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EMLÉKEZZÜNK!

Szép lenne látni, a 2006-ban felállított „emlékmű” előtt, - amit az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója alkalmából 
„állítatott” a rendszer -  a képen látható SZOBROT ÁLLÍTANÁNAK! 

Jelen pillanatban csak a Dougless Crockwell festményképének alakjai képviselik az
igaz történteket!

Szerintem, úgy jobban emlékeztetne 1956 októberre!
Szeverényi László.
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50 ÉV UTÁN és ÍGY INDULT A 
MŰEGYETEMEN

Lipták Béla írásaiból; hogy a Melboume-i magyarok
is tudják meg, hogyan is kezdődött....

Ez a levél most az 50. Évfordulóra, nemzetünk hős 
vezetőinek, a törvényes magyar kormány vezetőinek 
meggyilkolására és az Ő hazaszerető, bátor utolsó 
szavaikra emlékezik. Emlékezzünk együtt NAGY 
IMRÉ-re, MALÉTER PÁL-ra, GIMES MIKLÓS-ra 
és társaikra. Emlékezzünk a brutális m egszállókra, az 
azokat kiszolgáló gyilkos hazaárulókra, de leginkább 
emlékezzünk a pesti srácra, azokra a névtelen 
hősökre, akikről Albert Camus így írt:

„A világ egyetlen népe sem tett annyit az emberi 
szabadságért és az igazság győzelméért, mint a láncba 
vert és leigázott magyar nép. Csak úgy lehetünk hűek 
Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk ezt 
az eszmét, és fel nem adjuk azt az álmot,\ melyért a 
Magyar hősök az életüket adták és soha, sehol, - még 
közvetve sem -  igazoljuk a gyilkosokat.” \  
Emlékezzünk és tanuljunk Nagy Imréről az alábbi 
filmek megnézésével. Tanuljunk, az alábbi \sorok 
elolvasásával a lelkületről, mely halálosan 
megsebesített egy brutális diktatúrát. A honlap: 
http://wvvv*. mtv.hu/videotar/7tag~3615 ; Az író
bocsánatot kér a filmek előtti hirdetések
megjelenéséért -  de a mai világban ez így van....
ÍGY INDULT A MŰEGYETEMEN (részletek) 
1956. OKTÓBER 22. Attilával a Műegyetem nagy 
előadótermének, az aulának karzatán helyezkedtünk 
el. Az aula díszes, márványborítású falai és márvány 
oszlopai alatt az egyetem egykori rektorainak 
mellszobrai sorakoztak.
A teremben lehettünk vagy kétezren, de egyikünk sem 
figyelt igazán oda, hogy mi is történik a pódiumon. 
Az összegyűlt diákok egymásközti beszélgetéseinek 
monoton duruzsolása hatotta át a termet, míg a 
szokásos, szabályos kommunista szónoklatok 
foszlányai csak úgy elszálltak a fülünk mellett. Ilyen 
volt minden ilyen gyűlés: ők beszéltek, mi pedig a z z al 
védekeztünk, hogy nem figyeltünk oda.
Alattunk, a földszinten, a pódiumon ült két rektor, 
Gillemot László és Cholnoky Tibor [2]. Mellettük 
néhány professzor, az egyetemi párttitkár és a 
pártfuncionárusok, valamint a DISZ helyi vezetősége. 
Ők, egyforma zakóikban, fehér ingükben és vörös 
nyakkendőjükkel úgy hatottak, mint valami pingvin
csapat. A gyűlést maga a DISZ hívta össze abból a 
célból, hogy az akkor már érzékelhető politikai 
erjedést meglovagolják s a reformokat követelő 
diákság élére állva a helyzetet a kezükben tartsák. így

remélték megakadályozni, hogy egy független 
diákszervezet jöhessen létre. Mióta megalakult 
Szegeden a MEFESZ, a DISZ egyszerre elkezdett 
törődni a diákságot foglalkoztató gondokkal. Hirtelen 
fontosak lettek nekik olyan kérdések, mint a 
kedvezményes utazási bérletek és olcsóbb tankönyvek 
ügye, a koszt és a diákszállások minősége. Mi 
mindehhez nem szóltunk hozzá, csak hagytuk őket 
beszélni, elvégre a hitelüket már régen eljátszották.
.. .Attila oldalba bökött és lemutatott a pódiumra, 
ahol valami tülekedés folyt a mikrofon közelében. 
Hirtelen csend lett a teremben, mindenki dermedten 
figyelte a szokatlan fejleményt. Egyszerre egy hangot 
hallottunk:” Szegedről jöttem, beszélni akarok!”. 
Hihetetlen! Ilyen még nem volt! A levegőben szinte 
izzik a feszültség. Nem is tudják, hogy ki beszél, de 
az látják, hogy a DISZ pingvinek egy vékony fiút [3] 
próbálnak eltuszkolni a mikrofon közeléből. A fiú 
diáknak látszik, s egyre beszél, gesztikulál, de nem 
halljuk, hogy mit mond, mert a kékzakós DISZ-esek 
ellökdösték a mikrofontól.
Közben Orbánné, a párttitkár ragadta magához a 
mikrofont és dorgálni kezdte a közönséget: "A maguk 
feladata a tanulás!" ” majd majdnem kiabálva 
folytatta: „Mi nem kérünk a szegedi MEFESZ-ből! 
Nincs szükségünk újabb szegedi gondolatra! -  
Fogalmam sem volt, mi baja Szegeddel, a szegedi 
gondolatról azt sem tudtam, eszik-e vagy isszák. De 
ez a bátor szegedi gyerek, ez nagyon imponált!
.... Időközben bevonultak a terembe a katonai tanszék
vezetői, s helyet foglaltak a pódiumon. Az egyetemen 
egyedül nekik volt fegyverük és azt állandóan viselték 
is. Halálos csend támadt, mindenki a pódiumot nézte. 
Ám a szegedi diák nem adta fel a harcot. Láttuk, 
ahogy tovább próbálkozott, hogy az őt visszatartók 
gyűrűjéből kiszabadulva visszakerüljön a szónoki 
emelvényre. Egyszer csak a hallgatóság soraiból 
bekiáltott valaki: „ Hagyják beszélni!”. Meghűlt a vér 
az ereimben. Ilyenre még nem volt példa, mióta a 
Vörös Hadsereg „felszabadította” Magyarországot. A 
merész hang egy hatalmas termetű, szőke ötödéves 
építészhallgatóé, Danner Jancsié volt. Jancsi fülei 
vörösek, szája remeg, de nem hátrál -  elszántan néz 
szembe az őt rémülten figyelő kétezer diákkal. -  
Elment az esze -  gondoltam. -  Közben egy újféle, 
méltatlankodó moraj fut végig a termen, - és akkor 
néhány sorral előttünk, az egyik évfolyamtársam, 
Zsindey Laci [4] bátortalanul tapsolni kezd. Mintha 
lavina indult volna meg. Először négyen-öten, majd 
tízesével, százasával ugrottak fel és csatlakoztak a 
futótűzként terjedő tapsviharhoz. A fülsiketítő zajban

