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TE PESTI SRÁC...
Tamási Lajos

Te napköziben nevelkedett apró kamasz 
Kinek élte mindössze tán tizenöt tavasz,
Kibe már az А В C-vel tömték az ideológiát 
A szovjet tankok vad tüzében

zengted a szabadság dalát.
A tankok acél záporában 
Nem remegett kicsi kezed.
Bátran markoltad a géppisztolyt 
És szórtad rájuk a tüzet.
Kicsiny szíved tán összerezzent,
De lábad bátran szaladt,
Es kezedből nyugodt, biztos ívben 
Repült a benzines palack.
Te pesti srác, hősök hőse,
Ontottad drága véredet,
S a kivívott szent szabadságban 
Megkaptad érte béredet.
Te kicsiny Bajtárs, esküszünk,
Hogy megvédjük ezt a drága bért,
Mert nem lehet, hogy kicsiny szíved 
Hiába onta annyi vért.
Te pesti srác, Te napköziben nevelkedett 

apró kamasz,
Kinek élte mindössze tizenöt sivár tavasz,
Te, ki Hazádért éltedet így adtad oda,
Míg magyar él a földön,

Nem feledhetnek el soha!
(1956 október)
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Címzett ismeretlen
(avagy ... .recept a felejtés ellen.)
A Nemzeti Hírháló nyomán)

Evvel a postai, vagy egyéni írással érkezik vissza 
a feladóhoz a levél, ha a címzett a megadott címen 
már nem tartózkodik ott, vagy - és ez is előfordul sok 
esetben, ha a címzett nem kívánja átvenni és elolvasni 
a levél tartalmát.

Valahogy ez a gondolat jutott eszembe, amikor 
elolvastam a hírt, hogy 29 magyar politikus, illetve 
közéleti személy, tudós, meghívta a jelenlegi amerikai 
elnököt, George W. Bush-t, hogy látogasson el 
MAGYARORSZÁGRA 2006-ban és emlékezzünk 
meg közösen 1956-os Forradalom ötvenedik 
évfordulójáról.

Az elgondolás helyes, de legyen szabad 
emlékezni is, bár sokan hajlamosak a felejtésre.

A meghívást a levél írói, többek között 
megemlítik a meghívói levélben, hogy a nyugati világ 
akkori megosztottsága miatt a magyar nép magára 
maradt forradalmi harcában, viszont az Egyesült 
Államok megértette a forradalom jelentőségét, sőt - 
szó szerint ez van a meghívó levélben írva: - 
"áldozatkész segítsége igen sok formában nyilvánult 
meg a véres megtorlást követően is."

A levél e mondatának olvasása után 
megvakartam öreg fejemet, mert azért még 
emlékszem azokra az időkre, amikor Magyarország 
fellázadt a kegyetlen, törvénytelen kommunizmus 
hatalma ellen, és először az ajándékként odaadott 
nemzetek közül (annak végrehajtói Winston Churchill 
és Delano Roosvelt voltak) szabadságharcot indított a 
"dicsőséges" Szovjetunió ellen.

Nem kívántak mást csak szabadok akartak lenni 
és követelték az idegen, megszálló hadsereg 
kivonulását Magyarországról.

A szabadságharc úgy látszott győzni fog, sőt már 
arról beszéltek az illetékesek, milyen formában lehet 
végrehajtani a szovjet csapatok békés kivonulását. Ez 
az időszak volt a "Szabadság Lángja" tíz napig.

Aztán hirtelen jött a pálfordulás és nem lett 
belőle semmi. Sőt... további kegyetlen elnyomás de 
még kegyetlenebb megtorlás következett 1956 után. 
Megmaradt a szovjet által kinevezett bábkormány 
egészen 1990-ig, amikor a látszólagos kommunista 
uralom megszűnt Magyarországon. Ma már 
nyilvánosságra került történelmi tény, hogy a magyar 
szabadságharc az amerikai kétszínű, akkori politikai 
nem helytállás miatt bukott el. Maga az akkori 
amerikai elnök jelentette ki: - "Magyarország nem

szövetségesünk" - melynek elhangzása után a 
Szovjetunió, mivel - volt a "dicsőséges szövetségese" 
az Egyesült Államoknak a második világháborúban - 
azonnal megindította és kegyetlenül leverte az 1956- 
os szabadságharcot. Vagyis az amerikai elnökhöz 
most intézett levélnek azon mondata: - "áldozatkész 
segítsége igen sok formában nyilvánult meg a véres 
megtorlás után" - nem egyéb, mint egy közönséges 
kitaláció, magyar nyelven mondva: HAZUGSÁG!

Milyen formában nyilvánult meg az "áldozatkész 
segítsége az Egyesült Államoknak a véres megtorlás 
után"? ha a szovjet beavatkozás elitélése az Egyesült 
Nemzetek sóhivatala előtt az USA részéről, vagy a 
nagylelkűen menedékjogot biztosító több ezer 
menekült befogadása a USA-ba jelenti mindezt, 
bizony az csak olyan bűnbánati kijelentés, mely nem 
változtat azon, hogy Magyarország továbbra is, 1956- 
tól 1991-ig (amikor az utolsó szovjet katona elhagyta 
az országot) a szovjetek által megszállt rabnemzet 
maradt.

Szomorú, ha 29 magyar politikus, valamint 
művész és tudós , akik aláírták a meghívó levelet, ezt 
nem tudták.

Tudom, a leírtakra gyorsan megjönne a válasz - 
régen volt, felejtsük el a tévedéseket és hívjuk meg 
erre az 50 éves megemlékezésre a jelenlegi USA 
elnököt, aki George W. Bush-nak hívnak.

Viszont a Bush név egy másik csalódást, 
Szülőföldemmel szemben, árulást juttat eszembe. 
Talán szabad legyen emlékeztetnem a könnyen 
felejtőket, hogy a Szenior Bush volt látogatóban 
utoljára Magyarországon, amikor megállapodtak az 
akkori szovjet vezetővel - ha kivonulnak a 40 éve 
megszállt Kelet-Európai országokból - gondoskodni 
fognak arról, hogy a sok kegyetlenséget, gyilkosságot 
és törvénytelenséget elkövető helybeli 
kommunistáknak nem lesz bántódásuk, sőt helyükön 
maradhatnak és élhetik továbbra is megszokott rabló 
uralmukat, most már, mint kapitalisták.

Barátságos kézfogással pecsételték meg ezt az 
újabb csérbehagyást, mely a magyar népet 
megalázóan érintette.

Azóta is látszat-szabadság dúl Magyarországon 
és a volt kommunistákból milliárdos kapitalisták 
lettek. Köszönhetik, ha nem is közvetlenül, de a Bush 
dinasztia két tagjának, az öreg és az ifjú GEORGE- 
nak.

Persze a leírtakat lehet tagadni, félremagyarázni, 
de a tények önmagukért beszélnek a jelenlegi 
magyarországi állapotokat illetően.
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A meghívással kapcsolatban viszont van egy 
jóslásom, mely azt hiszem 90%-ban be fog teljesedni: 
George W. Bush időben megköszöni a szíves 
meghívást, 2006-os dátumot illetőleg (mert lehet, 
hogy nem is emlékszik arra mi történt 1956-ban 
Magyarországon) de más, sokkal fontosabb dolgai 
miatt - Iraq, Iran, Szíria, Észak-Korea stb. - sajnos 
nem tud eleget tenni a meghívásnak.

