
15. évfolyam 8 szám -HAVI TÁRSADALMI FOLYÓIRAT- Augusztus 2006 $2.50
REGISTERED BY AUSTRALIA POST - PUBLICATION PP No. 349181/ 00666

Szent István király hagyatéka
Első királyunk életéről három legenda maradt 
ránk, a harmadik, az úgynevezett nagy 
legendáról tudjuk csak, hogy ki írta: Hartvik 
püspök, Kálmán király kérésére. Történelem 
írásunk legfontosabb tetteiként sorolja fel a 
következőket:
1. A magyarság végleges letelepítése a 

Kárpát-medencében
2. A kereszténységre való végleges áttérítés, 

a magyarországi egyházi szervezet 
alapjainak lerakása

3. Géza fejedelem külpolitikájának 
folytatása, a külső függetlenség 
biztosítása

4. Belföldön a királyi trón megszilárdítása
5. A vármegyék szervezése, a már előzőleg 

működő területi szervek korszerűsítése
6. A király udvari szervezet kialakítása
7. A feudális társadalmi berendezkedés 

bizonyos elemeinek bevezetését (pl. 
magántulajdon). Ennek kapcsán a 
társadalmi rétegeződés új irányba való 
terelése

8. Az állami kincstár és pénzverés 
megszervezése

9. Az "Intelmek"-et, amelyben megalapozza
a Szent Korona-eszmét. Ezzel hidat ver 
az írásban hagyományozott
jogtörténetünk két alappillére a 
Vérszerződés és az Aranybulla között

10. A Szent Korona - és ezzel 
Magyarország felajánlását közjogi 
keretben a Boldogasszonynak (vagy 
Nagyasszonynak).

A Szerk. saját felvétele 2006.

Nincs a magyar történelemnek még egy 
személyisége, kinek nevéhez ennyi nagy 
horderejű tett kötődne!

Az egyház 1083-ban - halála után - avatta 
szentté, amivel "élete szentségét" ismerte el.

A későbbi korok magyarjai mindig 
kegyelettel gondoltak nemzetalapító királyunkra, 
és főképpen, amikor népünket balsors tépte, és 
segítségét kérték.

(részlet Dr. Chihák György Zürichi Magyar Történelmi 
Egyesület kiadványából!)
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Visszapillantás
Szent István címerül 
kétágú keresztet kap.
Hogy П. Szilveszter Pápa 
Szent István első Királyunk 
térítői buzgalmát méltányolva 
kiemelje, nem csak a koronát s 
királyi címet adá meg neki: 
hanem az apostol címével is, s 
az átküldött kereszt-jelvénnyel 

együtt az egyházszervezési joggal is fölruházá azon 
örök emlékezetű okmány által, mely Krisztus után 
1000-dik év március 27-én kelt.

A kettős kereszt (vagy Lotaringiai - Pátriárka 
Apostoli) vagy magyar kereszt eredete - Bizáncon 
keresztül - az ókori Rómáig nyúlik vissza. A 
kereszténység felvételekor Nagy Konstantin (306 - 
337) császár a hosszú nyelű római hadizászló, a 
"labarum" rúdjának a csúcsára a régi jelvény, a sas 
helyébe a keresztet és Krisztus monogramját tűzte.

Ezt követően I. Leó pápa korában (457 - 474) 
végleg a kereszt váltotta fel a ’iabarumot", s így a 
keresztény császári hatalom jelvényévé vált. A 
bizánci ötvösművesség a keresztereklyék általában a 
Kálvária jelenetképeivel díszítette. A miniatúrának és 
ezeken az ereklyedobozokon az eredeti "T" alakú 
kereszt az idők folyamán átalakult: függőleges szárát, 
az ábrázolás művészi kívánalmainak megfelelően, 
arányosan meghosszabbították, a vízszintes szárral 
párhuzamos feliratot helyeztek rá, amelyet szintén 
meghosszabbítva, kettős keresztet kaptak.

A kettős kereszttel leggyakrabban talán 
különböző címereken találkozhatunk. Többek között 
a magyar címeren is. A kálvária képen hatására 
Teophil (829 - 842) óta az ország-alma keresztje és 
ugyancsak uralkodói jelvényként használt hosszú 
nyelű kereszt is kettős keresztté alakult. De Bizáncban 
sem az egyes, sem a kettős keresztet nem helyezték 
pajzsra állandó jelleggel, azaz nem fejlődött címerré.

A címerek magyarországi megjelenése idején a 
XII-XIII. század fordulóján a király volt az 
államhatalom megtestesítője, a kormányzás 
gyakorlója. Természetesen figyelembe kellett vennie 
az ország előkelőinek, a legfontosabb 
nagybirtokosoknak a tanácsát, de formailag maga 
hozta rendelkezéseit, ő élvezte a királyi birtokokból 
és az adókból származó bevételeket.

