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A Melbourne-i Árpád Otthon
- az Idős Млдцагок Otthona,..

Mint a világon általában, itt 
Ausztráliában is emelkedik az idős korosztály 
száma, ami indokolttá tette, hogy az Árpád 
Otthon bővüljön. így egyre több megélt korú 
magyar kerülhet az Otthonba odafigyelő, 
szeretetteljes gondoskodás körébe. A jövő az, - 
és ezt a felmerülő igény is igazolja, - hogy még 
szükség van a további bővítésre, legalább hatvan 
(60) férőhelyig. Ezzel egy nagy álom válhat majd 
valóra.

Mi, az Ausztráliában élő magyarok féltve 
őrizzük magyarság tudatunkat,
hazaszeretetünket, gyökereinket. Ezek az érzések 
a kor előrehaladásával igényekké válnak. Idős 
magyarjaink már szívesebben beszélnek az 
anyanyelvükön, jobb ízzel fogyasztják a 
magyaros ételeket, és örömmel hallhatják

népdalainkat, nótáinkat. Szokásaik
gyökereinkhez nyúlnak vissza, így ünnepelni is 
magyar ódon szeretünk. Ezek a vágyak 
teljesülnek az Árpád Otthonban a szakszerű 
ellátás, és gondoskodás mellett. A mindennapot 
sokrétű, változatos programok színesítik 
dolgozók és önkéntesek segítségével. Az 
ünnepek mindig bensőségesek, legyen az 
ausztrál, vagy magyar megemlékezés. Havonta 
katolikus szentmise és református istentisztelet 
keretében az otthonon belül is gyakorolhatják 
vallási hovatartozásukat a gondozottak. Segítsük 
az Árpád Otthont! Ma Ön segít az Árpád 
Otthont, holnap az Árpád Otthon segíteni 
fogja Önt!” Vegyünk részt a hirdetett segítő 
programokban!

Felhívás! Kedves Támogatóink!
Az Árpád Otthon 2008. December. 6-án szombaton 2 órától Mézeskalács és Advent Koszorú 

vásárt rendez, mely alkalomból lakóink is vidám műsorral lépnek fel.
Cím: 9 Garrisson Grove WANTIRNA 3152.

A program belépőjegyes, $12.00, mely tartalmaz egy tombola jegyet, 
egy süteményt és egy kávét, - és persze lakóink remek előadását.

A műsorra mindenkit szeretettel várunk. Belépőjegyével és vásárlásával 
támogatja az Árpád Otthon lakóközösségét.

Továbbá várjuk azoknak az Önkénteseknek a jelentkezését és felajánlását, 
akik mézeskalácsot tudnak sütni eladásra.

Hozzájárulásával segíti az Árpád Otthont. -  Nagylelkűségét előre is köszönjük! 
Érdeklődni az Otthon telefonszámán lehet: 9801 0855 Erzsikétől és Évitől.
Ma Ön segíti az Árpád Otthont, holnap pedig az Árpád Otthon segíti Önt!
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Az így indult a Műegyetemen 
-  folytatása -

Mi történt 1956.október 23-án?
A vidéki egyetemeken már napokkal korábban 
tanácskozások, viták zajlottak. A hallgatók 
megfogalmazták követeléseiket, és az egyetemek 
küldöttei 22-én a Műszaki Egyetemen éjszakába 
nyúló vita után egységes szövegbe foglalták a 14 ill. 
16 pontot, (lásd Októberi Kisújság) Elhatározták a 
23-i lengyelek melletti tüntetést, miközben a Műszaki 
Egyetem épületét körbe zárták az ÁVO-sok. 1956. 
Október 23-a valóban a bátorság, az öntudat, a diadal 
napja volt.

156. október 23-án az MDP hivatalos lapja, a 
Szabad Nép „Új tavaszi seregszemle” című 
vezércikkében üdvözölte az ifjúságköveteléseit. 
Megjelent Gomulka beszéde teljes terjedelemben, és 
közölték az írószövetség felhívását is, melyből kitűnt, 
hogy az írók a lengyel választásokkal egyetértenek, de 
a tüntetést nem helyeslik.

Reggel érkezett haza Jugoszláviából a magyar 
párt és kormányküldöttség, és azon nyomban 
üléseztek is. Az ÁVH, a párthadsereg megszervezte a 
Fő utcai börtön és a Rádió védelmét. A hatalom 
bizonytalanná vált, hol engedélyezte, hol betiltotta a 
tüntetést.

Nagy Imre és barátai Losonczy Géza lakásán 
tanácskoztak a válságos helyzetről. Új vezetést 
tartottak szükségesnek Nagy Imre miniszterelnöki 
vezetésével. Talán legérdekesebb momentuma ennek 
a tanácskozásnak az, hogy Nagy Imre ellenezte a 
tüntetést.
Október 23-án a fővárosban három jelentős helyszín 
köré csoportosultak a történések, amelyek 
gyakorlatilag közel hasonló időpontban zajlanak.
Hol és hogyan zajlott a tüntetés 
15 órakor indult a tüntetés a Petőfi-szobortól. A 
vidéki és fővárosi egyetemekhez csatlakoznak a 
Zrínyi, Petőfi katonai akadémiák, valamint a Kossuth 
Tüzér Tiszti Iskola hallgatói is. Az egyetemisták és 
tanáraik Pesten a Petőfi-szobomál, a budaiak a 
Műszaki Egyetemnél .gyülekeztek, és indultak a Bem- 
szoborhoz. A diáksághoz csatlakoztak a teherautón 
érkező munkások is. A Petőfi-szobomál Sinkovics 
Imre tízezres tömeg előtt szavalta el szívbe markolóan 
a Nemzeti Dalt, és egy diák felolvasta a 16 pontos 
követeléseket. Innen a Kossuth Lajos utca, Károly 
körút (Tanács körút), Bajcsy Zsilinszky út, Szent 
István körút, Margit hídon át vezet a tüntetők útja a

