
- Persze doktor úr, csakhogy én az ötödiken lakom!

AKKOR MÉG RÁÉREK... (Laci barátunknak!) 
Kedves jó barátunkat próbáltuk lebeszélni, hogy ne 
igyon olyan sokat!
A válasz az volt, hogy már ő öreg... (hukk)... ahhoz, 
hogy leszokjon az italról.
Mondtuk neki, hogy leszokni soha sem késő.
Mire a felelet az volt, hogy „akkor még ráérek...”
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A „Hungárián Computer Club Assn. Ltd.” Tagjai 
és a Faith Ferenc könyvtár munkatársai kívánnak 
minden magyarnak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Újévet.

Szeretetben és békében eltöltött A Magyar Köztársaság Melbourne-i Konzulátus
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket nevében kíván Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és

és sikerekben gazdag Boldog Ej Esz en о Boldog Újévet minden jóérzésű magyar
Kíván minden kedves támogatónknak es honfitársainak Eszter és István.

Minden magyar testvérnek:
Trianon Társaság Victoriai Tagozata.

C Y Q ln á e n  k e d v e s  m « 0 $ n r  

keretűn!uitkU, cserkés*, cselédnek 

és témogátónknák/ békés, 

sseretetteljes
/

gjonepeUet és s literben 0 ß*de0  ZA) 
£s*m>döt kivon:

54. $z. Hunor és Мядуаг 
65. sz. Zormy Cecil és 

52. sz. Hallás Mátyás csapatok.
A Magyar Szabadságharcos Világszövetség 
Ausztráliai csoportjának minden tagja 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és jó egészségben megáldott Új Évet 
kíván minden igaz honfitársának 

Szmoinik Lajos elnök.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és békés Boldog 
Újévet kíván a 3ZZZ Rádió hallgatóságának a 

műsorvezető Orosz Marika és István.

Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség Vezetősége, 
Sok Szeretettel Kíván

Tagjainak, Támogatóinak, Adományozóinak, 
Kellemes, Istentől megáldott Karácsonyi ünnepeket és 

Szeretetben, egészségben gazdag,
Boldog Új Esztendőt.
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A Knox Idős M agyarok Klubja 
kíván minden tagnak és jóakaratú 
magyar honfitársának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Újévet. A  Vezetőség.

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

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

minden kedves tagjának Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és nagyon 

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

A Greater Dandenong Idős M agyarok 
Szövetségének vezetősége nevében kíván 
minden tagnak és támogatónak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Ú jévet

Hippik Szilveszter

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

A NUNAWADING1 ÖRÖK IFJAK VEZETŐSÉGE.

Szeretetteljes, békés Karácsonyt és Boldog 
Újévet kíván minden magyarnak

Madai Sándor és Zsuzsi

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

4EB Magyar Rádió Szerk esztője.

A T i s z a v i r á g  Idős  Magyarok K l u b j a  
k í v án  b é ké t ,  s z e r e t e t e t  és 
Ke l l emes  Ünnepeket  minden j ó a k a r a t ú  
Embernek s z e r e t t e i k  körében

A Ve ze tő ség .



10. OLDAL AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantirnaVictoria, 3152. Ausztrália
2012. 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, 
d.u. Mikulás Piknik 

December 16. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
este 8 órakor Gyertyafényes est. 

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

December 25. Kedd; Karácsony napja 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

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

December 31. Hétfő
Este 7 órától Szilveszteri Bál

lesz helyhez kötve. Minden tag -  és természetesen a 
többi Idős Klubok volt hivatalos „moderátor”-ai -  
átvihetik a régi feljegyzéseket, képeket az új 
rendszerre. Remélem a többi Idős Magyarok klubja is 
fog élni a lehetőséggel.

A Broad Band fór Seniors tanítás tovább 
folyik -  lehet jelentkezni a pénteki Klub napokon 
d.u. 1 -3 óra között.

Tervek a jövőre nézve csak nagyvonalakban 
lettek előterjesztve, és a körülményekhez mérten 
fognak kialakulni -  a Klub jövőjével kapcsolatban. 
Addig is minden tagot szeretettel várunk az évzáró 
összejövetelre.
Minden pénteken a Klub találkozása alatt könyvtári 
ügyelet is van

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CIT1ZENS CLUB HÍREI
A Klub EZ EV utolsó összejövetele 
December 4-én lesz, 
a Melboume-i Magyar 
Központ Nagytermében!
Még a múltkori beszámoló folytatása;
A Knox Seniors Fesztiválján ami Október 9-én 
volt a „The Taste of Hungary” néven amiről már 
írtunk -  most még egy pár képet mutatunk be. A 
kiállítások anyagáról, vendégekről és az egyik 
szerencsés tombolanyerőről.

a Komputer Klub Assn Hírei!
December 7-én lesz a Klub ez évi utolsó 

összejövetele. A 2013-as év kezdete Február 1-én 
lesz. Ez az első pénteki nap, amikor a tagság újra 
indulva terveket fogad el a jövővel kapcsolatban.

