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"3a kérem, Ausztráliában 
könnyű magyarnak lenni..."
Régebben egy közös ismerősünknél, vacsora 

után, beszélgetés közben egy Magyarországról jött 
illető ezt a kijelentést tette: - „ja kérem, nektek 
könnyű itt magyarnak lenni Ausztráliában”!

Nagy figyelemmel hallgatta a társaság az 
utazásairól híres magyar vendég meglátásait, ami 
röviden összefoglalva a következő volt:

- Én bejártam az öt kontinens minden 
nagyobb városát, mindenhol találtam magyarokat, 
magyar szervezeteket. Ezek a szervezetek mindenhol 
visszatükrözték a helyi élet körülményeit, problémáit. 
Megtartva magyarságukat, a tagság mint egy kis 
sziget a folyó közepén, képviseltek egy kongregációt, 
ami magyar is volt, de a helyi körülmények miatt a 
rétegeződés és a különbségek miatt éket vert az 
ittlevő magyarok közé. A sokoldalú, különböző 
nézeteket valló magyar emigráció nehezen fér meg 
egy helyen és a létező néhány központon belül 
viszályt láthatunk legtöbb helyen.

Itt Ausztráliában, a meglátásom szerint 
másképpen alakult ki a magyar emigráció. A helyi 
körülmények egy alapvető, emberi életet biztosítva 
boldoggá tették a dolgos emigráns magyarokat. Itt 
nem kellett a bevándorlóknak az anyagi és politikai 
szélsőségektől tartani. Itt mindenki a maga módján 
megtalálta elképzeléseit, és egy „fiatal” országban a 
demokratikus élet gyümölcsit élvezhette.

A nagy távolságok az emigránsok 
széttagoltságát elősegítve (mert ez a magyaroknál kell 
a békés együttélés megteremtése érdekében) 
megteremtett annyi magyar szervezetet, klubbot és 
vallási kongregációt, amennyit a támogatók anyagilag 
megengedhettek maguknak. Itt tehát legtöbb magyar 
megengedhette magának, hogy támogathatott egy

olyan szervezetet, ahol pillanatnyilag jól érezte magát, 
és családjának biztosította a kellő magyar 
környezetet.

Barátaival, ismerőseivel találkozva, minden 
magyar emigrációs csoport, kis „szigeteket” alkot; 
szabadon hirdetve elveiket, gondolataikat nem félve a 
kritikáktól, hiszen itt Ausztráliában demokrácia van

Itt legtöbb embernek az az alapelve, hogy ha 
valaki elválja azt hogy tiszteljék nézeteit, muszáj, 
hogy viszont tisztelje a másét!

Ezeken a kereteken belül, itt Ausztráliában a 
magyarbevándorló, akár tartozik egyesületbe, akár 
nem - úgy vallja magyarságát, ahogy érzelmei 
diktálják azt. Minden kényszer, társadalmi vagy 
családi erőltetést félretéve, meggyőződése szerint....

Ilyen körülmények között, még ha a 
nemzedék - aki mint elsőként érkezett Ausztráliába 
mint emigráns - csökkenőben van, a kulturális és 
magyaros jellegű megmozdulásokon részt véve az új 
generáció meg fogja tartani a magyarságát. Ez itt 
elérhető lesz mert a tapasztalatom szerint, a rádió, TV 
és az újságok a magyar nyelvet felkarolva tanítják az 
fiatalságot; magyar nyelvre, történelemre és magyaros 
öntudatra.

Ahogy jártam itt Ausztrália városaiban, az a 
meggyőződésem, hogy könnyű itt magyarnak lenni, 
vagy megmaradni, ha él a magyar öntudat.

Elgondolkoztatott ez a meglátás az itteni 
emigrációnkról, és elhatároztam, hogy megosztom 
olvasóimmal magyar látogatónk nézetét.

Szeretném remélni, hogy sokan vagyunk, 
akik egyet értünk vele....és egy kicsit büszkék is 
vagyunk 50 éves Melboume-i múltunkra.

Szeverényi László
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M agyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

Budapesti színházi sikerek

A Mikroszkóp Színház Magasztár? C. zenés kabaréja, 
Szerkesztő-rendezője: Selmeci Tibor. Konferálója: 
Straub Dezső. A szereplők közül nagy sikert aratott 
Lőrén Lenke, mint "rock-nagymama", deBeregi Péter, 
Heller Tamás, és a Defekt Duó.

A kabaré a magyar TV" csatorna tehetségkutató 
versenyét, a "Megasztár” műsorát parodizálja. 
Bemutatja a zsűri egyik elnökét, Somát a "mama
gésát", és a "megasztárokat".
A Mikroszkóp Színpadon össz-nemzeti versengésben: 
politikusok, tudósok, művészek, paraszt-értelmiségiek 
küzdenek az első helyért meg az utolsóért.
A nézők pedig két órán át, nevethetik a Magyar 
Sztárköztársaság rohanó, őrült, önmutogatós világát.
A zenés kabaré írói közül meg kell említenünk 
olvasóink ismerőseit: Markos Zoltánt, Sas Józsefet, 
Selmeczi Tibort, Straub Dezsőt, Trunkó Barnabást. 
Es meg kell említenünk a sokoldalú, jó szervező 
művészi titkárt, Tuza Évát, aki segít, hogy az aktuális, 
telt házas darabjaikat mi mindig közhírré tudjuk tenni.