Bem-szoborhoz. Itt egyesültek a Duna-parton vonuló 
tízezres budai diáksággal. Az egyetemisták szoros, 
rendezett sorokban, kart karba fűzve vonultak, hogy 
provokátorok ne furakodhassanak közéjük. Nemzeti, 
piros-fehér-zöld zászlókat vittek, és hazafias dalokat 
énekeltek. A Bem-szobomál Veres Péter felolvasta az 
írók kiáltványát, Bessenyei Ferenc szavalta el a 
Szózatot. Végül Z.Herbert lengyel író üdvözölte a 
tüntetőket. Mivel igen rossz volt a hangosítás, a 
diáksághoz csatlakozó hatalmas tömeg követelni 
kezdte, hogy Nagy Imre beszéljen a Parlamentnél. 
Megszülettek az első lyukas zászlók, amelyek azóta a 
bátorság és szabadságszeretet szimbólumaivá váltak. 
(A lyukas zászlók már a pestről budára vonuló 
tüntetők kezében is ott voltak -  én a Margit-hídon 
találkoztam velük -  pestre menve; és már akkor a 
tömeg visszhangzott a „Szabadságot, kenyeret, 
Rákosinak kötelet” és a „Ruszkik haza” jelszavaktól; 
Szerk.) Bicskákkal vágták ki a gyűlölt Rákosi- címert 
a nemzeti zászlókból. Megindult a hatalmas tömeg a 
Kossuth térre, ahová a teherautókon érkeztek a 
különböző gyárak munkásai is. 17 és 18 óra között 
mintegy kétszázezres tömeg gyűlt össze, és várta 
Nagy Imrét. A Parlamenthez vonuló tömegben már 
hangosan szólt a forradalom majd szabadságharc 
leglényegesebb követelése: „Ruszkik haza!”

A tüntetők egy része a Rádióhoz ment, hogy 
felolvassák a hírekben a követeléseket, mások a 
Városligetbe indultak, a Sztálin-szoborhoz. 
Jelszavakat skandáltak: "„Vesszen Gerő! Vesszen 
Piros! Vesszen az ÁVO!” Küldöttséget szerettek 
volna bejuttatni a Parlamentbe. Miután a téren 
kioltották a világítást a sötétben csak a Parlament 
tetején égő vörös csillag világított. A tömeg az aznapi 
Szabad Nép újságokat (Népszabadság előd lapja) 
összecsavarta, fáklyát gyújtott, és skandálni kezdtek: 
„Oltsák el a csillagot, fogyasztja az áramot!” -  
mire el is oltották. Nagy Imre csak ezt követően, 21 
óra tájban érkezett, s miután szinte kituszkolták a 
Parlament erkélyére, szerencsétlen beszédét 
„Elvtársak!” megszólítással kezdte, mely a tömegből 
ellenszenvet váltott ki. „Nem vagyunk elvtársak!” 
Nagy Imre kénytelen volt „Magyarok! Barátaim!”-ra 
változtatni a megszólítást. Nem sokkal a beszéd után 
érkezett a hír, hogy a Rádiónál lövik a tüntetőket. A 
Parlamenttől, akárcsak a Városligettől az emberek 
megindultak a Rádióhoz. A Ruszkik haza! Nem 
vagyunk elvtársak, a kommunizmus vörös csillag 
jelképének elutasítása, ’56 alapkövetelményei voltak. 
Vagyis: szabadságot és függetlenséget, magyar 
utat, demokráciát!
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így dőlt le a Sztálin szobor
A Dózsa György úton volt a hírhedt Sztálin téren a 
Sztálin-szobor. A szobor felállítása előtt itt állt a híres 
Regnum Mari an um templom, a magyarok
Nagyasszonyának temploma. A templomot az 1919- 
es vörös uralomtól való megszabadulás emlékére 
építették. A hatalmas Szálin-szoborba sajnos nagyon 
sok értékes magyar köztéri szobrot beolvasztottak, 
egyértelműen azzal a szándékkal, hogy elpusztítsák a 
nemzeti és keresztény értékeket. A monumentális 
talapzaton rövid kabátban egyik kezét magasra tartva 
állt a szovjet diktátor.

Itt inkább a munkásság, és a környező lakosság 
gyülekezett, és a Bem téri tüntetés folytatásaként a 
résztvevők egy része is ide jött. Itt egyre 
hatalmasabbá duzzadt a tömeg. Alkalmi szónokok 
szónokoltak, a szovjetek távozása mellett már a 
gyűlölt zsarnokság szimbólumának, a szobor 
ledöntésének gondolata is megfogalmazódott.

A szobor ledöntése nagyon nehezen sikerült, 
mivel a hatalmas csizmákat vasbeton tartotta. Sok 
sikertelen próbálkozás után végül lángvágóval 
segítettek, majd vassodrony kötelekkel, teherautókkal 
húzták az akkori néven Gorkij, ma Városligeti fasor 
irányába. A szobor végül 21 óra, 35 perc, 32 
másodperckor földet ért.
Ezt követően elszavalták a Nemzeti dalt, és az 
egybegyűlt tízezres tömeg együtt ismételte az eskü 
szövegét: "Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább 
nem leszünk!” -  majd elénekelték a Himnuszt. 
(Amikor a Himnuszt hallom és éneklem, mindig a 
Hősök terére visz vissza emlékezetem -  oly erővel és 
tiszta szivből soha máskor még nem hallottam 
énekelni magyarokat, mint a Sztálin-szobor ledöntése 
után. Szerk.) A csizmába pedig kitűztek egy kivágott 
címerű, lyukas nemzetiszínű zászlót.
Ekkor jutott el a térre a hír, hogy a Rádiónál az 
ávosok lövik a népet, és már áldozatok is vannak. Az 
emberek teherautókra kapaszkodva vagy gyalog 
elindultak a Rádióhoz.