http://wvvv*._mtv.hu/videotar/7tag~3615
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inkább leolvastam Attila szájáról, mint hallottam azt, 
hogy „Tapsolj, vagy soha többé nem állok szóba 
veled!”
.....Felborult a rend, totális káosz tört ki a teremben.
A párttitkámő a telefonhoz rohant. A pingvinek 
halálsápadtan, magukba roskadva toporogtak. A 
katonai tanszék tisztjei pisztolyaikon tartották 
kezüket, a DISZ titkár pedig valamit éppen ordított a 
mikrofonba. A hangzavarban egyszer csak újra 
hallom a korábbi hangot, ezúttal határozottabban és 
hangosabban: „A szegedi MEFESZ küldötte vagyok! 
Engedjenek beszélni!”
Úgy érzem magam, mint akit hipnotizáltak. Lassan, 
szinte gondolkozás nélkül felemelkedek a székemről 
és elindulok a hang irányába. Látom, Attila is 
ugyanezt teszi. Valami ellenállhatatlan belső 
indíttatástól indultak el így tucatjával, a terem minden 
pontjáról a diákok a hang irányába. Volt valami 
felemelő s egyben riasztó is \  ebben a spontán 
megmozdulásban. Mentünk előre anélkül, hogy 
tudtuk volna, ki tart velünk. Mindannyian a pódium 
felé tartottunk, ahol az elszánt, de ugyanakkor riadt 
pingvinek körülfogva tartották a szegedi MEFESZ-es 
fiút. A pingvinek köre egyre ritkult, ahogy 
közeledtünk, ahogy nyomultunk a mikrofon irányába. 
A DISZ ellenállás csökkent, majd szétesett és akkor 
Danner Jancsi megmarkolta a mikrofont, szájához 
emelte: "Felkérem a szegedi egyetem küldöttjét, hogy 
jöjjön a mikrofonhoz”. Flatalmas ováció fogadta a 
bejelentést. Aztán láttam, ahogy a 190 centiméternél 
is magasabb Jancsi lehajol és átadja a mikrofont egy 
kistermetű sovány fiatalembernek, akit védőgyűrűként 
vettünk körül. Szemembe könny szökik, mikor ő 
határozott hangon megkezdi beszédét: „Diáktársak! 
Magyarok!”. -  Megint Lengyelország felől fúj a 
szabadság szele. A nálunk tanuló lengyel 
vendégdiákok támogatásunkat kérik. Az orosz 
csapatok körülfogták Varsót, de a lengyel csapatok is 
körülfogták az oroszokat. Poznan még szabad, de be 
van kerítve. Lengyelország nekünk is utat mutat, de 
egyben támogatásunkat is kéri. Ne hagyjuk cserben 
őket! Mi, szegedi egyetemisták elhatároztuk, hogy 
követjük a lengyelek példáját és megalakítjuk a 
független diákszervezetünket, a Magyar Egyetemek 
és Főiskolák Egyesületeinek Szövetségét, a MEFESZ- 
t. Csatlakozzatok ti is, alakítsátok meg a saját 
MEFESZ szervezeteteket. -  Ekkor egy kicsit 
belezavarodik a mondókájába, hangja elcsuklik, aztán 
lassan és dallam nélkül dünnyögni kezdi a Himnuszt. 
Először bizonytalanul, majd fokozatosan, egyre 
erősebben és határozottabban átveszti tőle a teremben

összegyűlt kétezer ember. Van ebben valami dacos, 
valami a rendszernek, a hatalomnak ellentmondó 
gesztus, mert a Himnuszt, ha nem is merték 
hivatalosan betiltani, de a kommunisták nem 
szívlelték, s ritkán lehetett azt nyilvános alkalmakon 
énekelni; valahogy összeegyeztethetetlennek tűnt az 
„Isten” szóval kezdődő ima a kommunista eszmékkel, 
így főleg templomban, a mise végén énekeltük.
....Délután öt óra lehetett, mikor közfelkiáltással
megszavaztuk, hogy a Műegyetemen is megalakul a 
MEFESZ. A pártemberek és a DISZ-pingvinek még 
mindig a pódiumon topogtak, de a mikrofon most 
már a m kezünkben volt. Most már mi döntöttük el, 
hogy ki beszélhet, és nem tagadtuk meg senkitől a 
szót. A hallgatóság döntötte el, hogy kit kíván 
meghallgatni. Ha a diákok egyetértettek a szónokkal, 
megtapsolták, ha nem, kifütyülték.
Az első felszólalók még csak a magunk diákgondjaira 
koncentráltak. Egyikük a nyugati nyelvek oktatását, 
egy másik a kötelező marxizmus-leninizmus oktatás 
eltörlését szorgalmazta. Közben persze futótűzként 
terjedt a városban a gyűlésünknek híre, egyre-másra 
érkeztek az egyetemek és üzemek küldöttei. Valami 
csoda folytán, amit máig sem értek, az egész városban 
híre ment, hogy nálunk valami rendkívüli történik. A 
felszólalások pedig egyre szenvedélyesebbé, a 
követelések egyre mind radikálisabbá váltak.
... Engem az eufória teljesen hatalmába kerített. 
Kezdtem hinni, hogy én is számítok, hogy számít a 
véleményünk, hogy a jövőnk a saját kezünkbe került. 
Pillanatnyi eufórámat hirtelen a kétség és félelem 
váltotta fel. A lelkesedés nempótolja a tapasztalatot, s 
nekünk nincs tapasztalatunk.Mi lesz, ha valami 
ostobaságot követünk el? Aztán, mintegy válszként 
saját kérdésemre, meghallom, amit a soron következő 
felszólaló bemutatkozik: „Szilágyi József [5] 
vagyok”. A felnőtt esti tagozat hallgatója volt, Nagy 
Imre köréhez tartozó reform-kommunista. Feszült 
figyelemmel hallgattuk. „Amit csináltok, az nem 
törvényellenes! A Népköztársaság alkotmánya 
biztosítja a szólásszabadságot és a kormányhoz való 
felterjesztések benyújtásának jogát. Nem csak 
jogotok, kötelességetek is, hogy kinyilvánítsátok 
gondjaitokat, a kormányzatnak pedig kötelessége, 
hogy azokra választ adjon. -  Szilágyi után Kuczka 
Péter költő vette át a mikrofont. „Nem értek egyet a 
párttitkárokkal. Ma nem a tanulás a legfontosabb 
dolgunk, ma annál is fontosabb feladatotok van. 
Poznanban sztrájkolnak a munkások. Varsót tankok 
veszik körül. Ma szolidaritást kell mutatnunk a 
lengyel dolgozókkal, a munkásokkal kik
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mindannyiunkért küzdenek. Mialatt a beszédeket 
hallgattuk, lázasan jegyzeteltünk füzeteinkbe a 
követeléseket, amelyeket az összegyűlt diákság 
közfelkiáltással megszavazott. A jegyzetelők között 
ott volt Némethy Ede, Szabó Iván, Danner Jancsi, 
Nemesik Bandi és még néhányan. Az 1848-as 12 
pont mintájára próbáltuk összeállítani 
követeléseinket.

Hét órára járhatott az idő, amikor egy félénk, dadogó 
diák lépett a mikrofonhoz. Zavartan, alig hallhatóan 
csak annyit mondott: „M-m-mi lenne, h-ha k-k- 
kimennének az oroszok? -  A hatás leírhatatlan volt. 
Pillanatnyi halálos csönd után az összegyűlt tömeg 
egy emberként ugrott fel székeiből és egetverő, véget
nem érő ovációval fogadta a javaslatot.......És ekkor,
az általános ováció mellett, először még 
üdvrivalgással vegyesen, \de aztán egyre erősebben, 
egyre hangosabban, majd már orkánszerűen 
felharsogott a skandált jelszó: „Ruszkik haza! 
Ruszkik haza!”