GYÖNGYEXPO
A MÚOSZ TERMÉSZETES ÉLETMINŐSÉG 
TAGOZATA is részt vett Gyöngyösön a 
"Gyöngyexpo" kiállításán, de részt vettek MÚOSZ 
gasztronómus, vadgazdálkodási újságírók is. A 2006 
évi Gyöngyexpo középpontjában a bor, a 
gasztronómia és az idegenforgalom állt. Önálló 
kiállító emelvénnyel jelent meg a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár "Marketing 
Centruma", hogy hozzá segítse a térség 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termelőit a jobb 
piaci eredményekhez, a piacbővítéshez, a 
versenyképesség növeléséhez. Az AMC sikeres 
gyöngyösi képviselői voltak: Gallai Attila, Losonczi 
Annamária. Sokban segítette a kiállítás sikerét 
Lőrincz Zsuzsa a MAHÍR Kiállítás KFT. képviselője 
is. Az AMC közösségi emelvényén - többek között - 
kiállították "kapós" termékeiket: - a Bolyhos és Fia 
Bt. Ágyas pálinkáját, - az Alföldi Garabonciás Kft.

kecskesajtját, - Czank Ferenc- Mini Palackozó 
díszüveges borait, - a a Tésztaipari Mg. Szövetkezet 
gyorsfogyasztott tortáit, - a Szőlőskert Rt. 
gyorsfogyasztott gyümölcseit, zöldségeit, - az 
Emutenyésztők Egyesülete emuhús termékeit.

A Gyöngyexpo, az AMC kiállítás rangját emelte, 
hogy megjelent és végig járta a kiállítást dr.Magda 
Sándor, a Parlamenti Mezőgazdasági Bizottság 
vezetője is. Biztató szavaira büszke az Emutenyésztők 
Egyesülete. Dr. Szalontai Éva.

MAGYArN A P L O  írja.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.
A napenergia ára harmadára csökken

Harmadára csökkenhet húsz éven belül a 
napenergia ára. Egy EU-s tanulmány 5-7 eurocentes 
árat jósol a napenergia-áram kilowattórájáért. Az 
olcsó áramot úgy tudják előállítani, hogy a 
napsugarakkal tükrök segítségével vizet forralnak, a 
gőz pedig turbinákat hajt meg. Spanyolországban már 
több, ilyen elven működő erőmű építését kezdték 
meg. A napenergiából nyert villamos áram ára a 
maihoz képest kilowattonként 15-20 eurócenttel, 
egyharmadára csökken 15-20 éven belül - mutatta ki 
egy az Európai Unió megrendelésére készült 
tanulmány. Ez azt jelenti, hogy akkorra a nagy 
teljesítményű naperőművekben termelt áram 
versenyképessé válik. Az ár 15 - 20 év múlva 5-7 
eurócent/kwh lesz a "Deutsche Zentrum fór Luft und 
Raumfart" (DLR) szerint, amely a tanulmányt francia, 
orosz, spanyol és izraeli együttműködésben készítette 
el. Az előrelépést először az Egyesült Államokban 
bevezetendő és a napos vidékeken alkalmazandó 
nagyméretű tükörrendszer jelenti majd. A tükrök 
révén napenergiával 600 fokos vízgőzt állítanak elő 
és ez a gőz hajtja majd a gőzturbinákat. 
Spanyolországban néhány ilyen technikai alapon 
működő létesítmény épülőfélben van, ezek várhatóan 
2007/2008-ban kezdenek termelni. Az Egyesült 
Államokban a kilencvenes évek kezdete óta leállt az 
ilyen nagy naperőművek építése, aminek az oka az 
alacsony szintre süllyedt földgáz ára. Németország 
számára csekély jelentősége van ennek a technikának 
tekintettel arra, hogy nem elég napos az idő. Nem 
automatikusan válik majd a naperőművekben termelt 
áram versenyképessé. Ennek feltétele, hogy 
tömegmértékben gyártsák az erőmű alkatrészeit, 
tovább, hogy fokozzák a napenergián alapuló
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erőművekkel kapcsolatos technikai kutatásokat. A 
naperőműben termelt áram nemcsak környezetbarát, 
hanem általa a szén és más egyéb értékes fosszilis 
energiaforrás is megtakarítható.

Szeretném az Ausztrál állam figyelmét felhívni a fent 
említett napenergia áramfejlesztés felhasználására. Mi 
itt Ausztráliában NAPENERGIÁVAL bővelkedünk. 
Nincs semmi értelme, hogy egy ATOM energia utján 
fejlesszünk elektromosságot. A gőz turbinák által 
előállított elektromosság mellett, a "solar-cellák" által 
segíthet a lakosság az arra alkalmas, a háztetőkön 
felállított berendezésekkel, amelyek ma napság már 
kaphatók és használják több helyen. A többlet áramot 
az elektromos vállalatok visszavásárolják! Szerk.

60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? 

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét - 
világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 

orvosi szolgáltatásokra - 
havi törlesztések nélkül? 

KÉRDEZZ MEG MINKET - bizalommal, 
minden kötöttség nélkül - mi tudunk segíteni. 