Érthető, hogy ilyen körülmények között a szó 
későbbi értelmében vett államcímerről nem

beszélhetünk, csak a királynak lehetett címere, s 
minthogy az uralkodónak, mint államfőnek a kiemelt 
szerepe később, az államforgalom kialakulása után is 
megmaradt, ő viselte az ország koronáját, címere is 
azonos maradt az ország felségjelvényével.

A majdan államcímerré fejlődő magyar királyi 
címer legkorábban megjelenő eleme, a kettős kereszt 
- kisebb magszakítással - mintegy háromnegyed 
évezreden át, szerepel hazai címertörténelmünkben.

A magyar királyi hatalom jelvénye а XI. 
századtól a nyélre tűzött kereszt volt. Itáliában és 
általában Nyugat-Európában az egyszerű keresztet 
használták. A magyar királyok is ezt vették át, а XI. 
században készült koronázási palástra pedig rá is 
hímezték. Egyes kutatóink megpróbálták ugyan a 
kettős kereszt, mint királyi jelvény használatát а XI. 
századig visszavetíteni, azzal az indoklással, hogy 
államalapító István királyunk pénzein a középen 
látható egyszerű kereszt és a körirat kezdetét jelző, 
féléje került, ugyancsak egyszerű kereszt együttesen 
kettős keresztet alkot.

Okfejtésük azonban távolról sem meggyőző, 
hiszen egyértelműen csupán két, eltérő funkciójú 
egyes kereszt egymás alá, illetve fölé helyezéséről 
van szó. Kettős keresztet véltek felfedezni a 
Nyitraivánkán а XIX. Században talált, 1042-1050 
közti időre datálható, úgynevezett Monomachos 
korona egyik aranylapocskájának a pajzsszerű 
ábrázolásában is. Nem vették azonban figyelembe, 
hogy e zománctáblácska biztosan nem készült 
Magyarországon.

Középkori lengyel források szerint a görög
császár, Szent István királyunknak keresztet 
adományozott, amelybe Krisztus keresztjének egy 
darabkáját foglalták. A kereszt István fiának, Imre 
hercegnek az adományából azután állítólag a 
Lysagora-i Bencés Monostorba került.

Mindezek alapján biztosra vehető, hogy a 
keresztábrázolás а XI. századból kezdve jól ismert 
volt hazánkban, de a kettős kereszt királyi jelvényként 
való alkalmazása nem bizonyítható. Ez utóbbi 
Magyarországon III. Béla király (1172-1196) pénzein 
fordul elő, kezdetben még pajzs nélkül, majd 1190 
táján vert pénzein pajzsba foglalva látható, lebegő 
helyzetbe. Ekkor azonban még nem öröklődött 
tovább, illetve megszakítás nélküli tartós használata 
nem bizonyítható.

folytatás a szeptemberi Kisújságban.
Forrás: Széchenyi Könyvtár, Budapest.
Lejegyezte: Teleky László.
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Magyarországi tudósítás:
Dr. Szalontai Éva.

A Gyula-i Biofarmon;
Pár hónappal ezelőtt tartott sajtótájékoztatót a 

MUOSZ Természetes Életminőség Tagozata a Dr. 
Ráki Ferenc "biofarm-ján", (Körös-Maros Biofarm 
Kft.) A farm 580 szarvasmarhát tart. Az állatokat a 
biogazdálkodás során nem kezelik antibiotikumokkal, 
s így maradványai sem kerülnek be a szervezetbe. A 
tehenek egészségesek. A "biotej" - tiszta tej. Nem 
tartalmaz vegyszereket. Fontos kalciumforrás. Fiatal 
korban azért hasznos, hogy minél nagyobb 
csonttömeg alakuljon ki. Idős korban azért, hogy a 
csontritkulás lassuljon.

A "biotej" a kalciumon kívül vitaminokat, 
enzimeket tartalmaz. Védi a szervezetet, lassítja az 
öregedést. A feletetett takarmány sem tartalmaz 
génmanipulált növényi szereket. A tej minősége 
megfelel az EU-s előírásoknak. A napi vitamin 
szükségletz fedezésére 2,5 dl. tej szükséges. 
Dr.Perjésy Klára, mint orvos, és mint Gyula város 
polgármestere is ajánlja nekünk a Biofarm 
biotermékeit, tej, biokefir, joghurt, stb.

A szakmai tájékoztatók, a szakmai kérdések- 
feleletek után üdítő, színes felszólaló volt újságíró
költő kollegánk; Erdélyi Szerencse Ödön, aki versben 
köszöntötte a falusi élet szépségeit, az egészséges, 
természetes ételeket, italokat, vendéglátókat.