A hatalmas szobrot a Körút és a Rákóczy út 
kereszteződésébe vonszolták, ahol kalapácsokkal apró 
darabokra törték. Emléknek, momentóként vitték 
haza, hogy a bátorság és szabadságszeretet legyőzi a 
zsarnokságot. (Ma is őrzöm a saját magam törte 
Sztálin-szobor darabját (jól esett odavágni a népünk 
nyomorítójának) -  eljött velem Ausztráliába. Szerk.)

Az 50. Évfordulóra, erre a helyre állította fel az 
MSZP-SZDSZ- kormány a mi adónkból a 
vasvascsövekből készült éket, a Janus-arcú, 
kozmopolita emlékművet, amely sokkal inkább a

szabadságharcot leverőknek, mintsem a forradalom 
diadalának állít emléket. A még élő 
szabadságharcosokat az akasztófára, és a munkásőrök 
V formátumú, támadó, felvonuló felállására 
emlékezteti. (Ezért helyeztem oda, az emlékmű elé a 
forradalom és szabadságharc hiteles jelképeit, a pesti 
srácot és leányt -  akik jobban jelképeznék 1956 
októberét! ~ lásd: Ausztráliai Kisújság. Októberi 
kiadása. Szerk.)
Hogyan zajlott a Rádió ostroma
A Rádió esetleges védelméről már a tüntetés 
megkezdése után fél 4-kor 30 felfegyverzett, 
könnyfakasztó gránátokkal ellátott ávós katonával 
gondoskodtak. Ezt követő fél órán belül még két 
ÁVH-s századot is kirendeltek a Rádió védelmére, 
mielőtt a tüntetők odaérnének. Kezdetben 260-280 
ávós védte az épületet.
18 órát követően a Belügy gondoskodott a 
középületek védelméről, és szinte az egész országban 
egyidőben harckészültségbe helyezték az ÁVH 
alakulatait, valamint a Néphadsereget is, de 
utóbbiakra nem mindenütt számíthattak. A piliscsabai 
és aszódi gépesített ezredet riadóztatták, és a 
fővárosba rendelték.
20 óra tájt Gerő Ernő -  miután Hruscsowal tárgyalt - 
hírhedt beszédét elmondta a rádióban. 
Sovinisztáknak, reakciósoknak, antiszemitáknak, 
csőcseléknek bélyegezte a tüntetőket. Azóta is, ma is 
ismerősnek felhasznált jelszavak a hatalmon lévők 
részéről, a nemzetben, hazában gondolkodókkal 
kapcsolatban. Gerő beszéde az egész országban 
felháborítást keltett. Ezt követően Gerő a szovjet 
katonai beavatkozást már sürgette.
A Kossuth téren gyülekezőkkel szinte azonos időben 
érkeztek az első tüntetők a Rádió épülete elé. A 
diákok a követeléseiket szerették volna megismertetni 
az egész országgal. Ez nem tetszett a Rádió 
vezetőinek. Benke Valéria, a Rádió alelnöke 
intézkedett. Ok nem is érthettek egyet a szovjet 
csapatok kivonulásával és a nemzeti követelések 
ismertetésével. Végül a diákküldöttséget beengedték, 
de csak néhány pont felolvasását engedélyezték. Ezt a 
diákok a Rádió erkélyéről tudatták a tüntetőkkel, akik 
ragaszkodtak az összes követelés felolvasásához. A 
közben hatalmasra nőtt tömegből a diákok segítségére 
sietve -  kb. 80 fő -  újabb küldöttség próbált 
benyomulni az épületbe. A bejutottak egyikét még az 
előcsarnokban lelőtte az ÁVH-s őrség, mire a többiek 
kihátráltak. A gyilkosság futótűzként terjedt a 
tömegben. A tüntetők rácsokba kapaszkodva 
próbáltak az épületbe bejutni. Néhányat, akik az
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ablakon keresztül próbáltak bemászni, az ávósok 
elfogtak. Először könnygázzal próbálták szétoszlatni 
a tömeget, majd tüzet nyitottak rájuk. A rádióadások 
ekkor már a Parlamentben működő rádióadóról 
működtek.
A Rádiónál az ávósok a tömegbe lőttek. Az ÁVH 19 
óra 45 perc körül adta le az első riasztólövéseket az 
épületből a felkelőkre. A Rádiót védő 260 -  280 ávós 
erősítésére 20 és 20 óra között újabb 300 főt 
rendeltek ki, akiknek átmenetileg sikerült a 
tüntetőktől a Rádió környékét megtisztítani, és az 
épületbe bejutni. Majd mentőautónak álcázott 
gépkocsikban kíséreltek meg fegyvereket juttatni az 
épületbe, amit a tömeg felfedezett. Zólomy Lászlót -  
akit egy századdal a HM-ből rendeltek a Rádióhoz -  
este 9-kor az a tény fogadta, hogy az ávós katonák 
láncba fejlődve, civilekre lövöldözve tisztítják meg a 
Bródy Sándor utcát. A tüntetők részéről 
fegyverhasználatot nem tapasztalt. 21 óra előtt a 
Bródy Sándor utcába érkezett még Solymosi János 
vezetésével Piliscsabáról egy lövész és egy harckocsi
zászlóalj. A piliscsabai ezred tisztjei, miután 
bejutottak az épületbe, fegyvertelenül kijöttek, és 
próbálták a tömeggel szót érteni, de a Rádióból tüzet 
nyitottak rájuk. (Nagy Imre beszéde szinte ezzel egy 
időben hangzik el a Kossuth téren.) Solymosi János 
az épület erkélyéhez támasztott létra tetején beszédet 
akart intézni a tömeghez, hogy erőszak nélkül 
távozásra bírja. N.J. ávós százados ezt úgyértelmezte, 
hogy a piliscsabaiak átállnak a felkelőkhöz, ezért 
parancsot adott Solymosi ezredes lelövésére. A Rádió 
egyik szélső ablakából az ávósok célba vették, de 
helyettesét, Szabó századost találták el, aki belehalt a 
sérülésbe. A piliscsabaiak elvegyültek a tömegben, 
nem lőttek a tüntetőkre, sőt melléjük álltak, 
fegyvereik egy részét oda is adták.
A tüntetés spontán felkeléssé alakult. A tüntetők 
fegyvereket szereztek, és a magyar nép felkelt a 
szovjet elnyomás és kiszolgálóik, az ávósok uralma 
ellen. A fővárosban a felkelők telefonközpontokat, 
nyomdákat vettek birtokba, valamint behatoltak a 
fegyvergyártással foglalkozó üzemekbe, és 
raktárakba. Megpróbálták elfoglalni a Szabad Nép 
székházat, ahol a pártlap munkatársai üléseztek.
A hatalmon lévők megpróbálták vérbe fojtani a 
felkelést
Október. 23-án éjszaka Gerő Emőék kérésére a 
hazánkban állomásozó szovjet egységek bevonultak a 
fővárosba. A „segítség kérést” Hruscsov írásban is 
kérte, amelyet visszadátumozott formában Hegedűs 
András írt alá napokkal később. A Szovjetuniót nem