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans.com.au

ALLOHome Loans
ABN 18 066 912 721

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

167 Church Road, Doncaster, Vic. 3108. 
__________ Phone: (03) 9855 9266__________

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

20. ÉVFORDULÓ.
Az "ADELAIDEI MAGYAR ÉRTESÍTŐ”- bői 

Gyakran előfordul, hogy egy intézmény, egyesület 
vagy személy megünnepli fennállásának illetve élete 
fontos eseményének évfordulóját. Remélem, hogy a 
kedves olvasó nem veszi rossz néven, ha most én is, 
az Értesítő szerkesztője, szeretnék egy nekem fontos 
mérföldkőnél megállni egy pillanatra és 
visszatekinteni 20 hosszú esztendőre. 1986 
júniusában vettem át dr. Nagy Ákos Bátyámtól az 
Adelaidei Magyar Értesítő szerkesztését s azóta 
végzem ezt a munkát jól vagy rosszul, kinek kedvére, 
kinek bosszúságára. Áz első mintegy 16 év folyamán 
annak minden betűjét öreg, rozoga írógépemen 
kopogtattam ki, mikor is haladó szellemű feleségem, 
aki nem fél a "számítógép" nevű modem csodától, 
mint én, levette vállamról ezt a terhet, s azóta az újság 
sokkal tetszetősebb formában jelenik meg. 
Szándékunkban van ezt a munkát tovább folytatni 
mindaddig, amíg a jó Isten megadja a hozzá 
szükséges energiát. Megragadom ezt az alkalmat arra 
is, hogy köszönetét mondjak azoknak, akik olykor 
elismerésüknek adtak kifejezést, s azok elnézését 
kéijem, akik többet, jobbat vártak volna.

Herendi János.
Az Ausztráliai Kisújság szerkesztősége nevében 
gratulálok, és köszönetét mondok, Herendi 
Jánosnak és kedves feleségének húsz éves 
önfeláldozó munkásságukért. Reméljük, hogy 
még sok-sok éven át, közük le Adelaide 
magyarságának érzéseit, megmozdulásait, és 
társadalmi életét. Szeverényi László

A kőszikla - a neolitikus m agyar 
nyelvről

Dr. Horkovics-Kováts János
Részlet a Nemzeti Hírháló tudósításából 

Valóban egy ma élő ősi dinoszaurusz a Kárpát
medencei NYELVÜNK? Amikor ezeket a 
gondolatokat papírra vetem 2006 májusát, írunk. Az 
utolsó tíz évben a legtöbb könyv, ami a kezembe 
került, őstörténeti témakörű volt. A világ minden 
részéről sikerült különböző könyvekhez hozzájutnom, 
melyek a magyarságról és az ősi hun múltunkról írtak.

Egyre jobban izgatott a Kárpát-medence 
etnikumának a kialakulása. Itt persze nem az utolsó 
évezredre gondolok, hanem sokkal régebbi időkbe 
szeretnék elkalandozni. Az olvasott könyvek egyre

mailto:gus@allhomeloans.com.au
http://www.allhomeloans.com.au
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jobban erősítették bennem a felismerést, hogy a ma 
magyarnak nevezett nyelv, már évezredek óta 
beszélik itt a Kárpát-medencében.

Ezt megerősítették azok a hírek is, mint amit pl. 
a genetikusok állapítottak meg. Ugyanis ők azt 
állítják, hogy a Kárpát-medence népe 40,000 éve alig 
változott, illetve változatlan.

Ehhez jöttek Varga Csaba zseniális logikával 
levezetett könyvei, nyelvünk gyökrendszeréről, és 
rovásírásunk 40-50,000 éves múltjáról. Ezeket az 
adatokat tudomásom szerint csupán az Európai 
adatok alapján állította össze. Szóval sok minden 
kavargóit az agyamban, amit logikai rendszerbe 
próbáltam összefoglalni.
Itt kezdetben csupán egy pár címsort szeretnék 
egymásután felsorolni.
1. A Biblia azt állítja, hogy a Bábeli nyelvzavarig 

egy nyelv létezett
2. Mario Alinei prof. Azt állítja: az etruszk az ős 

magyar nyelv egyik formája (nyelvjárása)
3. Varga Csaba rengeteg szópárhuzammal 

bizonyítja az ógörög nyelv csángó magyar 
eredetét.

4. Az ujgur nyelvben északnyugat - "Kínában" - 
temérdek magyar szó megtalálható. Sőt, még 
olyan szavainknak is megtalálhatók a 
megfejtéseik, amelyekről már mi elfelejtettünk, 
de használunk, : pl Hunyad - ujgurul hun őrzőt 
jelent.

5. A mongol nyelv több mint 1500 magyar szóval 
dicsekszik, ehhez hasonló számmal a kazakok is 
előjöhetnek.

6. A török nyelvbe nem nagy nekirugaszkodással 
rövidesen összehozunk durván 2000 magyar szót.

7. De csodák csodájára az ősrégi szaszkrit nyelv is 
hemzseg a magyar szavaktól.

8. Már talán nem is kell csodálkoznunk, amikor 
Bobula Ida közel 2000 szumír szó magyar 
párhuzamát publikálja. Nem beszélve a nyelvtani 
egyezésekről.

9. Ha nyugatra tekintünk, ott sincs ez másként. A 
kelták nyelvéből, akik valaha egész nyugat
északnyugat Európát belakták, megismerhetünk 
dr. Timaru Kast könyvéből 1650 szópárhuzamot.

Ezek után vajon állítható az a képtelenség, hogy a 
magyarok a népvándorlás alkalmával végigjárták a 
világot és minden lehető nyelvből, összelopkodták 
nyelvüket? Ezt az állítást a magyar nyelv logikája és 
szerkezete egyértelműen kizárja.