A hosszú szünet alkalmat ad az új Internet 
honlapunk elkészítésére, amelyre az mc2 anyagot 
fogjuk átmenteni, ahogy azt elfogadta a tagság.

Az Intemet-es kapcsolat, amit díjmentesen 
kaptunk meg -  meg adja majd a lehetőséget, hogy a 
tagság egymással kapcsolatban maradjon, amely nem
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NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi örök ifjak December 12-én tartják 
karácsonyi évzáró ünnepüket az East Burwood Hall
ban, 310 Burwood Hwy. Melways Refr.Map 62. B-7.

Előzőleg már volt hirdetve volt, hogy aki a 
karácsonyi ebéden részt szeretne venni, jelentkezni 
kellett Finta Jutkánál, pénztárosunknál és az 
előjegyzési árat kifizetni november 28-án. Különleges 
és kivételes esetekben érdeklődni lehet még Jutkánál 
az ebéddel kapcsolatban.

November 14-én érdekes találkozóban volt része 
a tagságnak. Az elmúlt évek folyamán többször 
meglátogattak bennünket a Mullanuen collage tanulói. 
Ez történt 14-én is, és klubtársaink sok tanulót 
felismertek, akik már szinte „haza jöttek” -  nem csak 
látogatni. A tanulók megszervezett látogatása jó érzést 
keltett az idősek között, hiszen saját unokájukat látták 
bennük. A tanulókból tanítók lettek ezen a napon -  és 
tudásukat felhasználva -  játszva serkentették az 
elfáradt agyakat. A hivatalos foglalkozásokat szinte 
erőszakkal kellett félbeszakítani -  az ebédidő 
elérkezésével. A finom ebéd elfogyasztása után 
búcsút vettek az idősektől, de látva, hogy a 
viszontlátást remélve nem fogják elfelejteni az 
időseket -  bármi is történik ebben a rideg világban... 
Köszönet jár a Mullaunei iijaknak a látogatásért, az 
iskolának a hozzájárulásért és megszervezésért és 
természetesen a mi vezetőségünk munkájáért is.
Mint már megszokott tényt a Klub a december. 12.-i 
találkozóját, egyben évzárónak is felhasználja, és 
díszebéddel kedveskedik a tagságnak. Remélem 
mindenki jól fogja érezni magát ez alkalommal is. 
Kívánunk kellemes karácsonyi ünnepeket, és erőben 
egészségben, vidámságban és sikerben gazdag újévet 
minden magyar honfitársunknak, minden tagunknak.
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CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2012-ben minden 
szerdán d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton 
Public Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 
címen. Kedves Olvasóink!
Megint közeledünk ennek az évnek a vége felé. 
Sajnos nagyon fogjuk hiányolni barátaink társaságát, 
mert a Vezetőségünk úgy határozott, hogy bezárják 
kapuinkat december 12-én., és csak majd 2013. 
Február 6-án fogják újra kinyitni. Viszont a jó hír az, 
hogy idén megkaptuk a termet Szilveszter estére, és 
így mi is tudunk Szilveszteri Bált rendezni a fenti 
címen. A belépődíj csak $35.00 személyenként , 
vacsorával együtt, - ami nagyon is olcsó ár a mai 
viszonylatban. Ez alkalommal Szabó Henrietta és 
Hangódi István fogja szórakoztatni a megjelenteket. 
Remélem sokan fognak telefonálni Batkai Katónak 
asztalfoglalásért (9796 5710) -  szeretnénk szórakozni 
barátainkkal, és vendégeinkkel búcsút venni ettől az 
évtől egy kedves társasággal, (tele teremben) 
November 25-én megtartottuk idén az utolsó 
vasárnapi zenés ebédünket, ragyogó hangulatban, 
amit Risztics Pityu teremtett meg kitűnő hangulatos 
zenéjével. Sajnos Máté Ági még mindig külföldön 
van -  azért nem volt közöttünk. Ahogy hallottuk, 
mindenki kellemesen érezte magát.
Kedves Olvasóink, - kívánunk mindannyiuknak, 
csalásaiknak és kedves barátaiknak a Vezetőségünk 
nevében is egy békés szeretettel teli Karácsonyi 
Ünnepeket, és egy nagyon Boldog Újévet kíván baráti 
üdvözlettel, Árpi.

konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 
több színben és méretben.

Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 
újra cserélheti.

Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 
speciális kedvezményekkel garantálja. 

BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 
eszközöket is árul, nagy választékban! 

Érdeklődők hívják Zsuzsát a 
(03) 94597757 telefonszámon, vagy 

Mobil számon 0432 568070

Vállalunk
lakodalmak, bálok névnap, szüli-napok, 
keresztelők, és minden rendezvényre, 

színvonalas zeneszolgáltatást - 
ahol, szükség van jó hangulatra! 