érte váratlanul a magyarországi felkelés. Az esetleges 
lázadás leverésére „Iránytű” néven hadműveleti terv is 
készült. Ekkor hazánk területén öt szovjet hadosztály 
tartózkodott. A szovjet hadtest-parancsnokság 
Székesfehérváron székelt, 12 magyar városban 
csoportosították a főerőket. Malasenko már október 
22-én Budapestre érkezett. Szokolov marsall 21 
órakor telefonutasítást adott a szovjet csapatok 
Budapestre, jövetelére. 22 órakor a szovjet csapatok 
elindultak Kecskemétről, Ceglédről, Szolnokról, 
Székesfehérvárról, Sárbogárdról a magyar fővárosba, 
ahová éjfél körül meg is érkeztek. Azonnal 
megkezdődtek az összecsapások a felkelők, valamint 
az ávósok segítségére jött szovjet csapatok között. 
Kétezerre becsülik a fegyveresen harcolókat, а VIII. 
Es IX. Kerület ellenállást tartják a legerősebbnek. 
Október 23-án éjjel szovjet részről 6.000 katona, 290 
harckocsi, 120 páncélozott szállító és harci jármű, 
156 ágyú bevetésére került sor, ami kevésnek 
bizonyult, ezért éjfélt követően további két hadosztály 
átlépte a magyar határt Románia és Kárpátalja felől. 
Budapesten ez által 24-én már 20.000 szovjet katona 
került bevetésre. A megszállókat kiszolgáló párt és 
kormányvezetés a késő éjszakai órákban 
megalakította a Katonai Bizottságot, mely mindvégig 
a forradalom leverésén munkálkodott. Tagjai: Apró 
Antal, Czinege Lajos, Fehér Lajos, Földes László, 
Kovács István, Mező Imre, Münnich Ferenc, Piros 
László, Bata István.
A forradalomból már október 24-én 
szabadságharc lett, mert hadüzenet nélkül, idegen 
hadsereg támadta meg hazánkat. Nagy Imre csak 
október 28-án ismerte el a felkelés jogosságát,
addig kormánya nyíltan szembe állt a felkelőkkel.

November. 4-ig a hazánkban tartózkodó 5 
hadosztályhoz, további 17 érkezett. Az RTL bécsi 
tudósítója szerint, a magyar szabadságharc 
leverésében 200.000 szovjet katona, 4600 tank, és 
több száz harci és szállító jármű vett részt. Ez nem 
egyezik a hivatalosan bevallott szovjet adatokkal, 
azok lényegesen kevesebbet mutatnak ki, például a 
rendteremtésben részt vevő katonák számát 60.000 fő 
körül határozzák meg.
1956-ban a forradalom és szabadságharcban a 
barikádnak csak két oldala volt. Az egyik oldalon a 
nemzet küzdött a szabadságáért, a másik oldalon azok 
voltak, akik saját hatalmuk biztosítása érdekében 
idegen megszállókat hívtak a magyar nemzet ellen 
segítségül, akikből a megszállók hű kiszolgálói lettek 
évtizedeken keresztül.
Hírháló tudósítása: Orbán Éva ’56-ot kutató közíró.
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Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

Aki a közeljövőben haza látogat és Budapest is a 
látogatott városok között szerepel, - színházrajongók 
szíves figyelmébe ajánljuk e két színdarabot: az egyik 
a Mikroszkóp Színház -  „Szakíts, ha bírsz” című 
avagy elveszett Paradicsom; HERNÁDI JUDIT 
KABARÉJA.
A másik JÁTÉKSZÍN -  „BUBUS” című Vaszary 
Gábor -  Fényes Szabolcs -  Szenes Iván zenés 
vígjátéka. Érdemes megnézni ezt a szellemes, 
fordulatokban bővelkedő darabot is.
....... és most egy hirdetés, aki ezt a hirdetést -
újsággal együtt felmutatja 50%-os kedvezményt kap a 
fogyasztott ételekből.
A budapesti „Broadway” szívében, közel a Moulin 
Rougehez, valamint a Fővárosi Operett és 
Mikroszkóp Színházhoz, a Mozsár utca 12-ben 
található a biedermeier hangulatot árasztó, elegáns 
Mozsár Étterem. Az étterem családi vállalkozás, 
neves vendéglős örökösökkel. Fiatal csapata Fritz 
József és Gál Norbert irányításával nyitotta kapuját az 
egészséges táplálkozásra és újdonságokra éhes 
vendégeknek. Az új étlap egyik keresett pikáns étele: 
kurkumás, mogyorós emupörkölt, amihez a Mozsár 
Pincészetből zamatos villányi vörösbort kínál. Sz.É.