Hazafelé, a vonat és autóbusz úton, a jókedvű 
társaság a Monet Kft. egészséges, ropogós 
"emutalléraival" (szárított emuhús) mellet mulatták 
még magukat az újságírók.

Dr. Szalontai Éva.

magyarN  A PLO  ,ria.
(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach, FI.

Újabb kép egy szenzációs 
bolygójelöltről

A Hubble-űrtávcsővel is sikerült megörökíteni 
azt az égitestet, amely az elsőként lefényképezett 
Naprendszeren kívüli bolygó lehet. A Hydra 
csillagképben található 2M1207 jelű, fényes barna 
törpe közelében már 2004 februárjában megfigyeltek 
egy abjektumot, amely felkeltette a csillagászok 
érdeklődését. A chilei VLT (Very Large Telescope) 
távcsőrendszer Yepun nevű távcsövével készített 
felvételekről az a hír terjedt el, hogy az első 
Naprendszeren kívüli bolygót (ún. exobolygót) 
sikerült lencsevégre kapnia az európai és amerikai 
kutatókból álló csoportnak. (Az eddig felfedezett 
körülbelül 140 exobolygót közvetett módon, hatásaik 
alapján észlelték, a Hubble-űrtávcső egyik korábbi 
felvételéről pedig később kiderült, hogy nem 
exobolygó van a képen.) A 225 fényévre található 
párost később a Hubble-űrtávcsővel is megfigyelték. 
A NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object 
Speetrometer) nevű, infravörös kamerával sikerült 
lefényképezni az exobolyó-jelöltet, amelynek 
fényessége a földi megfigyelések szerint mintegy 
századrésze a társobjectumnak, hőmérséklete pedig 
kb. 1000 Celsius-fok lehet. A bolygójelölt a barna 
törpétől meglehetősen távol, mintegy 8 milliárd 
kilométeres távolságban kering - a Naprendszerhez 
hasonlítva mintegy 30°%-kal lenne távolabb a 
Naptól, mint a Plútó. 2004 júniusában a Yepun 
távcsővel felvették az exobolygó spektrumát is, amely 
alapján tömegét is meg tudták határozni, A Hubble- 
űrtávcső fotometriai mérése is megerősítette, hogy a 
bolygójelölt 5 Jupiter tömegű. Ez alapján 2500 éves 
periódussal keringhet a barna törpe körül, amely 
maga is csupán 25-szöröse a Jupiter tömegének. A 
hosszú keringési idő miatt kissé nehézkes annak 
bizonyítása, hogy a barna törpe és a megfigyelt 
objektum gravitációsan kötött rendszert alkotnak.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd meg szülőhazádat 
__________ MAGYARORSZÁGOT.
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60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? 

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

orvosi szolgáltatásokra - 
havi törlesztések nélkül? 

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

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Accounting)

Accredited Mortgage Consultant
0429 106 596

gus@allhomeloans. com. au

ALLL Home 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

A kőszikla - a neolitikus magyar 
nyelvről

Dr. Horkovies-Kováts János
Részlet a Nemzeti Hírháló tudósításából (folytatás)

Elég ha ezzel a témával kapcsolatban valaki 
elolvassa Varga Csaba könyvét a magyar 
gyökrendszerről és szavaink ebből való 
kialakulásáról.

Ezt úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas fát, 
melynek minden ága tovább oszlik, de az ágacskák 
kapcsolata visszakövethető egészen a törzsig, illetve a 
gyökerekig. No most már, ha bármely szavunk ebbe a 
csodálatos rendszerbe beillik, mind gyöki 
szerkezetével, mind a képi mondanivalójával, akkor 
biztosan magyar szóról van szó.

Követve a fenti nemzetek nyelveinek 
szópárhuzamait a magyar nyelvel, nagyfokú 
bizonyossággal megállapítható a szóátvétel iránya. És 
itt jön a döbbenetes eredmény! A szóátvételek szinte 
mindig magyarból mentek át az idegen nyelvekbe. Az 
átvevő nyelvekben hiányzik a gyökrendszerbe való

beleilleszthetőségük. Szinte azt kell mondanom, 
hogy azzal a fogalommal, hogy idegen nyelv most 
már óvatosan kell bánnom, mert lehet, hogy 
pontosabb definíció lenne a magyarból kialakult 
"leánynyelv" megfogalmazás.

Miután most már bátran állítom, hogy a 
magyarnak nevezett nyelv Európa, de talán a világ 
legősibb nyelve, mely megmaradt napjainkig, mint 
egy élő dinaszaurusz, felvetődik ennek a sok népnek a 
rokonsága a Magyarokkal kapcsolatban.