Vagy az is elképzelhető, hogy valamelyik Fehér 
Házban ülő hivatalnok nem is adja át a levelet 
elolvasásra Bush-nak, csupán, mint 'Címzett 
ismeretlen' félreteszik.

Megnyugtatom a reménykedőket, hogy 
'látogatása' melyből nem lesz semmi, de, még ha 
jönne is - 'nem fejezi ki az önkényuralmak elleni 
harcát' melynek áldozatvállalását már elődje 
megtagadta 1956-ban a magyar néptől. De azért 
mondjuk hittel, reménnyel: DUM SPIRO... .SPERO.

(latinból: ... amíg csak lehelek, remélek') 
Révffy László, Leicester, Anglia.

M AGYAr N A P L Ö  íria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: 

Toronto, Ontario és Daytona Beach, FI. USA)
Az amerikai magyarok is levélben fordultak 

Bushhoz
Levélben fordultak George Bush elnökhöz az 

amerikai magyarság kiemelkedő személyiségei, s a 
levélben arra kérik az Egyesült Államok elnökét, 
hogy 2006 őszén budapesti látogatással tisztelje meg 
az '56-os forradalom évfordulós megemlékezéseit.

A George Bushhoz intézett levél aláírói szerint 
Bush elnök személyes részvétele a magyar 
forradalom 50. Évfordulójára emlékező 
ünnepségeken rendkívül jelképes erejű lenne, és 
egyúttal látható módon emelné ki, hogy Amerika 
milyen odaadással viselkedik az '56-os forradalom 
értékei iránt.

A levelet hat kiváló és nagy megbecsülésnek 
örvendő amerikai magyar személyiség jegyzi: 
Koszorús Ferenc, a washingtoni Amerikai Magyar 
Szövetség elnöke, Szilágyi Pál, az Amerikai Magyar 
Szövetség igazgatója, Szörényi Éva, az '56-os 
emlékünnepséget szervező bizottság és a Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetségének vezetője, 
valamint Dózs György, Varga István és Vass Tibor, a 
washingtoni, pittsburghi és denveri magyar 
szervezetek vezetői.

Mint ismert, korábban magyarországi 
értelmiségek is levélben fordultak az Egyesült 
Államok elnökéhez: látogasson el jövőre, az ’56-os 
forradalom évfordulójára, Magyarországra.

LewRockwell.com
A népszerű amerikai honlapon cikk jelent meg "De 
mi van a magyarokkal" címmel. Szerzője, Murray N. 
Rothbard. Azt fejtegeti, hogy a kommunizmus 
összeomlása óta etikai igazságot szolgáltattak a 
népeknek. Még a németek is egyesültek. Csak éppen 
"egyetlen elnyomott és megvetett nemzet maradt 
mozdulatlan, és senki sem látszik törődni vele: a 
csodálatos, ősi magyar népről beszélek". A 
magyaroknak senki sem akar igazságot szolgáltatni, 
mert "kétségtelen, hogy az ilyenfajta igazságtétel 
kényelmetlen lenne az új világrendnek".

Washingtonból jelentik:
Amerikai jelentés szerint az USA-ba belépő 
külföldiektől az eddig használatos utazási 
okmányokon felül további dokumentumokat is 
megkövetelnek az amerikai hatóságok. Ez az 
intézkedés érinti a kanadaiakat is, azt azonban még 
nem tudjuk, hogy a továbbra is érvényes útlevél 
mellett milyen dokumentumokra lesz szükség!

Elkészült a PANORÁMA könyve 
valamint CD-ie az Ausztrália és 

Úi-Zéland magyar világáról!
A könyvet a Kisújság szerkesztői irodájában meg 
lehet nézni és egyúttal meg is lehet rendelni, - 
A könyv ára: 5900 Ft /60 AUD/, a CD 3500 Ft / 40 
AUD/ szállítási költséggel együtt.
Dr. Tanka László és felesége szerencsésen haza 
érkezett a hosszú ismertető útról és ismét köszönetét 
fejezte ki a Melboume-i vendéglátásért és segítségért, 
és hangsúlyozta, hogy e nélkül a segítség nélkül nem 
jött volna létre ez a könyv, ami először ad átfogó 
képet az Ausztráliában élő magyarok életéről, 
múltjáról és tevékenységéről.
Akik kimaradtak a könyvből és úgy érzik, hogy a 
következő kiadásban szeretnének szerepelni, (ha lesz 
ilyen) kérem, jelentkezzenek a szerkesztőség 
(Kisújság) telefonszámán. Segítséget adunk angolról - 
magyarra fordítás valamint a beküldött élettörténete 
leírásában. Szerk.



4 . oldal
AUSZTRÁLIÁI KISŰJSÁG

Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

EM UK AZO M ÉK O N
A rangos agrár kirakatban, a 74. Országos 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon
Az OMÉK szerepe kettős: számadás az elmúlt 

időszak cselekményeiről, valamint a fejlesztés, 
feladatkijelölés az elkövetkező időszakra Az OMÉK- 
on kiállító Emutenyésztők Egyesülete és a SZIE 
Tanüzeme a kiállításon ugyanezeket a célokat tűzte 
maga elé.

Az élőállat kiállítás és bemutató szervezésére 
kiírt pályázatot a Magyar Állattenyésztők Szövetsége 
(a MÁSZ) nyerte el. A MÁSZ erre a sokrétű munkára 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumtól az Agrármarketing Centrum Kft.-n 
keresztül 198,9 millió Ft. Támogatást kapott.

Az élőállat kiállításon, a Magyarországon 
található haszonállatok legszebb példányai kerültek 
bemutatásra. Kiemelkedő érd3eklődésre tettek szert 
az őshonos állatok, mint pl. a szürke szarvasmarha, a 
mangalica, a bronz és rézpulyka... .És kiemelkedő 
érdeklődéssel fordultak a látogatók a "magyar emu" 
felé, amely ugyan Ausztráliában őshonos, de szelíd 
szívóssággal teljesen beilleszkedett a magyar 
környezetbe. A kiállított emukat meglátogatta, 
felvételt készített róluk az RTL Klub TV "stábja", a 
Katolikus Rádió, a Nimród újság, a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium képviselője, Dr.Szanyi 
Tibor államtitkár és titkára, - de eljöttek a határon-túli 
gazdák Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról. A 
kiállított emuknak volt Ausztráliából és Dél Afrikából 
is látogatói, valamint kisiskolások, egyetemisták, 
szakiskolák, főiskolák növendékei. Az iskolások, 
diákok azért is érdeklődtek, mert a 2005/2006-os 
tanévben az Emutenyésztők Egyesülete a Gödöllői 
Szt. István Egyetem Mezőgazdasági és 
Környezettudományi Kar Tanüzem-év bevezető 
szakismereti programokat, tanfolyamokat tart 
Gödöllőn a Szt. István Egyetemen és a Mátrafuredi 
Erdészeti Szakközépiskolában. A sikeres élőállat
kiállításért a kiállítás alatti rendszeres tájékoztatásért 
az emuk, ill. az Emutenyésztők Egyesülete 
díszoklevelet kapott.