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!
A Viktória Állam honlapján, A Hungárián 
Computer Community tovább szélesedik. Az 
érdekeltek között van most már a „TISZAVIRÁG” 
idős magyarok Klubja, akik a FOOTSCRAY 
környéki magyaroknak ad minden szerdán 
szórakoztatást és finom ebédet. A másik Klub a 
St.Albans környéki magyarokat fogja össze, és látja 
el gondviseléssel és finom ebédekkel minden hétfőn 
reggel 10 tői d.u. 3-ig. Ezeknek a Kluboknak is 
mozgalmas életük van -  a szokásos helyi 
elfoglaltságok mellett kirándulnak, és látogatnak 
testvér Klubokat, helyi „multicultural” 
összejöveteleket. Az mc2 folytatása mellett a 
Komputer Klub ismét felvette eredeti tevékenységeit, 
az összejöveteleken nemcsak az mc2 dolgaival 
foglalkozik a megjelent tagság. Ez évben két 
tanfolyamot indít a Klub. Az elsőt kezdőknek; 
Octóber, 14-én 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 a másodikra, lehet még jelentkezni.

A kép, (Photoshop?) tanítása a Péntek esti Klub 
napokon történik d.u. 1-től d.u. 3-ig.- jelentkezni 
lehet a Klub vezetőségénél.
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. November 7-én 2 órakor a 
SecurTech kiküldöttje beszámolót tart a Vírus- 
világról és a rendszerről és annak beállításáról az 
érdekelteknek. Mindenkit, és elsősorban azokat, akik 
már használják a rendszert- szeretettel várunk!

Szeverényi László.

(Magyar Családok Lapja, kiadóhivatalai: Toronto, 
Ontario és Daytona Beach,

Г
Éjfélkor is süt a nap északon

Június 21-én volt számunkra az év leghosszabb napja, 
a nyári napforduló -  az északi féltekén ilyenkor tart 
legtovább a nappal, és akkor a legrövidebb az 
éjszaka. A népi hagyomány szerint az ehhez az 
eseményhez kötődő Szent Iván éjszakáját valójában 
három nappal később, 24-én ünnepeljük. Június 21 -én 
a Föld tengelyének ferdesége miatt -  az Északi
sarkkörtől északra fekvő területeken egész éjjel fenn 
van a Nap, nappali fény borítja be a tájat. Ahogy a 
sarkkörtől még északabbra haladunk, ez a hosszú 
nyári nappal egyre tovább tart -  a sarkkörön csak két 
napig, míg a póluson a tavaszi napfordulótól az 
ősziig, teljes fél évig. Télen persze megvan ennek a 
böjtje: ekkor az éjszaka ugyanilyen hosszú e 
vidékeken. Valódi színes műholdképeket csak nappal, 
illetve nappali fénynél tudunk készíteni, a hosszú 
sarki nappal így kiválóan alkalmas arra, hogy helyi 
idő szerint éjfél körül is színes műholdképen lássuk a 
tájat. Az árnyékok iránya ilyenkor kicsit szokatlan: a 
Nap északról süt, igen alacsony szögben - az Észak- 
Skandinávia, a Lappfold feletti felhők árnyéka déli 
irányba vetül; a felhők és árnyékuk szélének 
mintázatát összekötve azt is megláthatjuk, hogy helyi 
idő szerint este tíz órakor honnan süt itt a nap. Abból 
pedig, hogy néhány kilométer magasságban lévő 
rétegfelhő árnyéka mintegy 20 kilométerre esik a 
felhőtől, azt is észlelhetjük, hogy az „éjjeli nap” 
nagyon alacsonyan jár, épp a horizont felett látszik. 
Fényt ad, de meleget nem sokat -  még nappal sem 
annyit, hogy a vidék északi részén, a tengerpart és a 
köddel körbevett szigetek környékén mindenütt 
elolvassza a dombokon megmaradt havat és a deret.
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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 (Acctg). Cert IV Fin Services 

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
G us@al lhomel oans.com . au

ALL Hom e Loa ns
ABN 18 066 912 721

www:aj{home^
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

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

M A G N A  C A R T A
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: Schwarcz Clara 
Beszélünk magyarul, lengyelül, románul és oroszul.

688 Glenhuntiv 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 

Keressen fel bennünket a Web-lapon; 
http ://www. cs-magnasartatravel.com. au 

vagy írj Email-t: clara@magnacartatravei.com.au

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA [

ERDÉLYI EBED....2008
Szövetségünk ez év második rendezvényén, az elnök 
Pelle Lajos megnyitó beszédében röviden ismertette 
az elmúlt év rendezvényeit, amiket határainkon túli 
testvéreinkért tettünk. Az Erdélyi Himnuszt közösen 
elénekeltük, majd a Magyar Himnusz aláfestő 
dallama mellett Juhász Géza felolvasta a 
közelmúltban tőlünk véglegesen eltávozott 
honfitársaink neveit. Sokan ezek közül még tavaly 
velünk voltak. Nt. Antal Péter református lelkész 
asztali áldása után, a Gyöngyös Bokréta tánccsoport 
fiataljai már el is helyezték a forró finom 
zöldséglevessel tele tálakat a Győry Izuka által 
díszített asztalokra. Több mint 300 vendég, zsúfolásig 
töltötte be az felújított Ifjúsági termet. Második 
fogásként lehetett választani töltött káposzta, és sült 
csirke rizzsel, gombaszósszal. A leves és a sült-csirke 
Erdős Rózika, a töltött káposzta Szabó Edit remeke 
volt. Édességnek, a mindenki által szeretett dobos 
torta volt.
A felújított Ifjúsági Terem színpadán álló 
vetítővásznon láthattuk az Erdélyből néhány hete 
visszaérkezett Bálint Kálmán felvételeit, melyek az 
Erdély és a Csángóföld tájait, épületeit és az ott élő 
emberek életét mutatták be. Kálmán személyesen 
látogatta meg azokat a segítetteket, 
ösztöndíjazottakat, akiket az itt élő magyarság 
Szövetségünkön keresztül támogat. A terem 
bejáratától balra két hatalmas táblán láthattunk 
képeket és írásokat/leveleket, a támogatottaktól, 
mintegy bizonyítékokat - munkánk gyümölcséről. A 
táblán lévő anyagot szakszerűen állította össze 
Szegedi Mihály szövetségünk szeretett tagja.
Az ebédet követte a minden évben megtartott és 
várva-várt tombola. Több mint 30 sok értékes tárgy 
került kisorsolásra a vendégek és tagok örömére. Mint 
minden évben, az idén is, Szetey Ágnes festőművész, 
képajándéka került árverésre. Juhász Géza folytatta az 
árverést és a RIK ifjak közös árajánlata nyerte el a 
díjat. A tombola főnyereményt, egy gazdag 
italkosarat -  Tóth Zita felajánlását -  Győry Izuka 
nyerte meg.