Tekintsük meg testvéreinket egy kicsit 
figyelmesebben és adjuk össze a 2x2-t, hátha ki jön 
belőle a 4 és nem maradunk csökönyösen az 5 
mellett!? Történelmi tanulmányúikból tudjuk, hogy a 
kelták mint nép a Kárpát-medencében alakultak ki, és 
innét rajzottak szét szerte Európába. Ne felejtsük, 
hogy a Kárpát-medence őshonos nyelvét csupán 
Árpád bejövetele óta nevezzük magyarnak, 
megtisztelve a nyelvünket a bejövő talán legnagyobb 
törzsének a nevével. Hogy azelőtt ezt a nyelvet 
pontosan hogy hívták, nem tudom, de az biztos, hogy 
egy kőkori, ősi nyelvről van szó.

Szóval kik is a kelták? Hát bizony ők a nyugaton 
szétszóródott azon testvéreink, akik még Árpád 
bejövetele előtt részben elhagyták hazánkat ééés most 
őket íreknek, Siótoknak, Bretonoknak és 
Etruszkoknak hívják. Sajnos ők elvesztették 
nyelvüket, és most már csupán vallási különbséggel 
próbálják megtartani identitásukat.

Gondoljanak bele, ha mi rádöbbentjük 
testvéreinket az ősi testvéri kötődéseikre, mennyire 
megváltozna, pl. Amerikában a velünk szemben álló 
hozzáállás, ha az ott élő közel 50 millió ír és Skót 
testvérünk támogatásunkra sietne.

(folytatás a szeptemberi Kisújságban)

HABNA CARIA
FRAVCL AGtNCY
Lic.No.32245

Ha az utazási célja Magvarorszáe 
Európa vagy bármelyik 

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk 

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

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

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

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

http://www.allhomeloans.com.au
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A Központi Komputer Klub 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 támogatott "My 
Connected Community" mozgalom még mindig 
válaszút előtt áll. A Magyar Központ vezetőségétől 
függ, hogy tovább megy, vagy befejeződik, mielőtt 
elindulhatott volna. A Központ Vezetőségétől kapott 
levél nem fedi teljesen a kérdéses dolgok lényegét és 
további tárgyalásokat kell eszközölni a megoldás 
elérése végett. További fejleményekről beszámolunk 
a szeptemberi Kisújságban. Bocsánatot kérünk az 
érdekeltektől!
Figyelem! A Komputer Klub 2006. Szeptember 4-én 
tartja évi közgyűlését, melyre minden tag 
megjelenését kérjük.

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.

CSALÁDFA-KERESÉS
A családfáját kívánja-e megismerni és 

továbbadni az utódainak?
Cégünk a Galut Családtörténeti Kutatóirodánk 
(8 év tapasztalattal) az alábbiakkal foglalkozik: 
Családtörténeti kutatás, rokonkeresés, hagyatéki 
kutatás, anyakönyvi kivonat beszerzése, folyóirat 
kutatás és családtörténeti túrák szervezése vagy 

lebonyolítása.
Bővebb felvilágosítás az Interneten: www.galut.hu 

Levelezés: Galut KFT. 1148 Budapest, 
Adria sétány 8/e.

,v
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A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

Tel: (03) 9761 6765 Mobile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765

E-mail: beriferi@alphalink.com.au

ELADÓ
BÉCS külvárosában 3 szobás 100 négyzetméteres 

összkomfortos öröklakás eladó - jutányos áron. 
Gyönyörű parkra nyíló erkéllyel, - a lakás 

irodaellátásra is alkalmas.
Pince (raktár) és parkoló hely biztosítva. 

Érdeklődés a Szerkesztőség telefonszámán:
Melb. (03) 9879 8203,___________

ELADÓ
NEMESRÁDÓN, - Zalaegerszeg, Kehidakustány, 

Zalakaros gyógyfürdők közelében felújítandó 3 
szobás parasztház eladó 6 millió Forint-ért. 

Érdeklődés: Tel/Fax 0036-1-340 4719.

2 $ave
BOOKKEEPING & ACCOUNTING 

SERVICES

< c x

ERIKA BÁLLÁ: 0 4 0 3  4 9 0  5 8 0  
FRANCIS BÁLLÁ: 0 4 1 7  5 5 2  5 0 5  
TELEPHONE: (0 3 ) 9 761  6 7 6 5
EMAIL: info@2saveu.com.au  
WEB: ww w.2saveu.com .au

Maszípczas:
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) 9878 3663 telefonszámot.