Az élőállat-kiállítás gondos üzemeltetője: 
Székely Pál osztályvezető volt, a Magyar 
Állattenyésztők Szövetsége Dr. Wagenhoffer 
Zsombor igazgatóval az élén pedig egy külön iroda
házzal, munkatársaival, egyetemi hallgatókkal 
segítette a kiállítók hétköznapi és "protokoll"

munkáját. Szeretnénk remélni, hogy ez a nagyszabású 
magyar kiállítás, amely első kiállításunk az Európai 
Unióban - segíthet a magyar "agráraimról" alkotott 
vélemények kedvezőbb irányú formálásában.

Azt is szeretnénk remélni, hogy a "magyar emu" 
öt értékes termékével (hús, zsír, bőr, toll, tojás) mint 
alternatív állattenyésztési ágazat segíthet a sok 
gonddal küszködő magyar állattenyésztésnek, mert 
egyedi, minőségi és mert "magyar":

Vadászház kiadó, otthon....
Komárom - Koppánymonostor fenyvesében egy 

vadászház jellegű összkomfortos üdülő kiadó napi 
AU $7.00 -ért.

A Monostori Erődhöz közel épült lak, közel van 
Komáromhoz, helyi buszjárattal megközelíthető a 

gyógyfürdő, és lehetőség van orvosi ellátásra. 
Étkezési lehetőség van a közeli Fenyvesi 

Vadkan Csárdában!
Helyi nevezetességek a közelben, - megtekinthető az 
1848-as csatamező az Erdő Csárdánál, - és a Szlovák 

oldalon levő vár, a Monostori Erőd.
További érdeklődés Parádi Miklósné telefonszámán: 

Ausztráliából: ООП 36 1 226 1360 
(Figyelem! - számítsuk bele a nyolc óra idő 

differenciát, amikor hívjuk a telefonszámot!)

j Motel Club D om b ori Eladó! j
\ 1 órai út Budapesttől... .festői környezetben \
| A vízparton 10x4  személyes apartment, családi | 
|  házzal, rendezett kerttel 2300 négyzetméteren. f
\ Víz, Gáz, Villany, Csatorna, Kábel TV. j
| Nagy vízi (négy csónakos) móló, kajakozó... |
| SAJÁT TULAJDONI VÁLLALKOZÁS f
| Jól bevezetett, visszatérő vendégekkel |
\ ELADÓ. ÁRA: 412.000 EURO fI Az MCD megtekinthető a wvvw.MCD.CSALI.HU j
| honlapon, vagy színes ismertetőt, és további *
|  felvilágosítást kérhet Ausztráliában Horváth Imrétől I 
\ a (03) 9822 3649 telefonszámon! f
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Isten veled Ámon Antal
Örömmel teszek eleget a szerkesztő úr kérésének, 
hogy néhány sorral szóljak az Ausztráliai Kisújság 
olvasóihoz abból az alkalomból, hogy közszolgálati 
rádiós munkámat befejezve egy bizonyos időre még 
Ausztráliának is búcsút mondok. Részben családi 
okok is kényszerítenek arra, hogy feleségemmel 
visszatérünk Magyarországra, ahol mindkettőnkre 
további feladatok várnak majd. Azt szeretnénk, ha 
Ausztrália jól működő társadalmáról az otthoni 
magyarok is minél több területen példát vegyenek, 
különösen például az önszerveződés számos 
területéről. Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke mondta egyszer, hogy a nyolcvanas évek 
végén Angliában töltött egy éve alatt többet tanult, 
mint előtte egész életében. Ezzel mi is így vagyunk, 
azzal a különbséggel, hogy a mi tanulási időszakunk 
az említett egy évnek többszöröse. Reméljük e 
többszörösből valamit hasznosítani tudunk a 
szülőhaza javára.

Végül hadd rögzítsem papíron is ahogy 2005. 
Július 16-án szombaton, egy országos adásban a 
hallgatóktól búcsúztam:

"Kedves hallgatóink! Ezzel elérkeztem az SBS 
Rádió szolgálatában töltött utolsó, általam készített 
műsor végéhez. Keddtől ugyanis munkaviszonyomat 
megszüntetem, nyugállományba vonulok.
Huszonkét évet töltötte a Melboume-i stúdióban 
készülő magyar nyelvű adásoknál, ebből 22 évet mint 
a csoport vezetője.
Nem kétséges, hogy e munkával sok jó ismerősre, 
barátra tettem szert, és remélhetőleg kevés ellenségre. 
Ezen éveknek voltak természetesen jó és rossz 
időszakai is. A rosszakon átsegített az a hallgatói 
hűség és támogatás, amit szeretnék most 
megköszönni. Megköszönöm azt, hogy ugyanúgyy, 
ahogy én a műsoraimmal azt céloztam, hogy a 
hallgatók gazdagodjanak általuk, a hallgatók 
visszajelzései, érdeklődése és hűségük 
megnyilvánulásai gazdagították az én életemet is. 
Biztosítom azokat, akiket munkám során 
megismerhettem, hogy megmaradnak jó 
emlékezetemben, mint ahogy én is szeretném azt, ha 
Önök is megtartanának jó emlékezetükben.
A viszonthallásra, a viszontlátásra valahol, valamikor. 
Addig is adjon az Isten mindnyájuknak bort, búzát, 
békességet." Ámon Antal.

Ház vagy renoválási kölcsönre van 
szüksége?

Szeretné adóságait a házára felvett 
kölcsönnel összekötni? 

Kölcsönzőt keres egy befektetési 
ingatlanra?

FORDULJON HOZZÁNK 
BIZALOMMAL!

Ha nem tud időt szakítani napközben, vagy a 
munkaidő alkalmatlan a megbeszélésre;
Este vagy hétvégeken is házhoz megyünk! 

Ingyen és bizalmasan tárgyaljuk ügyeit.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomel oans. com. au

A L L Í  j H o m e  L o a n s
ABN 18 105 914 663

M em tw  o! The M ortgage inriuatry t n e c M i m  Of Austraita

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

315 George Street, Doncaster Vic. 3108. 
___________Phone: (03) 9888 1100

MAONA-C4JBIA
TRAYH AGFNCy
L>cNa32245

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: Scbwarcz Сага 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 GknhiíntW Ro»d CauHidd.Vic- 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

Fax: (03) 9523 0695; АЛЦ-ОЗ) 9705 6478. 
Mobile: 0418 1 08 730

| FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

http://www.allhomeloans.com.au
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"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.

B E L A 'S T k J L
HOLIDAY WORLD

Forduljon bizalommal egyéni és
az évek óta У  ’ - s S S * ^  \  csoportos utazások!
közismert és I A -világ minden
nagy gyakorlattal rendelkező 1 részére!