Kívülállók számára unalmas és hosszadalmas lenne 
tökéletesen érzékeltetni egy ilyen rendezvény előkészítését 
és lebonyolítását. Ezért erről csak annyit, hogy több mint 
40 személy önzetlen munkájának az eredménye. Közülünk 
sokan már pénteken kezdtük, szombaton folytattuk és 
vasárnap reggel 7 órakor már az asztalokat állítottuk fel és 
készítettük a termet a vendégek fogadására. Mindenki 
nevét itt nem lehet felsorolni, de néhányat már említettem. 
Minden segítő kifogástalanul látta el rábízott feladatát. 
Isten áldása legyen rajtuk. Az ebéd folyamán adományok is

mailto:clara@magnacartatravei.com.au
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érkeztek. Ezek nyugtázását és a közben érkező 
felajánlásokat, hamarosan közzé tesszük.
Viszontlátásra, 2009. Március első vasárnapján, 
az Erdélyi Pikniken! Krisztekanits Violetta.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

"ЧЯ"

A Magyar IFJÚSÁG és a fiatal CSALÁDOK számára 
~  A z OLYMPIA és az ŐKUMENIZMUS szellem ében ~

2008 November 16-án Vasárnap d.u. 5 órakor 
a Szent István Ökumenikus Templomban.

760 Boronia Road— WANT1RNA
Az 5 órai ‘Egyetemes Áhitat’ után az Ifjúsági-Kulturális teremben 
5.45-kor Ismertető Előadás: “IGAZSÁGOS MÁTYÁS KIRÁLY” 

CSABA Gábor Nagykövet úr írott köszöntő üzenete!
Utána BÜFFÉ ’ - ismerkedés és társalgás!

Dr Kapantzián Artúr 
Ügyvéd

Mepstead Lawyers 
Pakenham  

03 5941 5166 
Yarra Junction 
03 5941 1379 

Arthur Kapantzian 
Barrister & Solicitor
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2DCX. Dktóbepi megemlékezések Melbtüpne-ben

Szigeti Éva és a 
GÁRDISTÁK

az 1?S<f-cs Magyap Foppadalom és 
Szabadsághapcpól

A még élő és megjelent ’56-os-ok
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KIJÁR A BÜNTETÉS MINDENKINEK...
A rozzant öregúr, mivel fiatal korában kicsapongó 
életet folytatott, halála után a tisztítótűzbe került. Itt 
találkozott vele régi barátja, aki szintén tisztítótűzbe 
került. Az öreg bácsi térdén egy szépséges fiatal lány 
ült.
- Látom, végül mégiscsak megkaptad a jutalmadat.
- Dehogy. Ez nem az én jutalmam. Ez az ő büntetése.

BIZTOS, AMI BIZTOS
Ádám hajnalban érkezett haza. 
faggatja...
De drágám — mondja Ádam — hát kivel csalhattalak 
meg itt a paradicsomban, csak mi vagyunk egyedül... 
Éva nem hagyta annyiba a dolgot — és amikor Ádám 
mély álomba merült - vigyázva átszámolta a bordáit!

AZ UTOLSÓ SZÓ
- Én sohasem haragszom, ha a feleségemé az utolsó 
szó -  mondja egy férfi a barátjának -  sőt, 
kimondottan örülök neki, hogy ha már odáig 
jutottam.

2008
NOVEMBER

Jeles napok; 
November 1. 

Mindszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

megtisztítása, 
feldíszítése és 

gyertyák gyújtása a 
halottak emlékére. 

November 2. 
Halottak napja. 

Városban és falun 
egyaránt a halottakra 

való emlékezés 
ünnepe. November 
30. András nap. A 

legjelentősebb 
házasságjósló, 
varázsló nap.

“Nem, ez nem esőhívogató tánc.
Csak elromlott a tévé, és így csalo
gatják ide a szerelőt.”

A KÖZÖS SZERZEMÉNY
A válóperes bíró előtt a feleség kéri, hogy a lakást és 
a gyereket neki Ítéljék.
Mire a férj: tiltakozom -  szólalt fel a férj: - a lakás 
közös szerzemény volt!

MOSTANÁBAN EZ ELHIHETŐ HÍR
A vendég visszatér az étkezdébe és mondja a 
pincérnek: - Kérem az a gomba, melyet tegnap 
felszolgált mérges gomba volt, mert csak gyors 
gyomormosás állított lábra!
- Igazán? -  mondja láthatólag örvendezve a pincér -  
akkor megnyertem a fogadást, amelyet a főnökkel 
kötöttem!
IGAZSÁG BEVALLÁSA
Egy csókolózó párra figyel fel a rendőr a Balaton 
partján.
- Maguk házasok?
- Igen -  feleli a férfi.
- Akkor miért nem otthon csókolóznak ilyen hevesen? 
. \/lprt якког a feleségem felpofozná a hölgyet, illetve

TÉNY ÉS VALÓ
- Miből gondolod drágám, hogy részeg voltam tegnap 
este, amikor hazajöttem?