......a párttitkámő lépett a mikrofonhoz és ominózus
hangnemben megfenyegette a résztvevőket. 
Kijelentette, hogy a gyűlés be van rekesztve, aki nem 
távozik, az illegális gyűlésen vesz részt, aminek 
súlyos következményei lehetnek, beleértve az 
egyetemről való kitiltást. Ezután fogta magát és ki is 
vonult a teremből, nyomában a DISZ-esekkel és a 
pártemberekkel. A sajtó képviselői is velük mentek, 
kivéve egy vörös-hajú fiatalembert, a Szabad Ifjúság 
munkatársát. Ő ott maradt velünk, nem félt részt 
vállalni az illegális gyűlésből. Legnagyobb 
meglepetésünkre nem mozdult helyéről a katonai 
tanszék parancsnoka, Marián István. Ugyancsak ott 
maradt Cholnoky Tibor rektor, néhány professzor és a 
katonai tanszék tanárai. De talán a legmeglepőbb volt, 
hogy a kicsapással való fenyegetőzés ellenére diák 
nem hagyta el a termet.

Most új szónok lépett a mikrofonhoz. Azt 
javasolta, hogy menjünk a Rádióhoz és olvastassuk be 
a követeléseinket. Egyik tanársegédünk, Jankovich 
István felajánlotta, hogy a kis olasz Topolino 
autójával átviszi a delegációt Pestre. Este 9 óra tájban 
el is mentek, de hamarosan eredménytelenül vissza is 
tértek. Mint mondták, a Rádió illetékesei csak úgy 
lettek volna hajlandóak a hírekben leközölni a 
pontjainkat, ha kihagyjuk a radikális követeléseket, 
tehát csak úgy, ha nem említjük a Szovjetuniót, 
Lengyelországot, a szabad választásokat, a 
sajtószabadságot és Nagy Imrét. Mivel alkudozásra 
nem voltak felhatalmazva, így inkább visszajöttek.

Közben már teherautó-számra érkeztek a budapesti 
gyárak küldöttségei és az Aulában a szónoklatok 
hangvétele egyre tüzesebbé, radikálisabbá vált.
....A következő szónok azt ajánlotta, hogy vonuljunk 
testületileg a Rádióhoz. A háromtagú delegációt 
elutasították, majd meglátjuk, mit szólnak egy 
háromezer tagú delegációhoz? -  mondta. Az ováció, 
ami ezt a felvetést fogadta, fölöslegessé tett minden 
további vitát. Mindenki szedelődzködni kezdett, s a 
tömeg már indult volna kifelé, amikor a katonai 
tanszék tanárai, akikről eddig megfeledkeztünk, most 
megindultak a mikrofon felé. A mozgás leállt, s 
minden szem a tanszék vezetője, Marián István 
alezredes [6] felé fordult.
......Amikor Marián a mikrofonhoz lépett, nem tudtuk
mire számíthatunk. Ahogy lejjebb állította számára a 
mikrofont, magamban abban reménykedtem, hogy ne 
”elvtársaknak” szólítson bennünket. így kezdte: 
Fiaim! Bár a hallgatóság fele nő volt, mégis éreztük, 
hogy a helyes megszólítást használta, az egyben 
megfelelőt. A ti életetek éppen olyan értékes, mint az 
enyém. Én is ugyanolyan magyar vagyok, mint ti. 
Minden egyéb szempont másodlagos. De idősebb is 
vagyok nálatok és jobban is ismerem a rendszert 
melyben élünk. Nem engedhetlek benneteket éjnek 
idején az ÁVO karmaiba. Viszont holnap, fényes 
nappal, hivatalos engedéllyel fogunk felvonulni. 
Semmi törvénytelenséget nem fogunk elkövetni. S ha 
jól végezzük a dolgunkat, holnap estére velünk lesz az 
egész város. Én az első sorban megyek majd veletek. 
Marián szavait hallgatva végtelen megkönnyebbülést 
éreztem. Pont erre volt szükségünk. Egy tapasztalt 
ember józan tanácsai kellettek, olyan valakié, akiben 
megbízhatunk. О egy ilyen ember. Benne az ész és a 
bátorság jó arányban párosul, őt nyugodtan 
követhetjük.
A gyűlés ugyan tovább folyt, mi, a formálódó 
vezetőség, tizenegy óra táján elhagytuk a pódiumot. 
Megkértük Nemesik Bandit, hogy jutassa el a 
követeléseinket Sándor Ivánhoz, a Jövő Mérnöke
főszerkesztőjéhez....... Utána rektorunkhoz, Cholnoky
Tiborhoz fordultunk, azzal a kéréssel, hogy 
engedélyezze, hogy az egyetem stencilgépén 
sokszorosíthassuk a 14 pontot. Ő megtagadta az 
engedélyt, nem merte vállalni az ezzel járó 
felelőséget. Tanácstalanok voltunk. Reggelig 
feltétlenül sokszorosítani kell a másnapi tüntetést 
hirdető röplapot és a tizennégy pontot, de hogyan?.... 
Töprengésünknek egy fiatal, kémia tanársegéd ötlete 
vetett véget. Mindenki Szőke Katinak hívta őt a 
hajszíne miatt, mert a valódi neve Nemes Kati volt.
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Azt eddig is tudtuk, hogy szép, de most kiderült, hogy 
bátor is. „Én tudom, hol van a stencil, s ha 
felnyitjátok az ajtót, megmutatom, hogyan kell 
kezelni. -  sokszor használtam házi feladatok és 
dolgozatok sokszorosítására. Két perc alatt feltörtük 
az ajtót. Szőke Kati, Némethy Ede, Danner Jancsi s 
még néhányan nekiálltunk a munkának.
......Éjfél lett mire elkészültünk a röplap és a 14 pont
sokszorosításával. Visszamentem az Aulába, ahol 
még tartott a gyűlés. Ott kiosztottam néhány példányt, 
a többit megtartottam. Megegyeztünk, hogy az 
éjszaka folyamán terjeszteni kezdjük a röplapot. Perr 
Gyuszinak volt egy motorbiciklije, így ő Csepelre 
ment, rám pedig a gödöllői Agráregyetem jutott, 
ahová Péter bátyám járt.
.......Éjjel egy órakor hagytam el az egyetemet.
.....Hazaérve alig tudtam megnyugodni. Október 23.-
a volt, keddi nap, éjjel két óra.
.......Átadtam Péternek a kiosztandó röplapokat. Ő
átvette, de figyelmeztetetett: „Lehet, hogy nem 
tüntetés lesz holnap, hanem letartóztatás”.
......Hajnali három óra tájban kerültem ágyba, de
ötkor már fel is keltem, hogy elérjem a 6:02-es HÉV- 
et. Lipták Béla, a ló  Pont egyik megfogalmazója.

[2] Cholnokyt a forradalom után Gillemot Lászlóval, 
az egyetem másik rektorával együtt elbocsátották.

[3] A vékony fiú a szegedi MEFESZ egyik 
főszervezője, Kiss Tamás volt. Később letartóztatták 
és a váci börtönben és a Gyűjtőben raboskodott, 
Tümüs volt a beceneve. Kiszabadulása után jogász 
lett, volt alpolgármester, kormányfőtanácsos. Ma ő az 
Ötvenhatos Emlékbizottság egyik vezetője és a 
Politikai Foglyok Országos Szövetségének 
(POFOSZ) alelnöke.

[4] Zsindely Lacival együtt érettségiztünk az 
Eötvösben. A szabadságharc bukása után Laci is 
elmenekült, majd Svájcban telepedett meg, s mint a 
SwissAir pilótája dolgozott, ma már ő sem él.

[5] Szilágyi József (1917-58) egyetemi hallgató volt 
1956-ban Nagy Imre miniszterelnökségi titkárságának 
lett vezetője, A forradalom után letartóztatták, 1958 
májusában halálra ítélték. Kivégzésének ideje 
ismeretlen. Egyike volt annak a 289 embernek, akiket 
a forradalom után felakasztottak.