(folytatás az augusztusi Kisújságban)

A Központi K o m p u te r  K lu b  Assn. hírei!
A Klub 2006-ban tovább folytatja működését. Az 
összejövetelek ismét minden hónap első és harmadik 
hétfőjén, továbbra is este 7:30-töl - 9:30-ig a
Magyar Központban - az esetleges változásokat a 
Kisújságban közöljük. Az államilag ámogatott "my 
connected community" mozgalom ebben a 
pillanatban válaszút előtt áll. A Magyar Központ 
vezetőségétől függ, hogy tovább megy, vagy 
befejeződik, mielőtt elindulhatott volna. A további 
fejleményekről beszámolunk az augusztusi 
Kisújságban. Bocsánatot kérünk az érdekeltektől!

Az egyik legjobbnak bevált "Security System" 
kapható a Secure Tec kiadásában. A Központ vezér
komputerén már be van táplálva. Akit érdekel ez a 
"software" - érdeklődhet a Klub estéken.
A Klub találkozóira szeretettel vár mindenkit, aki a 
komputerrel és az Intemet-tel szeretne megbarátkozni 

a Vezetőség nevében Szeverényi László.
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TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS A MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONTBAN...
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Tisztelt Honfitársak! Kedves Barátaim!
Az ‘56-os események kapcsán több m int kétszázezer magyar kényszerült elhagyni a hazáját, közöttük jómagam is. Egyik napról 

a másikra hontalanná, száműzötté lettünk, de erőt és kitartást adott a hitünk, mert tudtuk, hogy mindent megtettünk a hazáért, a sza
badságért és egymásért! Tüntettünk, szerveztünk, írtunk, gyűjtöttünk, támogattunk jó ügyeket, beszédeket tar
tottunk ünnepségeinken, s hirdettük a világnak: ‘56 üzenete arról szól, hogy a magyar nép szabadságszerető és 
igaz hazafi, megérdemli, hogy a Szabad Világ kiálljon mellette.

Életünk egyik legszentebb kötelessége 1956 emlékének, szellemének, mondanivalójának méltó megőr
zése, hiszen 1956 októberének drámai eseményei döntően meghatározták mind Hazánk értékét a világ tör
ténelmében mind pedig életünk további alakulását, sorsunkat.

Fél évszázad telt el azóta, s most boldogok vagyunk, hogy az 50. évfordulót már egy Szabad Haza tudatá
ban ünnepelhetjük. A nyugati világban szétszóródott magyarok mindenütt nagy izgalommal készülődnek erre a 

megemlékezésre. Sokan közülük úgy gondoltuk, hogy ez alkalomból -  talán a történelem színpadán először és utoljára a legmél
tóbb megemlékezés, ha mi is elmondjuk, m int az emigráns '56-os nemzedék tagjai, képviselői, hogy mi történt velünk az emigráci
óban. Kik vagyunk, hogyan élünk, miként gondolkodunk, s mire vittük magyarként a világ sok országában.

Nem titkolt szándékunk hát, hogy a közelgő ‘56-os évforduló kapcsán ráirányítsuk a figyelmet azokra is, akik 56 szellemiségét, 
értékeit távol a hazától hűen megőrizték, s most szeretnének minderről mindenkihez szólni, mindenkivel megismertetni ezeket a tel
jesítményeket! Ezért várjuk, természetesen az ‘56-osokat, a régi és új bajtársakat, hozzátartozóikat, a barátokat, az ismerősö
ket, s mindazokat, akik rokonszenveznek ezzel az eszmeiséggel, és fontosnak tartják szülőföldünk iránti szeretetük kinyilvání
tását.

Kedves Honfitársaim! Lényegében erről szól majd ez a nagyszabású rendezvénysorozat, am it sok-sok bajtársunkkal, honfitár
sunkkal szeretnénk véghezvinni, melynek Meghívóját ezúton tisztelettel átnyújtom, remélve, hogy rendezvényeinken személyesen is 
találkozhatunk!

A Szervező Bizottság nevében
v. BánkutyE. Géza,

az 56-os Magyarok Világtanácsának alapító elnöke, 
д  л " п  n  t t t x  T A  32 56~os Történelmi Alapítvány alapítójaMEGHÍVÓ
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Programok
I. Nyitórendezvény -  Ünnepi konferencia az ‘56-os nemzedék emigrációs pályafutásáról.

Előadások és hozzászólások az ‘56-os nemzedék emigrációs pályafutásáról, különös tekintettel a tudományos életben, az üzleti világban, 
a közéletben, az egyházi közösségekben, a művészetben, a médiában, az irodalomban és a sportéletben betöltött szerepükre.
Időpont: 2006. október 18. (szerda) 11-17. óra
Helyszín; Magyar Kultúra Alapítvány székháza, Szentháromság tér 6.
Védnök; v. Bánkuty E. Géza, az ‘56-os Magyarok Világtanácsának alapító elnöke, az ‘56-os Történelmi Alapítvány alapítója.
17 órától -  látogatás a Magyar Borok Házában.