KÉRJÜK
OLVASÓINKAT,

HOGY
TÁMOGASSÁK 

A KISÚJSÁGBAN 
HIRDETETT 

VÁLLALATOKAT!

http://www.galut.hu
mailto:beriferi@alphalink.com.au
mailto:info@2saveu.com.au
http://www.2saveu.com.au
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KÁNIKULA EURÓPÁBAN...
Mikorka anyósa a nagy nyári hőségben azt mondja a 
vejének:
- Te, Lajos, ha ez a kánikula még egy pár napig tart, 
engem megüt a guta.
- Az újságot, az újságot! - ordít fel Mikorka.
- Mit akarsz az újsággal?
- Gyorsan meg akarom nézni az időjárás jelentést.

2006
AUGUSZTUS

Jeles napok; 
Augusztus 10; Lőrinc 

napja. A 
kalendárium! regula 

szerint: Lőrinc napja 
ha szép, sok a 

gyümölcs és ép. 
Augusztus 15. Nagy

boldogasszony 
ünnepe. A magyar 
Mária-kegyhelyek 
nagy búcsúnapja. 

Augusztus 20; Szent 
István napja. 

Augusztus 24; Szent 
Bertalan apostol 

napja.

EZ IS M EGOLDÁS...
Egy asszony elmegy a bölcs rabbihoz:
- Rabbilében, van-e teljes biztos szer a terhesség 
ellen?
- Van. egy pohár vizet kell inni.
- Előtte vagy utána?
- Helyette.

MOST EGY CIGÁNY VICC......
Megkérdezik a sorozáson a cigánytól, melyik 
fegyvernemhez kerülne szívesebben.
- Én szeretnék matróz lenni, aranyos százados úr!
- Matróz? Hát úszni tudsz-e?
- Miért? Hajója nincsen a hadseregnek?

OTTHONRÓL HOZTAM ...
Egy közép európai ország miniszterelnöke az anyját 
kergeti az asztal körül, meg akarja erőszakolni.
A mama hátra fordul és kérdi:
- Kisfiam, miért akarsz te ilyet cselekedni?
Mire a válsz: - nem én akarom Édesanyám, az egész 
ország akarja!

KERESSÜK EGYÜTT......
A nyugdíjas arra ébred, hogy betörő jár a lakásában.
- Segítség! - segítség... .el kezd kiabálni...
- Ne csapjon olyan nagy zajt, - szól rá a betörő - 
nekem csak pénz kell - az keresek!
- Mire a nyugdíjas megnyugodva mondja: - az más. -
- Akkor keressük együtt, mert nekem is kéne belőle 
egy kicsi.

HÁZASSÁGTÖRÉS.. ..
Egy joghallgató a házasságjogból vizsgázna, de 
egyetlen kérdésre sem tud helyesen válaszolni. A 
professzor, hogy segítsen a dolgokon, felad neki egy 
mentő kérdést:
Nézze, fiatalember, tegyük fel, hogy maga vőlegény, 
és én egy félórával az esküvőjük előtt elcsábítanám a 
maga menyasszonyát. Házasságtörés ez?
Igen...
Jaj, fiam, hogy lenne házasságtörés, - hiszen maga 
akkor még nem nős!
De a professzor úr igen!
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Cserkészbál 
Melbourne-ben 
2006. július 22.

A fényképeket készítette 
Madai Sándor
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Ha jól számolok, idén tartottuk negyvenkettedik 
Anna-bálunkat. Első bálunkra, nagy izgalommal 
készültünk, mert abban az időben minden hónapban 
volt egy bál, - és félő volt, hogy nem fog sikerülni. 
Talán van még aki emlékszik az öreg "LEGETS" 
épületére, ahol a magyar bálokat rendezték a 60-as 
években. Mai szemmel nézve nem volt valami fényes 
terem, de a hangulat mindig jó volt, nagyszerű 
zenekarok, mindenki estélyi ruhát viselt, a férfiak 
legtöbben szmokingba jöttek ezekre a bálokra. 
Szóval, nem kellett volna aggódni, a cserkészet már 
akkor is vonzotta a vendégeket, és közel 1000-en 
voltak az első bálunkon. Rauch Pubi bá' vezette be a 
bálanyát, és ők fogadták a 22 első bálozót.

A létszám egy kicsit csökkent, de az Anna- 
bálunkat még mindig az 1964-es bál mintájára 
tervezzük.

Pontosan fél kilenckor, a cserkészinduló 
dallamára, először felállt a cserkészek sorfala, 
felvirágozott botokkal, majd bevonult a bálanya 
Tóthné, Gaál Éva és kísérője Pálos István, a ÍV 
Kerület Elnöke. Bakos Erika és Mártonhelyi Ádám 
üdvözölték a megjelenteket, és röviden összefoglalták 
az év eseményeit. Mivel idén nem voltak első 
bálozók, hét pár a palotással nyitotta a bált.