[6] Marián Istvánt a szabadságharcot követően hosszú 
börtönbüntetésre ítélték. Ma már ő sem él.

Még 50 év után is....
Köszönjük Budapest!
Fantasztikus volt az önök szép fővárosában, igazán 
elragadó a város. Feledhetetlen. Könnyekig 
meghatódtunk, még másnap a repülőn is folyt a 
könnyünk. Ez nem is volt a programban, azt mondta a 
magyar idegenvezető, hogy ez az utazási iroda 
ajándéka -  grátisz kapjuk. Amikor vacsora után 
sétálni indultunk, jöttek azok a szép szál fiúk és 
mindenkire tréfásan rávertek hosszú, fekete botjukkal. 
A túravezető azt mondta, ez egy ősi magyar szokás, 
így búcsúztatják nálunk a kedves vendégeket. Aztán 
apró gumilövedékekkel csiklandoztak bennünket. 
Mulatságos volt, ahogy az emberek jobbra-balra 
dőltek tőlük. Lövöldözés közben a kedves 
idegenvezetőtől kaptunk egy hogy letöröljük 
magunkról a vért. És ez mind semmi, a végén valami 
paprikaillatú felhőbe is burkoltak bennünket, ami 
ugyan kicsit csípett, de hát ugye ettől világhírű az 
„ungarishe” paprika. A program elég soká tartott, 
mindenhol búcsúztató legényekkel találkoztunk. Bár 
mi szóltunk, hogy tőlünk már elbúcsúztak, nem 
értették és az este folyamán még néhányszor búcsút 
vettek tőlünk. De nagyon aranyosak voltak, akik 
elfáradtak, vagy akik nagyon véreztek, azokért fehér 
kisbuszokat küldtek. Szóval egy életre szóló, tényleg 
felejthetetlen élményben volt részünk.
Köszönjük Budapest! Keszthelyi István.
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Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

ÉRDEKES ŐSZI PROGRAMOK 
BUDAPESTEN

2008 WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁS
Budapest II. Kerületében, a Millenáris Park 
Fogadóépületében látható 2008. szeptember, 18-tól 
október, 19-ig a nemzetközi sajtó-fotó kiállítás. A 
„World Press Photo” független, „non-profit” 
szervezet, amely 1955-ben alakult Hollandiában. Az 
évek során a sajtófotózás és a szabad információcsere 
független műhelyévé nőtte ki magát. Céljai érdekében 
minden évben megrendezi a világ legnagyobb, 
legtekintélyesebb sajtófotó versenyét. A nyertes 
fotókból várdor-kiállítás készül, amelyet évről évre 
több mint kétmillió ember tekint meg száz helyszínen, 
a világ ötvennél is több országában. A 2008 
kiállításra 5019 riporter, 80 536 képpel pályázott, - 
125 ország részvételével. A 13 tagú nemzetközi zsűri 
23 ország 59 fotóriporterét díjazta tíz (10) különböző 
kategóriában. A hatásos, kiemelkedő alkotásokat 
díjazták. Magyar rekord is született: Gárdi Balázs, 
Szigetváry Zsolt, Berekai Judit, Anna a lengyel 
Tornász Gudzowaty-val 4 díjat nyert. Az ez évi 
kiállítás 185 képben elevenítette fel jelenkori 
életünket, a hétköznapjainkat, a sportot, a politikát, a 
művészetet, a tudományt, az embereket.
A kiállítás fő szervezője: Révész Tamás. A kiállítás fő 
támogatói: a „BORKERNET” az „AVIVA”. A 
Bőrkémét nevében Kecsér Ottó elmondta, hogy az 
első magyar cég, amelynek nincs „anyukája” 
külföldön, amelyet négy magyar ember alapított. Az 
AVIVA-ról azt tudtuk meg, hogy ez a világ ötödik 
legnagyobb biztosító vállalata. A tárlaton a Holland 
Nagykövetség is képviseltette magát. A megnyitó 
beszédet Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere 
mondta. Szerinte, a fotók többet mondanak, mint az 
írott hírek. Segítségükkel jobban megértjük, a 
körülöttünk zajló világot. Büszkén méltatta a magyar 
fotósok sikereit, akik a világ legjobbjai között 
foglaltak helyet. A megnyitót követően a támogató 
vállalatok fogadást rendeztek a meghívottak számára.

PANORÁMA VILÁGKLUB HUNGARIKUMOK
Szeptember elején a Budai Várban, a Magyar Kultúra 
Alapítvány épületében jellegzetes magyar 
értékeinkből láthatunk, hallhatunk, és ízlelhetünk. A 
programból: Lévai Joli előadóművész, Kerékgyártó 
Edina táncművész, magyar hagyományőrzés a 
divatban -  Molnár-Madarász Melinda -  Tóth Gábor

festőművész, dr.Kárpáti Éva népművész, Pelle Béla 
egri borász, Monet 200 Kft. lajosmizsei emufarm, 
Pinczi Lajos húskészítményei....
PÖRKÖLT PARÁDÉ a BÓKAI-KERTBEN 
Ugyancsak szeptemberben Budapest XVIII. 
Kerületében a Bókai-kertben műkedvelő és hivatásos 
pörkölt főzőversenyt tartottak. Az afrikai meleg 
ellenére a kert zsúfolásig megtelt. Ebből is lehet látni, 
hogy mi magyarok szeretünk enni-inni. A legtöbb 
érdeklődő és sorban álló a Firkász és a Mozsár 
Étterem sátrai előtt álltak. A Firkász Étterem 
bivalypörkölttel remekelt, Bíró Gyula fő-szakács 
irányításával. A Mozsár Étterem megmaradt a 
hagyományos marhapörköltnél, de az egészséges 
táplálkozásra és minden újra nyitott fiatal csapata, - 
Gál Norbert főszakács és fiatal cégtulajdonosa Fritz 
József irányításával -  a húskutatók szerinti -  
legegészségesebb vörös húsból is -  emuból is 
készítettek pörköltöt! Nem is kis sikerrel!
Az emuhúsra kíváncsi diétázó, fogyó-kúrát folytató 
vendégeiket várja a budapesti „Broadway” szívében 
található „biedermeier” hangulatú Mozsár Étterem. 
Cím: Mozsár utca 12. Különleges és sajátos ételek, a 
Kisújság felmutatásával 50%-os kedvezmény jár!

dr. Szalontai Éva

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!
A Viktória Állam honlapján, A Hungárián 
Computer Community tovább folytatja működését. 
Sőt. A kibővítés lehetősége is a saját feladata lesz. Ez 
azt jelenti, hogy a Hungárián Computer Community 
tovább él és működik a jövőben is, úgy ahogy az 
eddig elkészült, és a kiszélesítésre is megkaptuk az 
engedélyt. Az mc2 folytatása mellett a Komputer 
Klub ismét felveszi eredeti tevékenységeit, az 
összejöveteleken nemcsak az mc2 dolgaival fog 
foglalkozni. Ez évben két tanfolyamot indít a Klub. 
Az elsőt kezdőknek; Octóber, 14-én kezdődik 
(Amikor a Knox idős magyarok találkoznak) reggel 
10 órától déli 12-ig. Öt kedden keresztül ugyan 
abban az időben! A következő tanfolyam a Microsoft 
Office „Software” tanítása lesz, - szintén öt kedden -  
kezdődik November 11-én. Az első tanfolyamra van 
még két üres hely, a másodikra lehet már jelentkezni. 
A kép, (Photoshop7) tanítása a Péntek esti Klub 
napokon történik d.u. 1-től d.u. 3 -ig - jelentkezni 
lehet a Klub vezetőségénél. A Klub gyarapodott egy 
USB lemezlejátszóval, ami segítségével a 
hanglemezek digitális átformálása lesz lehetséges -  és 
azok CD-n vagy DVD-n való megörökítését segíti
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elő. Ez egy olyan feladata lesz a Klubnak, amit a 
magyar közönség szolgálatába szeretne állítani. 
Kérem, figyeljék a hirdetéseket, a tanítások és a 
tényleges hangátvitel megkezdéséről.