II. Fojtogató köldökzsinór -  Irodalmi est az ‘56-os emigráció alkotásaiból
Elhangzanak a műsorban az '56-os nemzedék költőinek, íróinak művei, megszólalnak az emigrációban élő szerzők, alkotók és 
magyarországi előadóművészek.
Időpont: október 19. (csütörtök), 18 óra 
Helyszín: Arcvonal Kávéház 
Rendező: Sziki Károly színművész

III. Magyarsághíd -  üzleti konferencia
Magyarországi vállalkozások és a nyugati magyar érdekeltségű szakmai, befektetési és kutatási együttműködések elősegítésére. 
Időpont: október 19. (csütörtök), 11-15 óra.
Helyszín: Tulip Inn Hotel, Budapest, Üllői út 94-98.
Szervező: Gazsi Ferenc cégvezető

IV. Üzenet haza -  Nemzeti Kulturális Gálaest
Magyar kultúrmissziók az emigráció világában 
Időpont: október 21 ./szombat/18-21 óra 
Helyszín: Budapest, MOM Művelődési Ház
Zene, ének, tánc, vers, próza, pantomim -  közreműködik; a Cantemus Pro Musica énekkórus, a Rajkó zenetár és tánckar, Pitti 
Katalin, Benkő Péter, Aldobolyi Nagy György, Ferencz Éva, Berczeli István, Dinnyés József, Bánffy György, Csongrádi Kata, Oszter 
Sándor, Dévai Nagy Kamilla és együttese, Kallós Zoltán és még sok más neves előadóművész, rendező: Sziki Károly színművész. 
Védnök: v. Bánkuty. E. Géza

V. In memóriám -  Ökumenikus Istentisztelet
A magyar egyházak közös megemlékezése az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataiért, a meghurcoltakért és a száműzött 
magyarság lelki üdvéért.
Időpont: október 22. /vasámap/10 óra 
Helyszín: Szent István Bazilika
Rendező: Kellner Lajos -  Szabadságharcos Világszövetség -  Németország.

VI. A kegyelet és a hála virágai -  Megemlékezések és koszorúzások
Időpont: október 22-23
Helyszín: Tabán -  és az emigrációs szervezetek és személyek által felállított szobroknál, emléktábláknál.
Védnök; v. Lassan György, az ‘56-os Magyarok Világszövetségének alapítója

VII. Részvétel az állami, a helyi megemlékezéseken, ünnepségeken
Időpont: október 22-23.
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Vili. Száműzött győztesek -  A Menekült Sportolók Szervezetének Világtalálkozója
Helyszín: Régi Sípos Vendéglő 
Időpont: október 24. (kedd), 16 óra
Résztvevők: a világ minden részéből hazaérkező egykori élsportolók és Magyarország sportéletének képviselői.
Házigazdák: Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagjai.

IX. Bécs-Budapest Szupermaratoni Sportfesztivál
Időpont: október 19-23.
A hagyományos eseménysorozat csatlakozik Az emigráció hazatér rendezvénysorozathoz, várja soraiba a világtalálkozó résztvevőit, 
hozzátartozóit közreműködőit.
Szervező: Nagy Sándor szervezőbizottsági elnök

X. A hazáért és a szabadságért -  Megemlékezés, ünnepi díszvacsora
-  Társasági összejövetel, ünnepi megemlékezéssel, elismerések átadásával.
-  Az „Üzenet a 100. évfordulóra” című levél aláírása.
Időpont: október 26. (csütörtök) 19 óra
Helyszín: Budapest, Stefánia Palota 
Házigazda: v. Bánkuty E. Géza

XI. Panoráma Világklub -  A nyugati országokból hazalátogató magyarok közös találkozóhelye
A műsorban: Pintér Tamás: Példamondatok -  közjáték a börtönben ‘56 után -  díszbemutató.
Szereplők: Gyevát Ottó és Sziki Károly színészek.
Időpont: október 27 ./péntek/17 óra
Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány székháza
Házigazda: dr. Koncz Gábor és dr. Tanka László, a klub társelnökei

XII. Művészeink a nagyvilágban -  Képzőművészeti Világkiállítás
A nyugati magyar származású képzőművészek I. Világkiállítása, amelyen a világ számos országában élő emigráns 
magyarok képzőművészeti alkotásai tekinthetők meg.
Helyszín: Budai Vár, Magyar Kultúra Alapítvány székháza 
Időpont: október 1-31.
Rendezők: Egyetemes Magyar Képzőművészek Egyesülete /Svédország/, Magyar Kultúra Alapítvány, Panoráma Világklub.

XIII. Élő történelem -  Rendhagyó történelemórák magyarországi iskolákban
Időpont: október 16-28 
Helyszín: budapesti és vidéki iskolák
Résztvevők: a nyugati magyar 56-os emigráció képviselői és a tanulóifjúság.
Szervező: T. Fehér Iréné tanár

XIV. így történt... -  Fotókiállítás
V. Bánkuty E. Géza gyűjteményének bemutatása, az 1956-ban készült felvételek, fotók vándorkiállítása Magyarország városaiban.

XV. Múltidéző találkozások -  Kirándulás Kiskunmajsára, az ‘56-os emlékmúzeumba
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;«

FILM, RÁDIÓRIPORT, FÉNYKÉPED
Az 50. évforduló eseményeiről, résztvevőiről, a programokról összefoglaló

-  dokumentumfilm,
-  rádióriport
-  és a fényképfelvételeket tartalmazó cd kerül megjelentetésre.

Mindezek eljutnak a magyarországi médián kívül a határon túli és a világ nyugati országainak magyar sugárzású televízió- és 
rádióállomásaihoz, ahol ezeket levetítik, bemutatják.