SZEPESY-BENKE-BÉLÁ-hoz
A legjobb légitársaságokkal, a legkedvezőbb árakon.....

Telephone (0 3 ) 9547 0052 Fax (03)9547 0061 
Mobile 0413  135 609; E-mail BelaB.100@ hotroail.com

J  В  TAEKWONDO
Gyere, és csatlakozz 

gyönyörű sportunkhoz!

Olympián is 
elismert sport, 

gyrekek öt éves kortól 
fdnőtekbnél 

nincs kor határ!
^<3

BURAI GYULA NAGYMESTER
vezetése alatt, akinek 25 éves gyakorlata van 

gyerekek és felnőttek tanításában 
Boronia: Wantima Health & Squash Club 

258 Scorsby Röad, Boronia.
Szombaton d.e. 10.30- 12.00 noon. 

Wanfirnat Magyar Központ 
760Boröma Road, Wantima.

Szerdán esté 6.00 órától -7:30-ig.
Privát órákat is kérhet a 

9729 9396 vagy 0409 809608 telefonszámokon.

M s s z í p c z á s :
Test és fül gyertyázás;
Tá-dé viasz gyertyával.

Mozgásszervi betegségek, -
izom fájdalmak gyógyítása.

Hívásara házhoz is megyünk;
Hívja, d.e. 10 és d.u. 6 óra között a 

(03) 9889 1027 telefonszámot.

oUHk és OBSZ ВЕ*(,Тдъ

OKTÓBER 22.-ÉN

E S T E  7 Ó R A K O R

SLOVEillHIl CLUB
tt SBDEft йв. i m i m l m  b é l iw s  ш ~. s í  »

SZÍflltB FELLÉP

P I T Y U  ÉS Á G I

BELÉUB: $ 2 5 . 0 0

H E IY F B S IB L Í S :  TÚTH 1 E U I E
TElt i77«HBf?

fl BáRSRfl
H L  Ifi ÉTEL SZESZES ÉS 0ШГ§ 1 Ш  

W P iftT É

mailto:BelaB.100@hotroail.com
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2005
OKTÓBER

Jeles napok;
Október 4.Assisi 

Szent Ferenc napja.
Október 20. Szent 

Vendel napja. 
Október 23. Nemzeti 
Ünnep. Az októberi 
forradalom 49 éves 

évfordulója. Október 
26. Dömötör napja. 
Október 28. Simon- 

Júdás napja. Ahogy a 
regula mondja, 

Hegyalján ilyenkor 
kezdték a szüretet:

E HÓNAPBAN

KOMOLY...
Bölcs mondások Gotami Buddhától...

1. Az ostoba ember úgy nő, mint az ökör: csak az 
izmai nőnek, értelme nem.

2. Ahogy a kősziklát nem tudja megmozdítani a 
szél, úgy a bölcseket sem ingatja meg a 
becsmérlés vagy a dicséret.

3. Legyőzhet valaki ezer ütközetben ezer ellenfelet - 
de ha önmagán győzelmet tud aratni, akkor ez a 
legnagyobb ütközet, és ő az igazi hős.

4. Az ostoba, ha felismeri ostobaságát, már bölcs: 
ám az, aki bölcsességéről van meggyőződve, az 
aztán igazán ostoba.

5. Hagyd az embert jót tenni, mert addig visszatartja 
az értelmét a gonosztól, s mert az, aki s nem siet 
jót tenni, a gonoszban leli örömét.

6. Ahogy a pásztor hajtja botjával a nyáját a legelőn, 
úgy terel az öregség és a halál maga előtt minden 
élőlényt.

7. Egyetlen hasznos szó, melyet, ha meghallasz 
megnyugtat, többet ér, mint ezer ragyogó beszéd, 
tele haszontalan szavakkal.

8. Mond az igazat; ne engedj a gyűlöletnek; ha 
kémek, még ha keveset is, de adj. Ezzel a három 
feltétellel már közel kerülhetsz az Istenhez.

Rég leírta Noé Tokaj 
kegyormára, hegyaljai 

kapás, várj Simon- 
Júdára.

9. "Megsértett, megütött, megalázott és 
hatalmaskodott rajtam" - akik ilyen gondolatokat 
dajkálnak magukban, azokban a gyűlölet sohasem 
szűnik meg.

10. A virágok illata nem teijedhet szemben a széllel, 
sem a szantálfáé, de még a jázminé sem. A jó 
cselekedet" illata" azonban még a széllel szemben 
is teljed, és a jóakaratú ember mindenhová 
bejuthat.
A Bölcsesség nyomdokain; című 

szöveggyűjteményből, Krisztus születése előtt а II - 
IV századból. (Ez a legrégibb, ránk maradt 
gyűjtemény.)

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!
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Könyvismertetés:
Ha nem kérik a segítségünket, 

akkor rongyok! 
(ti, a magyarok) 

Kaganovics hozzászólása, 
Moszkva, 1956. Okt. 23.

Horváth Miklós: 1956 hadikrónikáia.
(Akadémiai Kiadó, 2003. Budapest, 483 old. , borítót 
tervezte: Horváth Norbert.)

A magyarországi 1956-os felkelés, forradalom 
és végül szabadságharc hadikrónikája a fegyveres 
forradalmárok önvédelmi, élet-halál harcát jelenti az 
I- szovjet agresszió (okt. 23) és а II. szovjet 
orvtámadás (nov. 4), valamint kezdettől az ÁVÓ-sok 
de olykor még a honvédség és a rendőrség ellen is. 
Jóformán alkalmi, amatőr, önkéntesek kerültek 
szembe hivatásos, jól kiképzett és kiváltságos 
elnyomó erőszakszervezetekkel.
A Magyar Néphadsereg "felhasználását" eleve 
meghatározta, hogy Gerő csakis az ellenséges 
szovjetekben, Kádár a felfegyverzett munkásokban és 
partizánokban, míg Nagy Imre valamiféle nemzeti 
hadseregben (a nemzetőrség; okt. 30-ától Király Béla 
vezetése alatt) bízott.
A budapesti Pártközpontban (Magyar Dolgozók 
Pártja) naivan azt hitték, hogy a "szovjet páncélosok 
órák alatt véget vetnek a lázadásnak"! (71. old)
A Néphadsereg hadműveleti vezetői: Kovács István 
vezérőrnagy és Szűcs Miklós ezredes nyíltan 
bejelentették az 1956. Nov. 3-i parlamenti, illetve 
tököli magyar-szovjet tárgyalások előtt, hogy "ők a 
szovjet csapatok ellen sohasem fognak harcolni "i De 
maga Maiéter Pál is "fegyverbarátoknak tekintette a 
szovjet tiszteket"!
Pedig az 1953.évi 218.224 főről 1956-ban 150.000 
létszámra csökkentett Magyar Néphadsereg még így 
is nagy segítséget jelenthetett volna a forradalom 
számára. Sajnos másként lett. 
így, Horváth Miklós 1956 hadikrónikája c. kötete is a 
következő részekre tagozódik:

I. Az erőszakszervezetek és a Magyarországon 
lévő szovjet csapatok helyzete a Forradalmat 
megelőző időszakban. (17 - 53 old.) és II. rész: 
Október 23-tól 28-ig tartó időszak (55 - 412 old.) és 
III. rész a forradalom leverése (413 - 457 old.). A 
kötet a 208 és 209 oldalak között 86 fekete - fehér 
fényképet tartalmaz (Eörsi László történész 
szívességéből).
A szép kiállítású könyv jobb megértést és a 
forráskritikát segíti az 1-1178 lábjegyzet, de az egész

hadikrónikára érvényes a 301. oldal 785. Számú 
őszinte lábjegyzete: " a vizsgálati és bírósági iratok 
nem mindig azt tükrözik, amit a vallomástevő annak 
idején tett!" Nagyon értékes a 656. Lábjegyzet 
közlése, amely szerint a Nagy Imre által az ENSz 
székhelyére küldött, New York-ba indult Horváth 
Imre külügyminiszter repülőgépét a szovjetek 
Moszkvába térítették (Nyikolaj Dzuba adata!) A 
magyar diplomácia vezetőjének elrablása jól 
érzékeltette, hogy valójában a haladó világ is csupán 
szavakban támogatta a magyar nép forradalmát.
Az áruló Kádár helytartóságával folytatódott a 
hivatalos Országos Parancsnokságán
"megparancsolták" a sebesülésük után életben maradt 
határőröknek (ú.n. zöld ÁVÓ-soknak), hogy : "nem 
beszélhettek arról, hogy a Pártközpont őrsége volt az, 
amelyik a határőrökre tüzet nyitott (ti. az 1956. Okt. 
25-i "fekete csütörtökön" a Parlament közelében)
... Aki ezt elkotvogia a fejével felel" !
Alapvető megállapítása a kötetnek, hogy az Osztrák 
Államszerződés megkötése (1955. Dec. 31-e) után 
már szovjet csapatok csak jogtalanul. Magyarország 
függetlenségét csorbítva állomásozhattak hazánkban. 
Ráadásul pedig szovjetek az Ausztriából kivont 
csapatok egy részét is itt helyezték el. A szovjet 
Különleges Hadtest parancsnoksága pedig központi 
helyre: Székesfehérvárra települt.
A magyarországi beavatkozásról a Szovjetunió 1956. 
október, 23-án és 31-én is a Varsói szerződés alapító 
okmányában rögzített normák felrúgásával és 
egyoldalúan döntött.
Jellemző, hogy Bata István, magyar honvédelmi 
miniszter "főtanácsadója" az a Tyihonov altábornagy 
volt, aki a "Volna" (Hullám) fedőnevű szovjet 
agressziós terv (1956 nyarán) egyik szerzőjeként 
ismert!
A "néphez hű" Néphadsereg felelőtlen parancsnokai 
összesen 71 esetben (azaz 50 településen) vezényeltek 
sortüzet tüntető, fegyvertelen polgárok ellen.
Különös táblázat látható a 136. Oldalon, s a kimutatás 
a tanácsi szervek és a pártszervezetek elleni 
forradalmi eseményekről, a Magyar Dolgozók Pártja 
és az utódpárt a Magyar Szocialista Munkáspárt 
adatai alapján készült! Bizarr dolog a legfőbb 
ellenség kimutatása alapján megírni a forradalom 
eseményeit. Nem is beszélve az "utódpárt" 
megjelöléséről, amely ma egyenesen sértés az MSZP 
vonatkozásban; jóllehet a központjuk változatlanul az 
"örökölt" Köztársaság téri Párt-házban található. 
Horváth Miklós "1956-os hadikrónikája" olvasása 
közben lépten-nyomon a "lekezelt", "leszólt" Szalay
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Róbert történelemtanár, hadtörténész "Ami a 
történelemkönyvekből kimaradt" c. munkája (1999, 
2000 és 2003) jutott eszembe (erről 
könyvismertetésem: Ausztráliai Kisújság 2004, 13. 
Év£, 9. Szám 10. old.) Mindketten ugyanarról 
beszélnek és ugyanazt mondják, azonban Szalay 
sokkal tömörebben és félreérthetetlenül, ekként: " a 
szovjet tanácsadókkal végig együttműködő magyar 
főtisztek sikeresen hatástalanították a 100,000 fős 
Magyar Néphadsereget és elárulták a katonákat, 
illetve a forradalmat!
Nov. 1-én az egész világ tudta, hogy az ország 
katonai megszállása elkezdődött, csak a magyar 
katonai vezetés dugta homokba a fejét ill. 
szándékosan szabotálta az ellenállásra való 
felkészülést (II. kiadás, 96. old.)! A magyar katonai 
vezetők naivitása, hiszékenysége határtalan volt: a 
Honvédelmi Miniszter és a Vezérkari Főnök együtt 
mentek az ellenség főhadiszállására tárgyalni! Erre 
nincs példa a világ hadtörténetében". (97. Old.)
A Szerzővel egyet értek abban, hogy nem szabad 
különbséget tenni a főváros és a vidék forradalma 
között.
Ezért is kár, hogy Horváth Miklós nem méltatta 
figyelemre Szabolcs - szatmári kutatásaimat (131 cikk 
és 4 kötet, amelyben az 56-os Intézet könyvtárában is 
hozzáférhetőek), hiszen így említhette volna:
1. Szűcs Sándor (szül. 1919, Csap (záhonyi 
állomásfőnök haditettét: robbantással vágányzárt 
idézett elő, amellyel 10 napig késleltette a szovjet 
hadsereg vasúti szállítását! Vasutas létére azt tette, 
ami a Honvédelmi Minisztérium illetve a magyar 
katonai vezetés kötelessége lett volna.
2. Az itteni vezetés: Szilágyi László elnök és 
Tomasovszky András, a helyettese a diákok 
bevonásával olyan hírszerzést működtetett, hogy 
úgyszólván óráról-órára tudósítottak a szovjetek 
megtévesztő hadmozdulatairól. A vészjósló jelentések 
azonban nem eredményeztek katonai előkészületeket!
3. Először 1990-ben számoltak be a forradalmárok 
Szovjetunióban történt elhurcolásáról. Éppenséggel a 
már említett Szűcs Sándor adatközlése illetve Rácz 
István "tanár úr", a nyíregyházi Városi Munkástanács 
elnökének Önéletrajza (kézirat, 33 oldal, 1965-ből) 
alapján.
4. A Parlament körüli vérengzéssel kapcsolatban 
fontos adat maradt meg a Szabolcs- Szatmár-Bereg 
megyei Levéltárban XXVII.fond/főcsoport, 58.fond, 
70. Őrzési egység szám alatt: "1956. okt. 25-én a 
hajnali órákban érkezett Budapestre, a Parlamenthez 
érve az ellenforradalmárok tűzzápora fogadta őket.