Mert folyton nógattad a kanárit, hogy énekeljen egy 
duettet a kakukkórával!

az ő férje verne fejbe!

IGAZ MONDÁS
El kell ismernem, kedvesem, hogy a nők szebbek 
mint a férfiak.
Természetesen.
Nem, természetesen, hanem mesterségesen!
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2008. NOVEMBERI NAPTÁR.
November 2. Vasárnap

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

November 9. Vasárnap
d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
utána - Szent István Ökumenikus Templom 
búcsúja

November 16. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
d.e.ll Központ Néptánc Csoport Piknikje 
d.u.5 órakor Templomi „Egyetemes Áhítat” 
utána -  előadás „Igazságos Mátyás király” 

November 23. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d e 11:00-től SOCIAL CLUB EBÉDJE 

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

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

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic.

Hungárián Social Club 
IGAZGATÓI

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

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2008. November 23-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.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA |

M E G H ÍV Ó
A/v/it *■> varja w'iSih'iH'ft а Кецпмт V;tm'rt<wr 

JW/JÍ rtnvem ber t .-n , ívm irnap  ч

Szent Ist vám ökum enikus Templom
búcsújÁ rA

Ь.е. II оглког
öUwmcutkws Isten-tisztelet

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat, 63 sz. Tormay Cecil Leány.
5 2 .S Z  Hollós Mátyás Felnőttcserkészcsapat

MEGHÍVÓ
Kedves cserkésztestvéreink és cserkészbarátok !

Sok szeretettel meghívunk benneteket családotokkal, ismerősetekkel, barátotokkal együtt

2008-as CSERKÉSZ MIKULÁS PIKNIKRE 
vasárnap november 30.-án

9 órától várunk mindenkit vidám cserkészhangulattai, Ízletes ebéddel, finom; 
süteményekkel, italokkal, kávéval. Minden jutányos cserkészáron 

Nt. Keresztesi László és Pető Gábor Atya misét fog tartani.

Délután 3 órakor érkezik a Mikulás bácsi tele zsákkal minden gyerek számára 
Semmi se tartson vissza !

JÓ  M U N K Á T
Tóth Erika- 9799 7018 Tóth Zsuzsa - 9459 7757 Bartha Ani - 9754 1706

HOSSZÚ k é p e s  beszámoló lesz a három 
napos Cserkész táborról, egy „Magyar Falu” 
életének bemutatásával, a decemberi 
Kisúiságban! - addig is: JÓ MUNKÁT!

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!

Maximal Handyman (megbízható) 
Házkörüli és belső munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 

041 176 0363 mobilon.
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RUTTKAY S. ARNOLD
„Ari”

1923-5-29 - 2008-10-3.

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre 
eltétetett nékem az igazság koronája, melyet 
megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; 
- nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak 
is, akik vágyva várják az ő megjelenését. 

Gyászolják Őt a szerető Család, a Melboume-i 
magyar emigráció és az egész világ magyarsága.
EMLÉKE ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG!

Amikor „ARI” 85 éves volt, pár hónappal halála előtt 
Nyíregyházáról kaptam egy méltatást Dr. Fazekas 
Árpádtól, aki a város díszpolgára, - és számon tartott 
minden Nyíregyházával közös történelmet megélt 
emberével. íme így ír Ruttkay Sándor Arnoldról:

„1948-ban emigrált, de még máig a Nyírségről ír”

Kitűnő irodalomtörténészünk, Katona Béla már 10 
évvel ezelőtt megállapította „Táj és irodalom” című 
kötetében: „Az emigráns írók közül elsősorban azokat 
tartotta számon a hazai irodalmi köztudat, akiknek 
már a külföldié távozása előtt is nevük volt, akik már 
jelentős életművet hagytak maguk mögött, mint 
Zilahy Lajos, Márai Sándor, Wass Albert, Faludy 
György, Aczél Tamás, Méray Tibor, Határ Győző 
stb., vagy akik részt vettek az emigráció 
magyarellenesnek minősíthető politikai
mozgalmaiban, akiket újra meg újra ki lehetett 
átkozni. Ruttkay Arnold egyik kategóriába sem 
tartozott.”

A nyíregyházi, nyírségi irodalomkedvelők 
számára pedig még külön öröm és érték is, hogy 
Ruttkay Arnold a nagy földrajzi távolság, valamint 
immár 6 évtizedes kivándorlása ellenére is elsősorban 
szülőföldjének világáról szól, nagy szeretettel. így, a 
legutóbbi „Én” című, hatalmas (720oldal) önéletrajzi 
regénye nem egyéb, mint egy kitűnő és már sikeres új 
nyíregyházi regény. A legjobbak közül való!

Hálás vagyok a Nyiregyházáról „elkényszerült” 
vitéz Szmolnik Lajos nyugalmazott repülő őrnagy, 
1956-os forradalmár barátomnak (a Megywei Börtönt 
nyitotta meg), hogy sok évtizedes levelezésünk 
kapcsán Melboume-ből bőségesen ellátott Ruttkay 
Arnold életére és munkásságára vonatkozó 
ismeretanyaggal, könyvekkel, egyszóval: 
"amunicióval". Nekem nincs is más feladatom, mint 
ezen adatok megválogatásával, egy mai nyíregyházi 
lakos szemével láttatni az egykori itteni gimnazista, a 
világvándor: Ruttkay Arnold eddigi életét és 
munkásságát, gondolatvilágát.