A rendezvény médiapartnerei a magyarországi televíziók, rádiók, újságok mellett külföldön: az Amerikai Magyar Televízió és 
Rádió - NBN - /Cleveland/, a Bikkál Tévék /New York/, az Australien Hungárián Magazine TV /Melbourne/, az Ausztráliai Kisújság, 
a Kanadai Magyarság, az Ausztráliai Magyar Élet, az izraeli Új Kelet, a Nyugati Hírlevél, a Victoriai Magyarság és az Új-Zélandi Fészek. 

A rendezvénysorozat médiaszóvivője az American Hungárián Panoráma világmagazin.

Információk: www.pano-rama.hu

Az 50. évforduló alkalmából rendezett emlékünnepségeken, rendezvényeken elhangzottak, gazdag képillusztrációval egy exk
luzív kiadványban, a díszes kivitelű Emlékkönyvben jelennek meg. E kiadvány tartalmazza továbbá a világ számos országaiban, váro
saiban megrendezett 56-os emlékünnepségek képes beszámolóit, tudósításait is, családunknak, gyerekeinknek, unokáinknak, és 
az utánunk jövő nemzedéknek, az 1956-os forradalom és szabadságharc örök emlékére.

A nagy érdeklődésre és a korlátozott részvételi lehetőségekre tekintettel kérjük, hogy a részvételi szándékot mihamarabb 
szíveskedjenek jelezni a Szervező Bizottság részére.

A rendezvényeken való részvétel biztosítása a Jelentkezési Lap beérkezésének sorrendjében történik!
A rendezvényekre résztvevőként és/vagy közreműködőként a Jelentkezési Lap kitöltésével és az alábbi címre történő eljut

tatásával lehet:

‘56-os Emlékünnepség Szervező Bizottsága 
Panoráma Világklub, Budapest, Szentháromság tér 6.
Levélcím: Médiamix Kiadó, 1581 Budapest, Pf. 100 

Telefon: 36-1-266-54-01; 36-209-28-00-88 
E-mail: media.mix@chello.hu

http://www.pano-rama.hu
mailto:media.mix@chello.hu
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2006
JÚLIUS

Jeles napok; 
Július 2; Sarlós 
Boldogasszony 

napja. 
Július22. Mária 

Magdolna napja. 
Július 25; Szent 

Jakab apostol napja. 
Július 26; Szent 

Anna napja. 
A keresztény nagy- 

család, a nemzetség 
oltalmazója és a 

gyerekáldás 
patrónája.

IGAZ, AMI IGAZ...
Kovácsné azt mondja az urának:
- Ha szegény néhai első féljem nem esik el a 
háborúban, sohasem lettem volna a feleséged. ..
- Bizony- sóhajt fel Kovács-, szörnyű dolog a háború.

A KIVÁNCSI TURISTA ...
A hortobágyi gazdasági emléküzlet kovácsműhelyébe 
betéved egy turista, és látja, hogy a mester éppen 
letesz egy vízbe-mártott forró patkót hűlni. A turista, 
akinek éppen egy ilyen patkóra fájt a foga, felveszi a 
patkót, de rögtön el is ejti.
- Megégette magát? - kérdezi a kovács.
- Á, dehogy ... csak marha gyorsan meg tudok nézni 
egy patkót!

AZ ELSŐ VESZEKEDÉS...
- Mikor veszekedtek először a férjével, asszonyom? - 
kérdezi a válóperes ügyvéd.
Kis gondolkozás után: - hogy mikor? - talán, amikor 
mindenáron rajta akart lenni az esküvői kényképen....

SZÉKELY GONDOLKOZÁS...
Az öreg székely egy kis kanna Coka-colá-t kap a 
fiától, hogy kóstolja meg a "fiatalok" kedvenc italát. 
Az öreg előveszi a bicskáját, és nyitni akarja a kannát. 
A fia csodálkozva nézi, majd megszólal:
- Édesapám, van azon egy karika, miért nem azzal 
nyitja ki?
- Ugyanmá'! A karika azoknak van rá téve, akiknek 
nincs bicskájuk!

AKI ELŐRELÁTÓ...
A sebész éppen a műtét vége felé jár, amikor 
megszólal a szolgálati telefon. Az egyik asszisztens 
(aki éppen nem csinált semmit) odamegy és felveszi a 
kagylót, és türelmesen végig hallgatja a beszédet, - 
odamegy az orvoshoz és közli vele a hírt: a páciens 
férje volt a telefonon és kéri, ha marad még egy kis 
cérna, - varrjon be egy kicsit a felesége szájából!
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54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 
63 sz. Tormay Cecil Leány Cserkészcsapat

Szeretettel és tisztelettel meghív
mindenkit a július 22-én 7 órai kezdettel tartandó

Anna Bábra
A Melbourne-i Magyar Központ Nagytermében.

(760 Boronia Road, Wantima 3152. Melway 63 F5)

TÁNC BEMUTATÓ 8:30 órakor.
Zenével az Új Hullám Zenekar szórakoztat.

Belépődíj $15; Nyugdíjasoknak / Fiataloknak $12; 14 éven aluliaknak ingyenes!

Finom vacsora, sütemények és italok, szokásos jó hangulat. TOMBOLA:
Asztalfoglalás és jegyelővétel az alábbi telefonszámokon:

Tóth Zsuzsa - 9459 7757 Czudar Zsuzsa - 9759 6458
Kérjük, legyen a vendégünk Estélyi ruha ajánlatos

MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2006. JÚLIUSI NAPTÁR

Július 2. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet.