Hirdetés! -  A Security Sytem -  minden 
Windows rendszerre kapható. Ez az egyik legjobban 
bevált rendszer, ami kiszűri a „spam”-akat, - Fire- 
wall-t ad ki és bejövő levelekre -  Interneten küldött 
káros fertőzések ellen. Szeverényi László.

nélkül értékeljük. A sikeres feltárás biztosítani fogja a 
Közép és Újkor Történelmének megvilágítását.
Bővebb felvilágosítás: Nagy József (Jocó) 9735 
3890; Pákái Imre 9800 1676.

M e t g j i í v ó
Az M H T V  Vezetősége az EGYESÜLET 10. Évfordulója alkalmából

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

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét

világkörüli Ú1̂ a, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 
orvosi szolgáltatásokra -  

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

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

Mártonhelyi Gusztáv
Adv Dip Bus (Acctg). Cert IV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
G us <7 al 1 h o m e l oa n s . c o m . au

ALL Home Loans
ABN 18 066 912 721 

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

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

Történelem és Bölcsészeti Társulat
Alakulásának bejelentése;

A Melboume-ben működő Nunawadind és Knox Idős 
Magyarok Szervezetei, a Trianon Társaság, az 
Emberjogi Alap és az MHTV kezdeményezése 
nyomán „Alapító Gyűlést” tart, 2008. Október 26- 
án, vasárnap -  d.u. 4 órai kezdettel a Melboume-i 
Magyar Központban -  az Októberi Megemlékezések 
után. Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Célunk: - a Történelem -  Régészet Nyelvészet -  
Bölcsészet és a Tudomány hiteles adatait úgy 
bemutatni, hogy azokat politika és vallás-befolyás

Vasárnap -  2008 Október 19-én
760 Boronia Road Wantimába

Ünnepélyes EBÉD és nívós ‘Szórakoztató 
Vidám Műsorra' hívja és várja kedves Tagjait, Támogatóit 

és tisztelt Barátait -  déli 12 órára -  a Magyar 
KÖZPONT Ifiúsági-Kultúrális Szövetkezet felújított termébe. 

Belépő és a négyfogásos Ebéd $20.00 Iskolásoknak is ívig $10.00

Szórakoztató zenét az ‘ÚJ HULLÁM’ zenekar biztosít!

Eveire már (előétel/ Esztergomi Palacsintát, Temesvári ZöldborsólevesI, Szegedi 
Rakott-Horgonyát vagy Újvidéki Sültcsirkér és Mátyás Király Túrós Gombócot? 

A z ú j ‘IJ]úsági ’  BAR nyitva. Kedvenc ital melle hozzanak jókedvet is!

Akik a pontos 3 órakor kezdődő N ótacsokor - PÁKÁI Rózsa 
V icc-Vetélkedő -  Táncdal - RIND Attila és Filmmozaik-vetítés 

‘Vidám Műsorra’ szeretnének jönni, azoknak a Belépő $3 
Iskolásoknak díjmentes.

Műsor után Sütemény. Kávé vagy Tea-egységes ár$3
A Magyar Központ 'KíVГЕ Stúdiónkat ’ ez alkalommal nyitjuk meg'

Bővebb felvilágosítás — asztal és FÓI'.TEl-rendelés:

PÓLÓN Yí Sándor vág, Marika (03) 9762 2875 
PÁKÁI Imre (03»9800 1676 - FEKETE Marika (03) 9898 9790 

FOGARASSY Zsófi (03) 9359 3987

MAGNA CARTA
T R A V E L  A G E N C Y
Lic.No.32245

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: Sehwarcz Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Gienbnmtlv Road Cauffield.Vie. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

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

Keressen fel bennünket a Wéb-lapon; 
http :/ávww. cs-marniacartatray el.com. au 

vagy írj Email-t: clara(S:magnacartaíravel .com.au

http://www.allhomeloans.com.au
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Médiamix Kiadó
Budapest, Szentháromság tér 6., III./42. 

Levélcím: Médiamix Kiadó 1581 Budapest, Pf. 100 
Telefon: (+36) 209-28-00-88 
E-mail: media.mix@chello.hu

MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN
Képes életrajzgyűjtemény a világba szétszéledt magyarok és magyar 

származásúak egyéni, családi és közösségi pályafutásáról

Akik á lta l a világ előbbre haladt -  az em igráció nagykönyve a XXl.századnak

l. KÖTET: EGYÉNI ÉS CSALÁDI ÉLETTÖRTÉNETEK

II. KÖTET: KÖZÖSSÉGEK, SZERVEZETEK BEMUTATÁSA

Még nem készült felmérés arról, hogy a világba szerteszéledt magyarok hol, mennyien vannak, s 
mire vitték. Pedig magyarok millióinak nyújtott otthont az elmúlt másfél évszázadban Amerika, Auszt
rália, Afrika, Ázsia és Európa számos országa. Befogadták honfitársainkat, munkát, szabadságot kap
tak boldogulásokhoz. А XXI. század küszöbén a Magyarországon és világ számos országában tevé
kenykedő személyek és közösségek széles körű összefogásával, közreműködésével elkészül ez a törté
nelmi munka.

A kétkötetes gyűjteményes könyv I. kötetében személyek, családok, а II.kötetben a közösségek te
vékenységeit, tagjait mutatjuk be képes, olvasmányos formában -  természetesen, azok életrajza is be
kerülhet, akik már nincsenek közöttünk. Kiadványunkkal reprezentálni kívánjuk, hogy bármerre viszi a 
sors a magyarokat, tisztességgel helytállnak és jelentős teljesítményekkel járulnak hozzá a magyarság 
hírnevének népszerűsítéséhez. Várjuk a Magyarországra hazatelepültek jelentkezését is, akik hosszú 
évek után tértek vissza az óhazába.

A Médiamix Kiadó, amely korábban -  a többi között -  az Amerikai Magyarok Arcképcsarnoka vala
mint az Ausztrália és Új-Zéland magyar világa című kiadványokat megjelentette, 2007-2008-ban széles 
körű kutató és szervező munkát szervez, hogy a gyűjtemény 2009 első felében megjelenhessen.

A könyv több száz oldalon, A/4-es formátumban, két kötetben, színes, aranyborítóval -  portréké
pekből álló belső, s hátsó borítókkal - ,  belül fekete-fehér szövegkörnyezetben, egy-egy pályafutást egy 
oldalon maximalizálva kerül kiadásra. Terveink között szerepel a könyv önálló website-jának és színes 
kiadású CD-jének az elkészítése is. A könyv ára, várhatóan -  kötetenként -  Magyarországon 6900 Ft, 
külföldön 50 USD, illetve 40 euro lesz, s elővételben megrendelhető.

Terjesztő hálózataink révén kiadványunk -  Magyarországon kívül -  eljut az Amerikai Egyesült Álla
mok, Kanada, Ausztrália, Dél-Amerika, Afrika, Ázsia és az Európai Unió magyar közösségeihez,intézmé
nyeihez, számos könyvtárba és könyvesboltba. (Jelentkezési információk a túloldalon.)

mailto:media.mix@chello.hu
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Megjelenési lehetőségek
A jelentkezéseket a Szerkesztő Bizottság a beérkezések sorrendjében tartja nyilván és folyamatosan 

szerkeszti,mivel a terjedelem korlátozott, kérjük Jelentkezési Lapját mihamarabb küldje el az alábbi címre:
Médiamix Kiadó Szerkesztősége 

1581 Budapest, Pf.100 
Email: media.mix@chello.hu 

Telefon: 36/209-28-00-88

Az érdeklődőket kérésükre tájékoztatjuk az adott országban, közösségben megbízott szerkesztő, 
szervező munkatársaink elérhetőségéről, akik a helyszínen részletes tájékoztatást nyújtanak és segíte
nek a könyvben megjelenő anyag összeállításában is.