"Megyénk Vitka nevű községből származó Matuzsa 
György áv. Főhadnagy Pécsről, parancsnokként, 60 
határőrt vezetett a fővárosba; gépkocsi vezetője 
megsebesült, majd ő is sorozatot kapott a felső 
testébe. Két nap múlva, tüdőműtét után, kórházban 
meghalt (post mortem: százados).
A népítéletek, a licselések kapcsán azt kellett volna 
kiemelni, hogy ezek a forradalom hordalékai, s a 
szabadságharcosok is elítélték az önbíráskodást! A 
Párt-ház elfoglalása után 3 lícselés és a forradalom 
alatt összesen 31 népítélet (ebből: 3 Szabolcs- 
Szatmári vonatkozású) történt. Ez a szám azonban 
elenyésző az 1789. évi francia forradalom 
vérengzéséhez képest. Nem említi ugyanakkor a 
Szerző, hogy a Párt-ház udvarán egy virágágyban 
tömegsírt találtak Pongrácz Gergelvék (15 tarkón lőtt 
fiatal forradalmárt). Csupán jelzem, hogy a Párt-ház 
védelmében hat szabolcsi határőr is meghalt.
A könyv nem érzékelteti, hogy a Párt-ház a 
forradalom elleni fegyveres szervezkedés központja 
volt! Kádár János 1956. október 29-én az esti 
órákban itt kereste fel Mező Imre párttitkárt, aki 
egyben a budapesti munkásosztagok felállításának 
felelőse is volt. Kádár János ekkor árulta el a 
forradalmat és miniszterelnökét is. Maga Nagy Imre 
ezt így összegezte: " Kádár legnagyobb bűne és 
árulása, s az MSZMP vezetőinek súlyos történelmi 
felelősége abban van, hogy az októberi eseményeket 
ellenforradalomnak jellemezte és értékelte." (részlet a 
snagovi naplóból)
A legfőbb ideje, hogy az 1956 hadikrónikája és 
legfontosabb tényei közelgő 50. Évforduló kapcsán 
már az igazságnak megfelelően kerüljenek a nemzeti 
köztudatba és az iskolai tankönyvekbe is.

Dr. Fazekas Árpád. 
56-os munkástanács elnök 

Nyíregyháza
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A OUEENSLANDI HÍREK:
A Gold-Coast-i Magyar Nyugdíjas 
Klub Hírei!

E hónapban sokat ünnepeltük. Először apák napi 
összejövetelen egy megható történet és vers után, 
Sebesta Jolán, Torzsa Sándor kíséretével szép nótákat 
énekelt, főleg az apáknak, akik még ingyen 
tombolajegyet is kaptak. Bugár Marika 
adománya is ki lett sorsolva az "api 
Köszönjük szépen Marika.

Meghívást kaptunk a Carrara-i 
Community Center-be, ahol idős 
állampolgárok tiszteletére rendeztek 
összejövetelt. Harmonika szóló vidám 
hangja mellett fogyasztottuk el a sok féle 
nemzeti eledelt, amit ujj-villával ettünk.

A Nagy házaspár indítványára a 
Magyar Nyugdíjas Klubot bízták meg az 
idős állampolgárok tiszteletére egy 
komoly nagystílű rendezvényre. Ők 
elutaztak. A sok munkát, szervezést Sifter 
Margit, Bugár Marik, - aki hihetetlen 
fáradságot nem ismerő energiával - 
dolgozott, Somogyi Sándor és Nuspán 
Eszter szintén segítettek. Az osztrákok és 
a Baltié Színház tagjai is közreműködtek.
A Műsor: Elga Kenins bevezetője után magyar táncot 
egy fiatal pár és Vass Antal és felesége, valamint 
Somogyi Sándor és a piros-csizmás Nuspán Eszter is 
táncolt. Kitűnően! A Baltic Színház tagjai vidám 
jelenete következett. Sebeszta Jolán és Torzsa Sándor 
nagysikerű énekszámai után a 10 éves gyerekpár 
szólótáncát nagy tetszéssel jutalmazta a közönség. 
Voltak India-i hastáncosok, magyar hegedűn 
felhangzott a Monti-csárdás, amit fergeteges taps 
követett. Az Ausztria-i kórus énekszámai után a 
kormány képviselője megköszönte a rendezőknek, a 
szereplőknek a munkáját. Dicsérték a kiállítást, amire 
büszkék lehettünk, hiszen a magyar volt a legszebb - 
Bugár Marika, Jurkovics Erzsi, Nuspán Eszter és 
Horváth Györgyi a legszebb babát, magyar kézimukát 
és sok herendi porcelán figurát, tányért hoztak össze, 
alig fért el az asztalon - köszönet érte.

Megérkezett a Nagy házaspár, - már alig vártuk - 
izgultunk, vajon mit fognak szólni, ha szétnéznek a 
Klubban. Azt mondják majd, EJNYE! EJNYE, nem

így gondoltuk - vagy talán az lesz: jól van gyerekek! 
Jól csináltátok! A köszönetét várjuk, hiszen mindenki 
a legjobb tudása és jóakarat szerint dolgozott a 
Klubban! A kilátások a jövőre: - további ünneplések. 
Buszkirándulásra is készük!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, minden 
kedden reggel 10-től délután 1 óráig a Broadbeach 
Senior Citizens Centerben. St.Peters Drv. ( a Kaszinó 
szomszédságában)
További érdeklődés Somogyi Sándor 

telefonszámain: a helyi 5526 5293-on, vagy a Mobile 
041 195 4309 számain.

Jelenet a Klub egyik összejöveteléről...

Későn és az Interneten érkezett kép...
Helyesbítés: a szeptemberi Kisújságban megjelent 
kép alatt a név felírás Reminik Zsuzsa volt, a helyes 
név: Ruminik Zsuzsa. Ez a kiadó hivatal hibája volt. 
Elnézést a sajtóhibáért!
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A Központi Komputer Klub Assn. hírei!
Találkozunk minden hónap első és harmadik hétfőjén, 
este 7:30- tói - 9:30-ig a Magyar Központban.

A Komputer Klub tagjai (persze a már tudással 
rendelkezők) segítőkészek minden olyan ügyes-bajos 
gondok megoldásában, amit a "kezdők" még nem 
tudtak elsajátítani. Nem szabad elfelejteni, hogy az 
Internet és használata nap mint nap változik és új 
problémákkal szomorítják használóit. Manapság a 
legnagyobb gond a "vírusok" és a "spy-programok" 
kiküszöbölése.

Megjelent az egyik legjobbnak elismert 
"Security System" a Secure Tec kiadásában. A 
Központ vezér- komputerén már be van táplálva. Akit 
érdekel ez a "software" - érdeklődés a Klub estéken.

A következő "Photo-Shop" tanfolyamra lehet 
még jelentkezni! Minden hónap első és harmadik 
hétfőjén van a tanítás a Klub találkozó napjain.

A Hungaroskills.net tanítás is tovább biztosítja 
azoknak a lehetőséget, akik szeretnék a Komputer 
világhoz közelebb jutni. Új tanfolyam kezdődött 
Szeptember 20-án, a következő csak az újévben indul, 
ha megéljük.

A LEGJUTÁNYOSAJBB 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.

R égi fényképeit 
újjá varázsolja 

digitális rendszer 
segítségével! 

Fekete-fehér
vagy színes képekről

MADAl SÁNDOR
(Hungaroskillnet -tag) áll rendelkezésére 

az esti órákban (03) 9762-0801 telefonon.

MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2005. OKTÓBERI NAPTÁR.

Október 2. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 11:00 órakor Református Istentisztelet. 

Október 9. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.u. 12:30 órakor Erdélyi Ebéd.

Október 16. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11:00 órakor Református Istentisztelet. 

Október 23. Vasárnap
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet, 
d.u. 2 órakor Ökumenikus Istentisztelet, 
d.u. 3 órakor Koszorúzás, 
d.u. 3:30 órakor Októberi megemlékezés. 

Október 29.
este 7 órakor Családi Est (Rock'n'Roll)
A Magyar Központ Nép Tánccsoport rendezése.

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

MEGHÍVÓ!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA
Október 30.-án déli 12 órakor
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság, a jó hangulatról a 
DUNA ZENEKAR gondoskodnak.

A belépő ebéd, sütemény és kávéval $25.00 
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

mailto:beriferi@alphalink.com.au
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A Magyar Központ Nép Tánccsoport
Vezetősége szeretettel meghívja Önt, 

Családját és barátait a
R ock ’n’Roll C sa lád i Estre

2005. Október 29-én este 7 órai kezdettel
Hungárián Community Center 

760 Boronia Road, Wantima 3152
‘Zenem ű hely’ É lő  R ock  Zenekar

Enyhe vacsora, hűsítő italok stb., kapható 
Belépődíj $10.00

Belépés ingyenes 16 éven aluli gyermeknek 
Öltözet: Casual / Rock’n’Roll 

Emlékezzünk együtt az 50-és és 60-as időkre
Az est folyamán versenyek és más meglepetések 

Jegyrendelés:
Tóth Éva & Tímea 9726 4099 

Ámon Lilla 9848 4865 telefonszámán.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.

Októberi összejöveteleink 4-én és 
18-án vannak a Magyar Központban, 760 
Boronia Road Wantima. 3152. Az utóbbi dátumon 
fogunk megemlékezni az 56-os forradalom 49-ik 
évfordulójáról. Visszapillantva a szeptemberi 
hónapra, esemény és élmény dús összejöveteleink 
voltak. 6-án Apák napját ünnepeltük, finom ingyenes 
ebéddel és pohár borral. Már beléptűkkor egy 
töltőtollal ajándékoztuk meg férfiainkat. Énekkarunk 
komoly és víg dalokkal, szavalatokkal köszöntötte az 
Apákat, Dédnagyapákat. Az alkalomnak megfelelően 
az ünnepi díszbeszéd sem maradt el. Bizony, a 
valóságban, Klubunkban csak "Dédik" vannak, de a 
mi Apáink emlékei láthatatlanul körülöttünk lebegtek. 
Aktuális volt e pár sor, amit leírtam:

"Repdes a lelkem, mint madár az ágon,
Mert mindenhol édes Apámat látom."

Nagy Imre kedves zenével, meleghangulatú dalaival 
tovább emelte a hangulatot az ebéd alatt.

Szeptember 20, a választás napja volt. Elnök 
jelöltünk technikai okokból visszavonta jelölését, így 
a Knox Council képviselője azt a megoldást 
választotta - amit a Klub tagsága is elfogadott - hogy 
felkérje az eddigi vezetőséget, hogy három (3) 
hónappal, vagy éppen egy (1) évvel tovább 
szolgáljanak. Ez oly annyira sikeres volt, hogy a 
vezetőségi tagság száma kétszeresére nőtt. Elnök, 
titkár, alelnök továbra is megmaradtak, névileg 
jómagam, Teleky Ilonka, Nagyidai Borika, Házy 
Irénke, míg választmányi tagok: Mezei Margit, Oláh 
Rozika, Teleky László és Harkó László 
visszavállalták. Új jelentkezők: Kratz János, Varró 
Sándor, Tóth Tériké, Nagy Imre, Fogarassy Zsófia, 
Merkli Ferenc és Piroska, Sóos Bella. A Klub tagsága 
nevében szeretettel köszöntőm mindannyikat és
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boldog, eredményes együttműködést kívánok az 
elkövetkező időszakra.
Szükségesnek találtam beszédemben kihangsúlyozni 
az együttműködés és megértés fontosságát, a tényt, 
hogy mindenki önkéntesen, fizetés nélkül vállalja a 
munkát. így, 14-es létszámmal a több, mint 
háromszáz (300) klubtag kényelme és igénye 
könnyebben teljesíthető.
Tartsuk meg ezt a nagy baráti kört továbbra is 
egészségesen! Teleky Ilonka.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK" HÍRFI 
A Klub összejövetelei október 12-én és 26-án a 
East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood Hwy. 
East Burwood. 3151. Mehvay Ref. 62 C l. (A
szakácsnőnk kitűnő, a lányaink első osztályú 
kiszolgálást végeznek, minden tag és vendég érezheti 
a magyaros vendégszeretetet!)

Augusztus 31-én ünnepelte Klubunk 
fennállásának 16-ik évfordulóját, - ennek keretében 
beszámolót tartottunk az alapító tagok áldozatos 
munkájáról. Ez volt az első Idős Magyar Klub, 
Melbourne keleti részén.

A szeptember 14.-i Apák-napi ebédre a Mamák 
és Nagymamák a vezetőséggel karöltve remekeltek és 
egyesült erővel, szakácsnőnkkel, Kocsis Ibolyával 
olyan ebédet hoztak össze a Papáknak és 
Nagyapáknak, hogy a megjelentek ájuldoztak a 
gyönyörtől. De volt még egy másik meglepetés is! A 
Szabó házaspár két hatalmas tortával lepte meg a 
Klubunkat, "BOLDOG APÁK NAPJA" és "HAPPY 
FATHRS DAY" felírásokkal. A két torta több mint 
tíz kiló volt, és súlyát csak az íze múlta felül. Kocsis 
Margit elnökünk, kis kosárból "likőrös csokoládé 
bonbont" osztott szét a papák között.

ünnepélyes apák-napi megemlékezés kezdetén 
elnökünk köszöntötte a hosszú útról hazatért Lengyel 
házaspárt és Makrai Irmát. Utána méltatta az 
édesapák értékét társadalmunkban. Beszámolójából 
érezni lehetett, hogy emlékei folytán szeretné még 
édesapja védelmét érezni, hozzá simulni, aki 
megvédte minden bajtól és minden nehézségen át 
tudta segíteni. Fonyódi Matha mondott egy szavalatot 
a "napos oldal"-ról. Igen, az Apák mindig a napos 
oldalon szeretnék látni gyermekeiket, ahogy haladnak 
az élet-útjukon az árnyékot elkerülve.Ez után a 
"mulatás" következett; a régen látott Serfóző István 
jelent meg, hogy bebizonyítsa, noha egy kicsit őszebb 
a haja már, de a szíve még mindig fiatal és tud az 
apák kedvében járni és "mulatni". Úgy hozta a dolog, 
hogy kezdésül hegedült egy jó pár magyar nótát, az 
"édesapák kedvenc nótáit", mind közismert és kedves 
dalokat a közönség lelkesen énekelte. Azután 
csárdások, katona-dalok következtek, és végül a régen 
hallott viccek következtek, apákról, nagyapákról, 
amiken még most is jót mulatott a közönség!
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Köszönjük a szép Apák-napját, a sok fáradozó 
vezetőségi tagnak, és mindenkinek, aki a 
megemlékezés sikeréhez hozzájárult. Jó egészséget, 
hosszú életet boldogságban és megelégedésben 
minden Apának, Nagyapának és a Déd-apáknak is! 
Hirdetések; Az Erdélyi Szövetség ebédet rendez 
Október 9-én, az árvízkárosultak részére megy a 
bevétel. Ez a magyar központban lesz, (lásd a 
hirdetést) és az elnökünk kérte a minél nagyobb 
számban való megjelenést. Nemes feladat a segítségre 
szoruló honfitársakat segíteni. Kapcsolatot kellene 
keresni a többi segítő egyesületekkel most, amikor 
minden kis segítség életfontosságú lehet.