A finom vacsorát a cserkészszülők főzték, 
ők intézték a díszítést, terítést, jegyeladást és végül a 
takarítást. Áldozatos munkájuknak meg volt az 
eredménye, mert minden zökkenő nélkül folyt le az 
est, pompás volt a hangulat és látszott, hogy mindenki 
jól érzi magát. Külön dicséret jár a kiscserkészeknek, 
akik buzgón árulták a tombolajegyeket és ezt a 
munkát, levették a cserkészszülők válláról.
Valóban mindenki "Jó munkát" végzett.

Kovássy Marianne cscst.
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Tisztelt Honfitársak! Kedves Barátaim!
Az ‘56-os események kapcsán több mint kétszázezer magyar kényszerűit 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, mint 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, amit sok-sok bajtársunkkal, honfitár
sunkkal szeretnénk véghezvinni, melynek Meghívóját ezúton tisztelettel átnyújtom, remélve, hogy rendezvényeinken személyesen is 
találkozhatunk!

A Szervező Bizottság nevében
v. Bánkuty E. Géza,

az 56-os Magyarok Világtanácsának alapító elnöke 
az 5ß' os Történelmi Alapítvány alapítójaMEGHÍVÓ

A z e m ig rá ció  h a z a té r  eln evezésű  re n d e zv é n y so ro za t esem én yeire
(B u d a p e st, 2006 . O k tó b e r 18-28 .)

Az '56-os szellemi örökséget, méltó módon képviselő' nyugati magyar emigráció rendezésében az 
1956-os forradalom és szabadságharc 50. Évfordulója tiszteletére 2006. Október 18-28. Között 

nagyszabású rendezvénysorozatra kerül sor magyarországon.
Az emigráció magyarságának célja:

1. méltó módon megrendezni Magyaroroszágon az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. 
évfordulójának eseményeit;



Jel ent kezes i  lep
Részvételi igény bejelentése az 1956-os forradalom és szabadságharc 5 0 .évfordulója alkalmából

Magyarországon tartandó rendezvényekre
(A rendezvényekre tö rté n ő  je lentkezéseket a Szervező B izottság a beérkezések sorrendjében tartja  nyilván.) 

Kérjük, a nagy érdeklődésre tek in te tte l Jelentkezési Lapját m iharabb küldje el az alábbi címre.

s56-os Emlékünnepség Szervező Bizottsága
Budapest, Szentháromság tér 6.

Levélcím: M édiam ix Kiadó 1581. Budapest, P f.100,
Telefon: (+36) 1 -266 -54 -01 , (+36) 209-28-00-88; E-mail: m edia.m ix@ cheilo.hu

(A megrendelt részvételi jegyeket, belépőjegyeket, kitűzőket és a témakörökhöz kapcsolódó meghívókat, brosúrákat 
2006. október 15-től mindennap 10-16 óra között a Magyarságszolgálati Irodában lehet átvenni:

Budapest, Magyar Kultúra Alapítvány székháza, Szentháromság tér 6. /А Mátyás templom mellett/')

AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG______________________ n  - ok

A részvételi díjak befizetése külföldön csekken vagy money orderen a
United Hungárián Fund alapítvány

címére kiállítva, Magyarországon a Szervező Bizottságnál személyesen -  a fenti címen,vagy pedig 
a Szervező Bizottságtól kért postai utalványon keresztül történik. Beküldendő a tenti címre.

mailto:media.mix@cheilo.hu
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Mélységes fájdalommal tudatjuk mindenkivel, 
aki ismerte és szerette, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa 

a Melboume-i magyar emigráció egyik oszlopos tagja

POLGÁR LAJOS id.
89 éves korában 2006. július 8-án visszaadta lelkét teremtőjének. 

Gyászolják, felesége Elza-néni, leánya Ildikó, Eta Lajos, veje Károly, 
unokái Andrea, Erika és Karcsi, valamint családi rokonai Magyarországon,

Amerikában és Németországban.
Barátai, ismerősei és az egész Melboume-i magyar emigráció.

EM LÉKE ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG!
Köszönetnyilvánítás! Hálás köszönetét mondunk mindenkinek, akikkel megoszthattuk nagy 
fájdalmunkat, veszteségünket. Köszönjük, hogy elkísérték L^os-bácsinkaTutolsóúúáraXa^Család)
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália
2006, AUGUSZTUSI NAPTÁR.

Augusztus 5. Szombat
RIK táncfesztivál - 7 órai kezdettel. 