A Magyarok a nagyvilágban című könyv
I. kötetében az egyéni, családi életutak, karrierek kapnak helyet.
А II.kötetben pedig magyar közösségeket, szervezeteket mutatunk be.
(Klubok, egyházi közösségek,iskolák, vállalkozások, cégek, egyesületek, együttesek stb... jelentke

zését várjuk!)

A kiadó anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért támogatásokkal és a költség-hozzájárulásokkal je
lentethető meg a könyv.

1. Fél oldal terjedelem esetén -  kb. 20-25 sor + portrékép illusztrálásával
-  100 USD a költség-hozzájárulás.

2. Teljes oldal terjedelem esetén -  kb. 45-50 sor + portréfotók, csoportképek illusztrálásával
-  200 USD a költség-hozzájárulás.

3. Szponzorálás: Várjuk azok jelentkezését is, akik támogatásukkal kívánják elősegíteni a történel
m i munka megvalósítását -  részükre elküldjük a szponzori ajánlatunkat!

JELENTKEZÉS
Részvételi igény bejelentése a MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN című könyvben történő megjelenéshez.

mailto:media.mix@chello.hu
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2008
OKTÓBER

Jeles napok;
Október 4.Assisi 

Szent Ferenc napja. 
Október 20. Szent 

Vendel napja.
Október 23. Nemzeti 
Ünnep. Az októberi 
forradalom 52 éves 

évfordulója. 
Október 26.

Dömötör napja. 
Október 28. Simon- 

Júdás napja. Ahogy a 
regula mondja, 

Hegyalján ilyenkor 
kezdték a szüretet: 

Rég leírta Noé Tokaj 
hegyormára, hegyaljai 

kapás, várj Simon- 
Júdára.

SZÉPÍTŐSZER
Két barátnő beszélget:
Feltaláltak egy csodás új kozmetikai szert, amitől 
mindenki szép lesz.
- Nekem mondod? Én müár ki is próbáltam.

HATÁSOS MÓDSZER
Mondja szomszédasszony, hogy tudja a férjét rávenni, 
hogy mindig a kertben dolgozzon?
Könnyen! -  mindig hajtogatom neki, hogy ne 
csinálja, mert már túl öreg hozzá!

A barátnő végignéz a másikon:
- Igen? — mindjárt gondoltam, hogy csak mese volt a 
hirdetés!

ÉRDEKES ÉRVELÉS
Egy ifjú férj, panaszkodik az orvosnak, hogy nincs 
még gyereke. Az orvos megkérdezi tőle, hogy mióta
nős.
Csak három hónapja, - volt a válasz.
Na és már gyereket akar? ,
Úgy áll a dolog -  magyarázza az ifjú férj -  hogy en 
tulajdonképpen meg vagyok ijedve, mert nálunk az 
családi jelenség -  a gyerektelenség. Az en anyamnak 
sem volt gyereke.
Hát akkor ön, hogy jött a világra?
Az úgy történt, hogy az apám elvált és en az apam 
második feleségének vagyok a gyereke.

A BEKÉPZELT ANYÓS
- Miért akar válni a férjed? Kérdezi a mama a 
lányától.
- Azt hiszem miattad mama.
- Ó a pimasz, csak nem gondolja, hogy hozzámegyek!

ELŐRE LÁTÁS
A feleség a kávéházba telefonál, ahol a férje 
törzsvendég...
Kérem főúr, mondja meg a férjemnek, hogy 
telefonáltam, és ön azt mondta már nekem, hogy pár 
perccel ezelőtt elindult már haza. Köszönöm.

KERESI AZ OKOT....
Egy részeg ember imbolyog az utcán. Összetalálkozik 
egy ismerősivel, a nyakába borul és megkérdezi: 
Mond, mikor lesz már szilveszter?
Miért?
Mert szeretnék már egyszer jól berúgni....hukk...

INDOK A VESZEKEDÉSRE
- Én, beszéli az asszonyság a barátnőjének -  havonta 
csak egyszer szoktam veszekedni a férjemmel.
- Könnyű neked, az én férjem hetenként kapja a 
fizetést.
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2008. OKTÓBERI NAPTÁR.
Október 5. Vasárnap

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

Október 6. Hétfő'
d.u. 7 órakor Aradi vértanukra emlékezés: 
Gyertyafényes megemlékezés 
a Hősi emlékműnél 

Október 12. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Október 19. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Október 26. Vasárnap
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d.u. 2:30 órakor Katolikus szentmise.
Utána 3:30 -kor koszorúzás a Hősi emlékműnél, 
d.u. 4:20 -  kor Megemlékező műsor! 
d.e. 11:00-től SOCIAL CLUB EBÉDJE

NE НА6УО ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK !!

M E G H Í V Ó

A j Ausz+ráimi Erdélyi Magyar Szövetség

Október 12-én du.12.30 órai kezdetiéi rendezendő

hagyományos eb éd jé re  melyre sz e rc re tte l varjuk 

kedves családjával és barátaival egyetemben a fekijjiteU

Magyar Központ Ifjúsági termében

Az erdélyi vendégszeretette l rendezett három fagósos

ebéd 25 dolláros egységárban és egyben kiváló lehetőséget

nyújt rég láto tt barátok és ismerősök találkozására. 
Családi ieov- ttO.

Az ebéd ttsz fo  beveteie Erx'eiy magyarságának 
nyelvében, hagyományaiban es kultúrájában való 
m egm aradását szándékozik támogatni

További ftM táoositá» és esztolfodakb : 
Krsztekamts Sándor 9842 4367 Bálint Kálmán 9794 6429 

P*He Lajos 9846 3670

M e g h í v ó !
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 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2008. Október 26-án
Az ebéd egységes ára $28.00.
Italok a helyi bárban kaphatók.

A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.
A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM MUNKA-NAP!
Minden hónap első szombatján 

a Magyar Központban!
A következő munkanap Október 4-én lesz.

b t ü l T S. rpi.- '" .aé-v-i ■ 'Mit ■■ :

A MAGYAR KÖZPONT 
NÉPTÁNCCSOPORTJA SZERETETTEL

m e g h ív j a  ö n t , c s a l á d j á t  és
BARÁTAIT A

2 0 0 8 . NoVEMEMBER 16.-ÁN VASÁRNAP 
TARTANDÓ PIKNIKRE

Kitűnő BBQ e b é d  $ 1 2 / Sütem ények  

T eljes Bár v a g y  B.Y.O.

A jó zenéről Rlsztics Pityn éa Máté Ági 
gondoskodik!

Érdeklődni le h e t:

Edina: 0417367966  

Sim ona 04114 86242  

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!



12. o ld a l AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

14.30- kor Ökumenikus Isten Tisztelet

15.30- kor Koszorúzás A Hősi Emlékműnél
Akik koszorúzni szándékoznak, jelentkezzenek Bakos Jánosnál: 97074265

16,00-kor Emlékkönyv Bemutató

Az 50 éves évforduló alkalmával megtartott 

műsorsorozatról készült emlékkönyv kerül bemutatásra

16,20-kor Megemlékező Műsor: vendég előadója és rendezője

Magyarországról Szigeti Éva

17 ,30 -ko r Em lékkönyv Á tadás
I  1956 - 2006

Szeretettel kérjük az 50 éves megemlékezés védnökeit, támogatóit, H  Hungárián

szereplőit, résztvevőit, jöjjenek el műsorunkra, ahol majd átadjuk Ц  otmmemoration 
nekik az Őket megillető Emlékkönyveket. A könyv örök emléket állít 

mindazoknak, akik abban a hatalmas munkában részt vettek.