Alelnökünk bejelentette, hogy még lehet 
jelentkezni az október 19-ére hirdetett egy napos 
Marysville-i kirándulásra és úgyszintén a november- 
30-ra tervezett Dél-Gipsland-i túrára is.

Van egy szomorú hírünk is; az egyik alapító tagunk 
Reitter Anton hosszú szenvedés után visszaadta lelkét 
teremtőjének. Klubunk szomorúan vett tőle búcsút. 
Isten nyugosztaljon, nyugodj békében kedves Tóni 
barátunk!

És ami késik, nem múlik, a Vezetőség (tárt 
karokkal) szeretettel vár minden tagot és vendéget új 
barátok szerzésének lehetőségével, és szórakoztató 
rendezvényekkel. A Vezetőség megbízásából:

Nagy József.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG ~
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2005-év, összejövetelei a hónap első 
szombatján 2 órai kezdettel (Október 1-én) lesz 
megtartva a megbeszélt helyen! Minden bajtárs 
megjelenését kéijük. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

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

A GREATER PANPENONG IDŐSEBB 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2005 évi összejövetelek minden hónap első és 
harmadik hétfőjén, a Noble Park Community 
Centre-ben. Ross Reserve-ben van. (Mehvay Refr. 
80 E/12) ...................

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

d. e. 9 órától, d.u. 5 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen.
Régi hagyomány, hogy minden év szeptember 
hónapban megemlékeznek az Édesapákról, 
Nagyapákról, Ük-apákról. Klubunk sem feledkezett 
meg erről a szép napról. Szeptember 7.-én Klubunk is 
megünnepelte ezt a napot. Ezen a napon már az ajtón 
belépő "ünnepeltek" kedves kis ajándékot kaptak az 
elnökünktől és titkárunktól. Ebből az alkalomból 
eljött közénk Neil Lucas, Doveton Polgár Mestere is 
aki ennek a Klubnak nagy tisztelője és aki nagy 
élvezettel hallgatta a ropogós magyar nótákat is. (A 
lassabb, papákról szóló hallgatókat is türelemmel 
végig hallgatta) Ebéd előtt elnökünk, Bolla Éva 
köszöntötte a megjelenteket, vendégeket és nem 
utolsó sorban az apákat, nagyapákat, a nap 
ünnepeltjeit. Ezután rövid műsor következett. Az 
énekkar édesapákat köszöntő szép dalokkal szerepelt. 
Több szép és megható vers és énekszám gazdagította 
a színvonalas műsort. Minden résztvevőnek és 
közreműködőnek köszönet munkájukért. Az ebéd is 
kitűnő volt, méltó volt az "ünnep-naphoz", amit a 
szakácsoknak és segítőknek kell megköszönnünk. 
Köszönet szorgalmas és fáradságot nem ismerő 
munkájukért. Természetesen a szokásos tombola nem 
maradhatott el ezen a napon sem! Sok szép és értékes 
tárgy talált új gazdára. Ez a nap is, mint amiket 
általában kivételes alkalmakkor rendez a Klub, 
nagyon jó hangulatban telt el. Ez segíti az 
összetartást, a tagok szeretetét egymás iránt.
2005. szeptember 24-én lesz az év utolsó este 
megrendezett bálja, melyre mindenkit szeretettel 
várunk. Szeptember 27-én a Kaszinóba megy az aki 
jelentkezett. A pénztárcáját senki ne hagyja otthon. 
Ne talán sikerül majd megtölteni. Ki tudja? - Addig 
kell próbálkozni, amíg egyszer majd sikerül! 
Szeptember 30-án d.u. 4-órától ünnepélyes 
könyvbemutató lesz, Doverton történetéről. Cím: 
Fountain Gate, Magid Drive. Ezúttal magyar 
tolmácsunk is lesz, aki ismerteti Doverton történetét. 
Kéijük, hogy minél többen jelenjenek meg ez 
alkalommal, főleg azok, akik Doverton környékén 
laknak. De ez ne legyen akadálya a megjelenésnek, 
nagy szeretettel várunk mindenkit.
2005. október 27-én két napos túrát tervez a Klub a 
Gold-Coast-raJelentkezni lehet Bolla Évánál.
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Mindenkinek jó egészséget kíván és mindenkit 
szeretettel vár az összejövetelekre a Vezetőség.

BR1MBANK-I ÍST.ALBANS1 IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) Az összejövetelekre mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség nevében 
Boros Veronika.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra,
10.30 - tol istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
istentisztelet. Kedd este 7 órától ifjúsági óra. 

Szerda este 7 órától bibliaóra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174.

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 O Y .

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

DUNA-TV KÖZVETLEN ADÁS!
VASÁRNAPI ISKOLA 

Minden Vasárnap d.e. 11 órától 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSK. 

Minden hónap második vasárnapján 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.
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A Magyar Köztársaság 
melbournei Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák: hétfőn du. 1 és 5 óra között 

szerdán és csütörtökön de. 10 - du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

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

Fax: (03) 9830 0952

Az Ausztráliai Magyar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön déli 12 és 
12:30 óra között a 31-es adóállomáson.
Műsorvezető :Solymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel 
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.mhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: www.mhtv.net.net/forum.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, hétfőn reggel 
6-8 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 37,77, 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. 
Geclong! A Pulse Rádió magyar nyelvű adásai 
minden szerdán d.u.6-8óra között a 94.7 FM hallható 
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!
Az érdekeltek részére:
Az otthoni utazási vállalat 
visszavonta ajánlatát a jöv 
hirdetett 2006-os közös utazással 
kapcsolatban. A jövő évvel 
kapcsolatos megemlékezések, és események folytán 
nem tudják biztosítani kéréseinket. Más vállalattal 
veszem fel a kapcsolatot, - remélhetőleg több sikerrel. 
További tájékoztatást - ahogy kézhez kapom - 
leközlöm a Kisújságban, vagy lehet a Szerkesztőséget 
hívni a 9879 8203 telefonszámon!

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: $25.~egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

http://www.mhtv.net
mailto:info@mhtv.net
http://www.mhtv.net.net/forum
http://www.3ZZZ.com.au