Augusztus 6. Vasárnap
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet, 
d.e. 11 órakor Katolikus szentmise - a Colman 

templomban; az új plébános, Pető Gábor fogadása. 
Augusztus 13. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
Augusztus 19. Szombat

Szent István Bál, 7 órai kezdettel 
Augusztus 20. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet. 
Klub-nap. (ebéd a Social-ban)

Augusztus 27. Vasárnap
d.e. 10:00 órakor Evangélikus Istentisztelet. 

d.u.2:00 órakor Katolikus szentmise. 
d.u, 3:30 órakor Szent István Ünnepély_____

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
Augusztus 20.-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

Táncfesztivál Melbourne-ben
Az idei Táncfesztivál Melbourne-ben a valaha látott 

legnagyobb seregszemléje lesz az eddigi legjobb 
helyezetteknek! Záróesemény az öt éven át a fiatalok által 

nagy sikerrel szervezett Fesztiváloknak!
A  rendezvényt a fiatal táncosok,'fellépése színesíti. 

Szórakoztató meglepetések! 
Magyaros vacsora - Italmérés - Sütemények 

Gazdag Tombola várja a megjelenteket. 
Hely: A Melboume-i Magyar Központ 

760 Boronia Road Wantima 3152.
2006 augusztus 5. Este 7 órától. 

Belépőjegy $25.00; kedvezményes ár $20.00 
12 éven aluliaknak díjmentes 

Jegyelővétel Tóth Tiema 9726 4099 és 
Juhász Angéla 9795 8972 telefonszámán. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
www.vounghuns.com.auwww.tancdalfesztival.com.au

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI.
A Klub Augusztus 8-án és 22-én tartja 
összejöveteleit a Melboumei Magyar Központban, 
760 Boronia Road Wantima. 3152.

NUNAWADINGI ..ÖRÖK IFJAK1* HÍREI 
A Nunawadingi Örök Ifjak 2006. Augusztus 2-án, 
16-án és 30-án tartják összejöveteleiket a szokásos 
helyen az East Burwood-i Hallban. Cím: Burwood 
Hwy. East Burwood. 3151. Melway Ref. 62 C7.
A szokásos beszámoló helyett, részletek következnek 
a Fazekas Lola beszámolójából;
A 2006-ik év jelentős évnek bizonyul, mert 
hazánkban és mindenütt szerte a világon élő 
magyarság az 1956-os forradalom és szabadságharc 
50 éves évfordulójának méltó megemlékezésére 
készül. Népünk jellegzetes sajátossága, a haza 
védelmében hősies és vakmerő kiállás az óriási 
túlerővel szemben, hiába hozott dicsőséget a harcok 
elején, mert mint már annyiszor, a Nyugat ismét 
cserbenhagyta hazánkat, és a szabadságharcot vérbe 
fojtotta a szovjet tankok ereje. 50 év múltán már tudja 
az egész világ, hogy a magyar nép az 56-os 
szabadságharc által beírta nevét a világtörténelembe, 
mert 1989-ben a kommunizmus bukását Kelet 
Európában a magyar szabadságharc kezdeményezte. 
Meghatódva olvastuk ezen megállapítását a 
Whitehorse körzet "Leader" című újságban Angié 
Phelan riporter tollából. Megtudjuk még az újságból, 
hogy a Whitehorse körzetben 367 magyar származású

http://www.vounghuns.com.auwww.tancdalfesztival.com.au
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hogy a Whitehorse körzetben 367 magyar származású 
ausztrál állampolgár él, és az ausztrálok, akik együtt 
éreznek velünk a Melboume-i Olimpia 50-ik 
évfordulójára emlékezve, fontosnak tartják mindkét 
megemlékezést. Az Újság, szeretett elnökünkkel, 
Kocsis Margittal készített egy interjút, aki lelkes 
tagja a Magyar Központ által létrehozott Szervező 
Bizottságnak. Örömmel és büszkén soroljuk fel, ezen 
Bizottság képviseletében tett önzetlen munkásságának 
eredményeit. Kocsis Margit nemcsak saját Klubjának, 
de Melbourne valamennyi Klubjának tagjait felkérve 
védnökség vállalásra és adományok felajánlására. 
Mint Klubunk elnökének, a Whitehorse Council 
3,000 AU dollárt adományozott, a Multicultural 
Commission pedig 6,000 AU dollárt adott.
A Nunawadingi Idős Magyarok Klubja 16 éve 
működik eredményesen. 2005-ben kitüntetést kapott a 
Multicutural Commission-tól, a "Victoria's Award fór 
Excellence in Multicultural Affairs,- Award fór 
Meritorious Service in the Community" 
megnevezéssel.
A Klub nemcsak összetartja, de szórakoztatja is 
tagjait. Ez évben két sikeres kiránduláson vett részt. 
Ballarat-ban a Begónis fesztivált, Castelmain-ba 
pedig a Buda-házat látogatta meg.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy Klubunk ápolja 
bennünk magyar származásunkat, de még a magyar 
múlt értékeit is őrzi és azt az ausztrálok és a 
Melboume-ben élő számos és sokféle népi csoportok 
részére fel is tárja. Fazekas Lola