Szeretettel várunk mindenki mást is, aki gyermekeinek, unokáinak 
szeretne emlékbe venni ebből a szép könnyből egy példányt.
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KIS HIRDETÉSEK!
CLEANING ACCLAIMED SERVICE

Deák Gyöngyi Tel. 9318-5103, Mobil 0422770957 
Általános házimunkák, mosás, vasalás stb... 

Megbízható, felelősségteljes szolgálat. 
Maximal Handyman (megbízható) 

Házkörüli és belső munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
041 176 0363 mobilon.

Horváth Erzsi, Révész Marika, Mezei Margitka, 
Simon József, Oláh Rozika és Virág Márta.
Az újonnan választott tisztségviselőket szeretettel 
köszöntünk sorainkban, és remélve, hogy a vezetőség 
újult erővel indul egy nagyon sikeres év felé. 
Figyelem! Az ismertetések és a hajóútról a képek a 
Knox Idős Magyarok „honlaja” „photos” cím alatt, az 
Interneten láthatják! Szerk.

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

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

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

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ 
Nagytermében
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
2008. Október 14-én, és 28-án lesznek 
az összejövetelek.
Rövid Szeptemberi beszámoló;
Szeptember 4-én ünnepeltük az édesapákat, nagy- és 
dédapákat. Elnökünk, Tóth Tériké, finom likőrös 
csokoládéval várta a sok hőn szeretett apákat és 
nagyapákat. A konyhából finom ebéd illata áradt a 
nagyterembe. De mielőtt az ebédre került volna a sor, 
énekkarunk, szavalataink köszöntötték az ünneplőket. 
A jó ebédet kis pohár ital követte.
Ünneplésünk után jött a komoly munka. Klubunk 
részt fog venni a Knox Város által rendezett -  egy 
hetes — „SENIOR FESTIVAL”-on. Tárgyalások 
folynak a programokról, költségekről. Október 14-én 
klubnapunk alkalmából, vendégül látjuk a helyi 
időseket. Kézimunka kiállítás és rövid műsor lesz, 
amit Pákái Imre karmesterünk állít majd össze. 
Magyar zenével is kedveskedünk vendégeinknek, sőt, 
a jó magyar pörkölt tésztával, - ízelítőt ad majd a 
konyha-művészetünkről a megjelenteknek.
Elérkezett az évi közgyűlés ideje is. Tagságunk 
nagyon szép számmal jelent meg a választásra. Régi, 
jó vezetőségünk állja a helyét, de van friss vér is a 
vezetőség soraiban.
Az új (régi) Vezetőségbe választotak: Elnök: Tóth 
Tériké; Alelnök: Fekete Marika; Titkár: Házy Irénke; 
Pénztáros: Bacsa Nóra; Bizottsági Tagok: Asztalos 
Józsi, Pákái Imre, Harko László, Rácz György,

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2008. Október 8~án

és 22-én tartják gyűléseiket az East Burwood-i 
Hallban. Cím: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 
3151. Melway Ref. 62 B7

Ha eljössz az összejövetelünkre, mindig fogsz 
találni valami érdekeset! Klubunk szívese lát, és 
látogatásod, - ha mást nem -  garantáltan fel ér egy jó 
kirándulással. Sőt, ráadásul megtudhatod a legújabb 
környékbeli híreket is!
Kis szeptemberi beszámoló: - 10-én a Klub
megünnepelte az Apák-napját, - a „Foodstar-ban”, 
ahol a mamáknak sem kellett fáradozni, mindenki jól, 
és pihenéssel (és evéssel) tölthette az ünneplést. Isten 
éltesse az Apákat sokáig, akik megteremtették a 
feltételeket a családjaik biztonságos életéhez. Magam 
véleménye szerint, - legalább annyit kiérdemeltünk, 
hogy fogadott „hazánkban” kiérdemeltük a 
megbecsülést. Nagyon jó érzés ez, hálásak lehetünk 
érte.
Szeptember 24-én volt kihirdetve az évi közgyűlés 
időpontja, ami október 22-én lesz, a szokásos 
összejövetel alkalmából. A közgyűlés reggel 10:30 
órakor kezdődik, kérjük minden Nunawadingi klubtag 
megjelenését ezen a napon. Vegyük figyelembe, hogy 
e nap sikerétől függ majd Klubunk zökkenésmentes, 
2008-2009 évi tovább-menete. Legyen mindenki ott a 
választáson, támogassuk a megválasztott vezetőket 
munkájukban -  hogy a Klub második otthonunk 
maradjon a jövőben is!
Néhány születésnapi köszöntő is elhangzott 
szeptemberben, a Klubban - A „Migrant Centre” 
előadásai sok értékes tudnivalót adtak mindenki 
számára. A helyes életmód megtartásáról, majd a 
szükségesnek tartott „mindennapi -  torna” bemutatón 
mindenki elsajátíthatta az alapokat ami az testi 
egészség legfontosabb biztosítéka. Kis torna- 
gyakorlatok, közöttük a helyes test-tartás megtartásán 
volt a hangsúly! Remélem sokan tanultak a 
hallottakból! Bizony, idősebb korunkban, ha eljön az 
este, a test már fáradt, sokszor a székről felállni is 
nehéz, és néha a „legveszélyesebb” műveletek egyike.
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Az előadó bemutatta, - és gyakoroltatta a 
jelenlevőkkel -  hogyan lehet, egy kis fortéllyal, 
nagyon egyszerű módon felállni a székről. Továbbá 
ismertette azt is, hogy az egyszerű tomagyakorlatok 
mennyire szükségesek a helyes vérkeringés 
megtartásához a testben!
Köszönet az előadóknak -  és a Vezetőségnek -  akik 
szervezték a szakszerű előadásokat.
Befejezésül, mint mindig -  Klubunk minden jóérzésű 
embert szívesen vár összejöveteleinkre -  finom 
magyaros ebéddel, kávéval, teával - a Vezetőség 
nevében Nagy József (Jocó)
Figyelem! A beszámolót a Nunawadingi Klub 
Internet honlapján a Notice-board alatt 
megtalálhatják a tagok. Sőt még képeket is 
találnak a különböző összejövetelekről.

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

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public 
Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.
Kedves Olvasóink!
Minden szerdán, - mint mindig -  reggel kilenc órától, 
délután négyig összejövünk a Doverton-i „Public 
Hall-ban” barátainkkal, ismerőseinkkel, finom ebédek 
mellett, szórakozni. Beszélgetünk, kártyázunk, 
viccelődünk, nevetgélünk és általában mindenki, jól 
érzi magát. Megint eltelt egy hónap és ezt nem csak a 
Kisújság Újabb számának megjelenésén érezzük! 
Augusztus végén megtartottuk a szokásos vasárnapi 
összejövetelünket. Finom ebéd volt -  most különösen 
kitettek a szakácsok magukért. Köszönet és hála jár 
érte. A szokásos jó hangulatot Ági és Pityu -  mint 
már olyan sokszor -  megteremtették kitűnő ének és 
tánczenéjükkel. Nem marad el érte az elismerés és 
köszönet most sem! Nem kell elfelejteni, hogy az 
októberi vasárnapi ebéd október 26-án lesz, - ahol 
ismét várható lesz a megszokott jó hangulat és ebéd. 
Mindenkit szeretettel várunk!
Október 2-án -  a tervek szerint -  megyünk a 
Kaszinóba -  igaz, hogy üres zsebbel, de sokan tele- 
zsebbel szeretnének vissza jönni a nevezetes helyről. 
Sokan tudják, hogy ez reménytelen kívánság, de azért 
mégis jó egy kis kiruccanás! De az ember sohase 
tudhatja, van, aki hisz a csodákban!
Október 8-án lesz az évi közgyűlés! Szeretnénk, ha 
minden Klub-tag megjelenne ezen a napon, hiszen a 
Klub jövőjéről van szó! Azokat is Klub-tagokat is 
várjuk, akik lassan visszatérnek Magyarországi 
nyaralásuk után! Figyelemmel fogjuk hallgatni, mi jó 
hírt hoznak otthonról!?