Fergeteges MULATÓS zene, régi és új 
NOSZTALGIA nemzetközi 

VILÁGSLÁGEREK, 
régi és új ÖRÖKZÖLDEK, 

Hívják a (03) 9796 0608 telefont vagy 
Mobil - 0424 331 135 számot; 

e-mail: istvanr@,bigpond.com

Kék Duna DMSZ
Homeleigh Rd Keysborough

Mikulás Piknik
December-2-án, 2012 Reggel 10-tól 

Élő zene

GYEREKEKNEK
UGRÁLÓ VÁR, 

Szórakosztató Sport Játék 
MIKULÁS AJÁNDÉKOKAL

LABDARUGÓ MÉRKŐZÉSEK

MINDÉNKINEK, 11.00-TÓL 

BEJELENTKEZÉS AZ NAP,
MAKAI ISTVANAL vagy RIND ATTILÁNÁL

Ebéd 12.00-tól
Árnyékos Tető Alatt

BOGRÁCS MARHAPÖRKÖLT, 
BÁRÁNYPÖRKÖLT, 

LÁNGOS és SÜTEMÉNYEK

BELEPŐ: ÖNKÉNTES ADO M ÁNY
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORT JA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (December 1-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

CORIO SOCER-CLÜB ÉRTESÍTŐJE 
HLME RESERVE. Thompson Road. NORTH 
GEELONG. 3215. Melv.ref..Map.225 J-8.

(December 16an
Gyertya Tény es Karácsonyi <E5ed.

BRIMBANK-I (ST.ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
A Klub December 9-én (Vasárnap) tartja az Évzáró 
Bálját. December 12 (Szerda) Évzáró Ebéd. a Water 
Garden-ben. -  a programokról érdeklődni lehet a 
Szánthó Piroska 041 832 2160 telefonszámán. A Klub 
2013-as összejövetelei Január 21-én kezdődnek.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska.

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
A Szövetség December 3-án és 17-én találkozik 
a Noble Park Community Centreben, ami a Ross 
Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
Az összejövetelekre szeretettel vár minden tagot és 
vendéget a Vezetőség nevében Szilvi.

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

TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától — d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011.

A DDMSz értesíőie.
A DDMSz következő rendezvényei: a Mikulás napi 
ebéd December 2-án. Kis Magyar Találkozó 
December 26-án; és December 31-én Szilveszteri Bál. 
Asztalfoglalás: Kovács Magdit 9390 0327, Márton 
Kató 9366 4382; DDMSz: 9747 1962
telefon számokon. Mindenkit szeretettel hív és vár a 
DDMSz vezetősége! Cím: 8-10 Marton Court 
ROCKBANK 3335.

Szeretet telváruní^minden kedves vendéget a Corio Soccer Clußan. 
Telnotel^és gyermekgl^elö adásában karácsonyi énekli 

magyarul és angolul
ß  santa is megjelenil^a gyermekekneilajándélial 

Tartson velünk únnepeljiínf^egyiitt.
<Finom ünnepi e6éd, Húsleves és sült pujkg.

Dec 31 este 7 órakór indul a 
Corio Titanic első útjára.

Corio Soccer Club új év várás este! 
A hajó kapitányok: István és István. 

Utozási műsorvezető: Marcella.

Jegyek elővételben $25.00 
Hejszinen $30.00

Jegyek rendelhetők
Lúczó Etel........................... 5278 8822
Coli M. István(Öcsi)_____ 5278 5509

Bombalaska sütemény, pesgő vízesés bemutató. 
A pesgö és a sütemények 

Fogyasztása ingyenes mindenkinek.

Zene: Nefelejcs Duó.
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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@hotmail.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.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra, 10.45 - tói Istentisztelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon. 

Vagy emailon: beriferi@bigpond.com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

FEHÉR FERENC
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓ 

Mobil 040 700 7879
25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezve 

gondoskodok az elhunyt szállításáról — az orvosi 
igazolvány és a hivatalos hal álí oklevélről 

Angolul vagy magyarul megegyezés szerint a temetést 
vagy hamvaztatást megrendezzük, ahol a családtagok 

kellő módon búcsúzni és megemlékezni tudnak 
elhunyt szeretteiktől.

Forduljanak kérdéseikkel, bizalommal hozzám 
messze menő és bizalmas segítségemre mindig 

________________ számíthatnak!_________________

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Most már digitális adással! (44-esen)
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 
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. 
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!
Közeledik az évvége. És 
minden magyar szervezet -  
egyben az Idős Magyarok 
Klubjai is készülnek a sátoros 
ünnepek méltó megünneplésére. Ez 
után, amikor az évnek búcsút mondunk, jöhet a 
pihenés. Legtöbb idős klubban nagyon kevesen veszik 
ki részüket a munkából, ami tulajdonképpen 
fenntartaná a Klubok működését. Sajnos tudjuk, hogy 
a tagság öregszik, tehát teljesen másképen kell hozzá 
állni, és megoldást keresni a jövőre nézve. A Knox 
Council segítéségével keressük majd a megoldást, a 
„Community Leadership Group-on” keresztül Szerk.

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.

mailto:hunconsmelb@hotmail.com
mailto:beriferi@bigpond.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au