Július 9. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise.

Július 16. Vasárnap
d.e.9:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Klub-nap. (ebéd a Social-ban)

Július 22. Szombat
Anna Bál, a (Cserkész Bál) 7 órai kezdettel 

Július 23. Vasárnap
d.e.9:00 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

Július 30. Vasárnap
d.e. 11 órakor Katolikus szentmise - utána
Regnum Szövetkezet Ebédje.

Augusztus 5. Szombat
RIK táncfesztivál - 7 órai kezdettel.

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
Július 16.-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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA |
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M EGHÍVÓ
A Regnum Szövetkezet vezetősége szeretettel 

hívja és várja honfitársait 
2006 július 30.-n, vasárnap déli 12 órakor 

a Szent István Ökumenikus templom 
társalgójában rendezett

еъеьъе
11 órakor SZENTMISE

mely egyben Fr. Leo Harney helyettesítő atya búcsú szentmiséje lesz.

Magyaros Konyha ::  Sütemény Kávé
Cbéd ára egységesen IS  dollár

Kérjük, hogy ebédrendelését legkésőbb július 25-ig szíveskedjék az alábbi 
telelonszámen bejelenteni:

Fogarassy Marika 9833 3235

A  nap tiszta bevételét
a Szent István templom fenntartására fordítjuk.

nemcsak a sport érdekelte őt, Diana 
hercegnő fényképe is ott díszelgett a falon 
a sok bekeretezett elismerések között. 
Mindez sajnos nem kímélte meg őt sem az 
örök törvénytől: aki született, annak meg 
is kell halni. Isten adjon örök nyugodalmat 
Neked! Őszinte részvétünk feleségednek, 
Rózsának és a családtagoknak.

A jövőbe nézve, klubunk egy 10 
napos kirándulást tervez "Coffs Harbour"- 
ba, Szeptember 6-án. Ára a szokásos idős 
csoportok kedvezményes ára, a szokásos 
kényelemmel, gondosan megtervezett 
programokkal. Klubtagok, sőt vendégek 
jelentkezését várjuk egyforma
feltételekkel. Jelentkezni lehet
személyesen a klubnapokon, vagy Soós 
Bella 5964 4752 telefonszámán. Ilonka.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍRŰI.
A Klub Július 11-én és 25-én tartja 
összejöveteleit a Melbourne! Magyar 
Központban, 760 Boronia Road 
Wantima. 3152.

A hónap lezártával a tagsági díjak befizetése 
aktuális lett. Régi és új tagokat szívesen várunk. 
Igazából, csendes volt az elmúlt két találkozásunk. A 
Tél kemény foga, a vírusos megbetegedések, 
balesetek és a kellemesebb utazások miatt sokan 
hiányoznak.

Egy élmény dús estélye volt énekkarunk 
tagjainak, amikor a Knox City Council szereplésre 
kérte fel a mi "pacsirtáinkat", hogy az állampolgársági 
ünnepélyüket egy műsorszámmal színesebbé tegyük. 
Igen nagy sikert arattunk vidám dalainkkal. Vastapsot 
kapott a befejező számunk, ami a "Waltzing Matilda" 
volt, magyar szöveggel. Ez az est visszahozta a már 
majdnem elfelejtett emlékeket, amikor sok évvel 
ezelőtt mi magunk esküdtünk fel, hogy elfogadjuk 
Ausztrália törvényeit, hontalanokból ausztrál 
állampolgárok lettünk, és hű polgárai leszünk új 
hazánknak. A bőséges vacsora után, jóleső érzéssel, 
majdnem utolsóknak hagytuk el a Council épületét.

Sajnos, a rosszat sem lehet elkerülni. 
Klubtagunk, Sál Tomi örökre eltávozott közülünk. A 
kitűnő sportember, többszörös asztali-tenisz Európa 
bajnok, betegsége előtt még mindig versenyképes 
küzdelmeket játszott a veteránok klubjában. Tomi 
rengeteg díj és oklevelek boldog tulajdonosa volt. De

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK” HÍREI 
A Nunawadingi Örök Ifjak 2006. Július 5-én, és 
19-én tartják összejöveteleiket a szokásos helyen 
az East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood Hwy. 
East Burwood. 3151. Melway Ref. 62 C7.
Az örök ifjak klubja az egyik legidősebb, a 

Melbourne keleti részén élőknek, de mégis szívben 
mindig fiataloknak maradva arról híresek, hogy finom 
ebéddel és sok szeretettel várja tagságát és kedves 
vendégeit. A vezetőség ügyel arra, hogy minden 
vendég otthon érezze magát, ha eljön a Klub-napokra. 
A június 7-én Kocsis Margit, elnökünk bevezetőjében 
méltatta Fazekas Lola körlevelét. Fazeka Lola 
megemlékezett a Nunawadingi Örök Ifjak nemes 
munkájáról, a magyar idős tagság felkarolásáért 
végzett eredményes munkásságról. Megemlékezése, 
mint egy történelmet megörökítő tény sorozat volt, 
kitérve a vezetőség és a választmányi tagok odaadó 
munkálkodására. Név szerint megnevezve azokat, 
büszke emlékeztető lesz az utókor számára. Nemes 
helyet foglal el Lola megemlékezésében Csík Éva, 
fiatal leányka, aki ritkán hallott gyönyörű csángó 
dalokat énekelt a Klubban, (saját megjegyzésem: - 
büszkék vagyunk rá, hogy a kis közösségünk jó 
hírnévvel rendelkezik, tudja mindenki, hogy a tagság 
segítőkész, vendégszerető és egyetértésben működik) 
Elnökünk, beszédében utalt arra a tényre, hogy egész 
évben szívünk mélyén ébren tartjuk az érzést, az 56- 
os forradalom és szabadságharc 50-ik évfordulójának 
eszméjét. Kegyelettel gondolunk az elesett hősökre, 
akik életüket adták a magyar szabadságért. Ebben az



34. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

évben különösen imába foglaljuk neveiket, erős 
fogadalommal, hogy soha nem felejtjük el őket. 
Legyen ez az év magyarságunk megújulásának 
kezdete, és legyen ez az év az erőszak, az elnyomás és 
nemzetünk megpróbáltatásainak vége.

Szántó Erika alelnökünk a szokásos ismertető 
bemondások után, három verset olvasott fel. Az első, 
egy humoros vers arról szólt, hogy miként próbálja 
rábeszélni a jó Istent élete meghosszabbítására egy 
idős ember. A második vers sokkal komolyabb, - 
sokat mondó témával - Teréz Anya után: "Az élet 
himnusza" címen. Ha az emberek megszívlelnék 
meglátásait, biztosan sokkal több boldog ember élne 
a földön. A harmadik vers, Erika testvérének szeretet 
után vágyó verse volt. Köszönjük Erika, a szép verses 
gyűjteményt.

A vezetőség szeretettel vár minden tagot és 
vendéget sok újsággal, jó ebéddel, új barátok 
szerzésének lehetőségével és szórakoztató 
rendezvényekkel. Nagy József (Jocó)

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

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall
ban a ( John Pandazopoulos Hall) 78 Power Road 
Doveton 3177 címen

Kedves Olvasóink,
Megint elszaladt egy hónap, kisebb, nagyobb 
bökkenőkkel, tekintettel arra, hogy a Council, 
renoválja, kibővíti nagy termünket, helyet teremtve az 
állandóan növekvő tagságunknak és vendégeinknek. 
Természetesen azért összejöttünk minden szerdán a 
megszokott kellemes ebéddel egybekötött baráti 
szórakozásokra. Ugyancsak vasárnap, 25-én 
megtartottuk a szokásos havonta megrendezett zenés 
összejövetelünket, ahol a kétfogásos finom ebéd a 
saját konyhánkban készült el. A kellemes és jó 
hangulatot, mint szokás szerint, Máté Ági és Risztics 
Pityu teremtette meg dalaikkal és táncra csábító 
zenéjükkel.
Szerdán, 29-én ünnepelte a Klub fennállásának 10-ik 
évfordulóját, (lásd a képeket) - mindannyiunk 
nevében beszélek, amikor dicsérő szavakkal beszélek 
jelenlegi Vezetőségünkről, az ő fáradhatatlan és 
odaadó munkájukról. Régebben is ment, de most 
nagyon szépen működik a Klub, és az az igazság, 
hogy nélkülük sokkal nehezebb lenne a szokásos, és 
már természetes jelenségnek elkönyvelt klubnap.
Már tervbe van véve, hogy Július 4-én tagságunk egy 
tele busszal indul "kirabolni" a Kaszinót. Itt van már

az ideje, hogy egyszer mi is nyerhessünk! Nem igaz? 
De, ha más nem történik, akkor egy jó ebédben lesz 
részünk, amit a Kaszinó szolgáltat.
Figyelem: mint megszokott módon, a hónap negyedik 
vasárnapján, tehát 23-án júliusban tarjuk a szokásos 
zenés ebédünket, amelyre minden klubtagunkat és a 
Kisújság olvasóit is szeretettel várunk.

Tisztelettel és üdvözlettel Árpi.



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 25. oldal

A GREATER DANDENONG IDŐS 
MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2006-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)

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

Az összejövetelek minden hétfőn 10 órától 4-ig 
az Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 
AUSZTRÁLIAI CSOPORTJA

A 2006-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Július 1-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.

A PRAHRAN1 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.

Bérmálkozók ebédje a Bocskai teremben 
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...) 
DUNA-TV KÖZVETLEN ADÁS!

VASÁRNAPI ISKOLA 
Minden Vasárnap d.e. 11 órától 
NŐSZÖVETSÉGI GYŰLÉSK. 

Minden hónap második vasárnapján 
Mindenkit szeretettel vár a gyülekezet.

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.



16. oldal AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

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.
M űsorvezető: S olymossy Kálmán;Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson.
Honlap: www.i~nhtv.net: Email: info@mhtv.net: és 
Fórum: www. mhtv. net. net/foru m.

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 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. 
Geelongi 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!
Olvasóink figyelmébe: A
Kisújság szerkesztősége 
július, 11 és 30 között zárva lesz.
Elnézését kérjük olvasóinknak, ha 
a 2006. augusztusi kiadás, később jelenik meg a 
szokottnál. Remélem sikerül egy-két olyan hírrel 
beszámolni majd, ami a mostani helyzetünkkel 
foglalkozik, úgy otthon, mint itt Melboume-ben. Az 
Internet cím állandóan működik, úgy, hogy a szokott 
elektronikus levelezést minden képen le lehet 
bonyolítani a szerkesztőséggel. Köszönettel. Szerk.

a u s z t r á l ia i  k is ú js á 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: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