Mi, akik legtöbben itthon maradtunk, élvezzük a 
tavasz beköszöntését, a különlegesen hideg tél után. A 
kedve is megváltozik az embereknek -  mosolyognak 
többet, mint eddig. Hozzátok a Klubba!
Szeretettel búcsúzom olvasóinktól egy hónapig, Árpi.

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

BRIMBANK-I IST. ALB ANSI IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.

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

A vezetőségnek sok sikert és eredményes 
munkát kívánunk a következő évre. Szerk.

„TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  d.u. 
3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, Footscray 
3011. Melway: 42 E 3.
A Klub összejöveteleire szeretettel várja a tagjait 
és vendégeit a vezetőség nevében Boros Veronika.

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

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

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

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2008-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Október 4-én) tartja, a megbeszélt 
helyen! Minden bajtárs megjelenését kérjük. További 
felvilágosítást a Szmolnik Lajos 9499 6427
telefonszámán.
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MACI KLUB -  MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT

Elindult a magyar játszócsoport! Szeretettel várunk 
újszülött babától -  5 éves korig -  minden kislányt és kisfiút.

Minden második szombaton, a cserkész 
összejövetellel egy időben találkozunk d.u.2 -  4 
óra között, a Melboume-i Magyar Központ -  760 
Boronia Road Wantima 3152.

Ez nem csak egy jó alkalom a gyerekeknek, 
hanem a felnőtteknek is, - ismerkedés és barátkozás 
szempontjából, kávézni, beszélgetni, amíg a 
gyerekekkel játszanak. Szívesen látunk mindenkit! 
További érdeklődés Kocsis Mártitól: telefonszámai; 
9545 1257 Mob. 0409 134 422.

Magyarnak lenni.......
A helyi M agyar Klub vezetősége versenyt 
hirdetett a következő  témáról: „Mit je len t nekem  
M agyarország” címmel. A z  első díj: egy  
m agyarországi út.
Ez a kérdés fel lett téve a középiskolásoknak a VSL 
Dandenong-i iskolában, és idézzük egy „year 10” -  
magyar kislány válaszát -  aki Ausztráliában született. 
Ez a válasz az osztályában íródott, - segítség nélkül, 
amit érdemes elolvasni! (meghallgatni)

„Kedves Magyar Klub, a nevem Julianna Tóth, 
és én egy igazi magyarnak látom magamat. Azt 
kérdezték, hogy „mit jelent nekem Magyarország”? 
Magyarország az egész életem. Sokan ászt mondják 
hogy én nem vagyok Magyar mert nem születtem ott, 
da az nem igaz. Magyar van a véremben, az egész élet 
stílusom is más, csak azért mert Magyar vagyok. Az 
evésem, ünnepségek, beszédem, gondolatom, 
divatom, szokásaim mind más mint az ausztráloké. 
Karcsonykor az ausztrálok barbequesnek és isznak 
sört, és nálunk peig beszélgetünk, eszünk és 
ünnepelünk a családommal.
Csak egyszer az életemben voltam magyarországon, 
három éves voltam és sajnos nem emlékszek 
mindenre. Majdnem az egész családom ott él. Amikor 
szoktam nézni tévét, és látok valamit a tévén 
magyarországról akkor senki sem bír elhúzni a tévé 
előtt. Anyit nem tudok magyarországról, és mindent 
szeretnék tudni, de nehéz itt ausztráliában mert 
magyarország nekik nem egy fontos ország.
Amikor látom a Magyar zászlót akkor a szivem meg 
áll egy percig, és csak arról gondolok hogy olyan 
büszke vagyok Magyar lenni, és soha sem szeretnék 
más lenni.

Az egyik nap az egyik angol tanárom mondta, hogy a 
tévén látott egy dokumentrit magyarországról és meg 
volt lepődve hogy milyen szép ország, és hogy 
mennyire szeretne elmenni oda. De az a baj hogy 
ausztráliába nem tudnak az emberek semmit 
magyarországról, amikor legtöbb embernek 
megmondom hogy Magyar vagyok akkor azt 
kérdezik, hogy hol van Magyarország?
Mindig az volt az álmom, hogy el bírjak menni 
magyaroroszágra egy évre csak hogy körül bírjak 
nézni, és tanuljak amit csak bírok magyarországról. 
Légyszives adják meg az alkalmat, hogy legyen igaz 
az álmom.”
(A Tóth család címe: 22 Cosier Drive, Noble Park. 3174)

Büszkék lehetünk fiataljainkra!

Meghívó!
2008-as ballagási ünnepélyre

egyben  az e lem i isk o la  év ég i koncertjére  
A VSL Iskola A 30-as term éb en  

D andenong H igh Sch ool,
P r in cess H ighway D andenong 3 1 7 5 .

N ovem ber 1-én (Szombat) d .e . 11 órakor. 
M indenkit s z e r e te tte l várunk! 

Nyelvén keresztül él a nemzet, ne hagyjuk elveszni 
édes anyanyelvűnket. Az érettségi vizsgán „bonusz” 
pontokat jelent a tanulónak a magyar nyelv tudása! 
2009-ben az alacsony jelentkezők létszáma miatt, 
veszélyben van a Victorian School of Languages 
magyar osztályának fenntartása. Kérem minél többen 
jelentkezzenek a jövő évi tanévre Bartha Györgyinél, 
(Mobile:0409 857 819) vagy Körlaki Áginál, 
(Mobile: 0420 714 884)

A MAGYAR 
NYELVISKOLA

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road Wantima 

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig - vagy 
a Bocskai épületben

121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068
péntek este 6.00-tól 8.30-ig.

A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 
foglalkozunk.

További információt ad: Szabó Marika 
Telefonszám: (03) 9870 8768 

Email: mariaszabo@optusnet.com.au

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au


16. o ld a l AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa 

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák:

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

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

Fax: (03) 9830 0952 
E-mail: hunconsmelb:rtlclstra.com 

A Konzulátus szolgálata 
Augusztus 13-tól Október 14-ig szünetel!

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

a magyar templomban: 121 St. Georges Road 
NORTH F I T Z R О Y.

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

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel Imaóra,
10.30 - tói Istentisztelet 

A hónap második vasárnapján d.u. 6 órától 
Istentisztelet. Szerda este 6 órától Bibliaóra. 

Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Kulcsár Mária titkártól 

a 9793 7014-es telefonszámon.

Az Ausztráliai Magvar Magazin TV.
Adás minden második csütörtökön d.e. 9:30 és 
10:00 óra között a 31-es adóállomáson.
Szerkesztője:Solymossy Kálmán; Tel.(03)9690-3781.
Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adás minden vasárnap 16.30 órakor a Channel
31 -es TV állomáson. Honlap: wwwjnMv.net; 
Email: MHTV@TPG.com.au

mailto:MHTV@TPG.com.au