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,
Mint szokásos a Július hónapjában is, minden szerdán 
összejöttünk egyre növekedő tagságunkkal, és 
vendégeinkkel, egy jó ebéddel egybekötött kellemes 
társalgásra, baráti szórakozásra.
Július 4-én a tagság egy része ellátogatott a 
Kaszinóba, de tudomásom szerint egyikük sem nyerte 
meg a főnyereményt. Ennek ellenére mindenki jól 
érezte magát, főleg a finom ebéd tette meg a hatást, 
amit a Kaszinó "Bisztró"-jában fogyasztott el.
Július 23-án, Vasárnap ismét megtartottuk a szokásos 
zenés ebédünket, ahol a ragyogó hangulatot, mint 
mindig Máté Ági és Risztics Pityu teremtette meg. 
Természetesen, mindenki énekelte a szép magyar

dalokat, és alaposan megmozgattuk öregedő 
csontjainkat is, mert a tagság jól kitáncolta magát. Az 
elmaradhatatlan TOMBOLA örömet szerzett a 
nyerteseknek!
Sajnos úgy néz ki, hogy az augusztus hónapunk egy 
kicsit zavaros lesz, mert a Casey Council renoválja a 
termeket, festés, padló karbantartás stb. A munkák 
pontos időpontját még nem tudjuk, de ezáltal 
valószínű, hogy több szerdai összejövetelünk 
elmarad, sőt, az is lehetséges, hogy a hónap negyedik 
vasárnapján a zenés ebédünk is elmarad. 
Mindannyiunknak nagyon fog hiányozni a szerdai 
meg szokott találkozás, a megszokott összejövetel. 
Aki bővebb információt szeretne ezekről a 
"kihagyásos" dátumokról, a vezetőség élén Bolla 
Évával, vagy Sedon Giziké, tud majd felvilágosítást 
adni az Augusztus elején, az összejövetelen. 
Olvasóinkat szeretettel üdvözlöm, Árpi.

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 (Augusztus 5-én) tartja, 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.
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HAJRÁ M AGYAROK!!!
Az 1956-os Melboume-i Olimpia vízilabda elődöntőjére emlékezve 

2006. november 18-án 
MAGYAR- OROSZ

VÍZILABDA MÉRKŐZÉS lesz a Melbourne Aquatic Center-ben.
Belépőjegy: (várhatóan) $17 -1 8  /fő

"Hajrá Magyarok" jelszóval elkezdtük a magyar szurkolótábor szervezését!
Szeretettel hívunk tehát minden nagymamát és nagyapát, anyukát és apukát, gyereket és unokát, 

de hívjuk a barátokat is erre a sporttörténelmi eseményre.
Szeretnénk, (s ez a TV jóvoltából megvalósul), ha az Óhazában is megpillantanák a nemzeti 

színű zászlókba öltözött úszóstadiont, s látnák azt is, hogy itt Ausztráliában is összetartanak a 
magyarok.

A jelenlegi, azaz a novemberben vízbe szálló magyar vízilabda csapatról méltán járja az a hír, 
hogy a legjobb a világon. A csapat Kemény Dénes irányításával olimpiai bajnoki címet nyert 2000- 
ben Sydneyben, és 2004-ben Athénban.

Megrendelő lap: Simon Endre, 99 Benbow Street, Yarraville. 3031.
Igen!!! Családunk csatlakozik a magyar szurkolótáborhoz!

Családunk, valamint a barátaink részére összesen.........db jegyet igényelek.
Kérem a rendezőket, hogy számunkra az igényelt jegyeket foglalják le.
A megrendelő: Neve:............................................................................
Elérhetőség: T elefon:........................................................................

M obil...........................................................................
e-mail...........................................................................

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.

FIGYELEM! Az összetartás jegyében sakkversenyt 
rendezünk a Bocskai Teremben augusztus első és 
második vasárnapján (azaz 6, és 13-án) d.u. 1 órától. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Simon Endre.

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.
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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/fonim.

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. 
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 56-os megemlékezések 
előkészületei otthon a Panoráma 
Világklub és az 56-os Magyarok 
Világtanácsa közreműködésével 
már folyamatban vannak. Személyesen találkozva 
Tanka Lászlóval a Panoráma Magazin 
főszerkesztőjével és Bánkoti Gézával az 56-os 
Magyarok Világtanács alapító elnökével 
meggyőződésem, hogy a tervezett megemlékezés 
sorozat méltó tükre és igazi emléke lesz az 56-os 
forradalomnak és az azt követő szabadságharcnak. 
Aki csak teheti, menjen haza és vegyen részt az 50 
éves megemlékezési programokon a Budai Várban.

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 

Megr endelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $25.-egész évre $ 50.- Dollár 

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

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

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

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

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