Életrajzi adataiból kitűnik, hogy régi papi 
családból származik, hiszen 5 felmenője görög- 
katolikus lelkész volt. Nagyapja, Ruttkay Gyula a 
Máramarosból ide származott görög-katolikus 
kanonok 79 évesen 1933-ban halt meg, a nyíregyházi 
Északi temetőben díszsírhelyet kapott (jelenleg: az 
ún. papi parcella 2. sor, 3. sírjában nyugszik). Ruttkay 
Arnold 1923.május 29-én született Hajdúdorogon (ez 
1912-től egyházmegye!), ahol édesapja Ruttkay 
Sándor görög-katolikus káplán volt. Már a 
névadásnak is volt egyházi vonatkozása, minthogy a 
francia szent Amoldot a lázbetegek védőszentjeként 
tisztelték. Három hónapos korától kezdve 7 éven át a 
szabolcsi Nyírdercs községben laktak, ahol az apja 
parochus lett. Ez az elzárt kis falu jelentette számára a 
gyermekkor boldog tündérszigetét. Innen 1931-bne a 
Kisvárda melletti Ajak községbe költöztek, amely 
település már jelentősebb volt és 17 évig maradt a 
család otthona. Arnold azonban 1 0 - 1 8  éves korában 
a nyíregyházi Királyi Katolikus Gimnázium tanulója , 
illetve az iskola Szent Imre Intemátusának a lakója 
lett, s már csak a vakációkat tölthette otthon. Milyen 
különös játéka a sorsnak, hogy 1941-ben magyar 
irodalomból Mikes Kelemen volt az érettségi tétele. 
Ezután a Ludovika Akadémián tanult, s 1944-ben 
avatták hadnaggyá. А II. Világháborúban 1945. 
áprilisáig, arcvonalbeli katonai szolgálatot teljesített. 
Majd 1948-ban kiszökött Németországba, és 1950- 
ben költözött Ausztráliába. Azóta sokat utazott és 
bejárta a világot. Még 1958 -  1966 között 
Melboume-ben a Regnum Marianum Ifjúsági Otthon
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gondnoka volt, később Sydney-ben lett a Rádió 
magyar adásának munkatársa. Kiemelkedő író, költő 
és humorista. Jelenleg Melbourne egyik Idősek 
Otthonában lakik, ahol barátai gyakran látogatják. De 
ebben a városban lakik még húga: Baba (vagy Béby, 
aki férjes, de gyermektelen) és kisebbik fia Tamás is. 
Ma már ki lehet egészíteni Katona Béla még 1998. 
Évi közlését, miszerint Ruttkay Amoldot nem 
üldözték Magyarországon. Szmolnik Lajos adataiból 
tudom, hogy Ruttkay Amoldot 1967-ben 
megfosztották magyar állampolgárságától, s ez a 
Hivatalos Közlönyben is megjelent.

Művei elsősorban az óhazából évtizedekkel 
korábban (1945, 1948 és főleg 1956-ban) távozásra 
kényszerült emigrációs magyarság számára készültek. 
Az óhazában alig ismert, hogy csupán Ausztráliában a 
2001. évi népszámlálás adatai szerint 62859 magyar 
él! Versei számos helyen megjelentek( Ausztráliai 
Magyar Évkönyv 1969, Kalendárium 1971, 
Ausztráliai Magyarság, stb.) illetve a rendszeres 
Ausztráliai Magyar Találkozók (1969, 1975, 1978 
stb.) ünnepi műsoraiban elhangzottak. Nevezetes és 
nagyon sikeres volt „Az akácok nem válaszolnak. -  
Emigráns évek versei”. Összeállítása, amelyet sok-sok 
városban bemutattak. Ebben segítették a következők: 
Gulyás Gyöngyi, Oláh Erzsiké, Kulcsár József, 
Pénzes János, Ruttkay Tamás (a fia) és Szondy 
László. A műsorban szereplő „Ilyenkor néha 
hazamegyek.. .” című, és Pénzes Jánosnak ajánlott 
hosszú verse jellemzően így végződik:

„Felnézek az égre...
Rodostói sorsom örök rabja vagyok.
Vigasztalón, némán?
A momingtoni égen,
Kigyúltak felettem, a sápadt csillagok...”

Kötetei, Só Bemát álnéven jelentek meg: Ki hitte 
volna? (111 old.) 1960.Sydney. Csak akkor fáj ha 
nevetek. 1977. Adelaide ill. Cleveland. Én. Című 
könyve (720 old.) 1997 Toronto.
A ki hitte volna? könyvének több tagozódása van. 
Lényegében Só Bemátnak felfogása szerint: ”Két nagy 
ajándéka van az életek: az egyik a fantázia, a másik a 
humor-érzék. Az egyik segítségével el tudjuk 
képzelni, milyen szép lehetett volna az életünk, a 
másik segítségével viszont elviselhetjük a valóságot.” 
A humoros külső és a kacagtató sorok ellenére a 
könyv tartalmazza Ruttkay Arnold megrázó üzenetét, 
szívbe markoló felismerését is: az emigránsok a 
sorsverte magyar nép „elbujdosott, névtelen 
mostohái” lettek.

Csak akkor fáj amikor nevetek. Kötet 8.-ik oldalán 
ez olvasható: „Mi voltunk a csodaváró nemzedék. És 
a csoda egyre késett. Wass Albertnek nem adták 
vissza a hegyeket. Én sem láttam viszont a 
homokbuckáimat.” Önkritikusan mondja el magáról: 

„Elment egy őszi este,
A nagyvilágban hitét kereste...
Kísérték kortársak, szemtanuk, jó barátok,
De nem tért vissza soha többé,
Hiába hívták a homoksírok 
És vénülő akácok....”

Legnagyobb műve: az Én című önéletrajzi regénye 
Ruttkay egész eddigi pályáját felöleli, de 
legrészletesebben nyírdezsi, ajaki, illetve nyíregyházi 
éveiről szól. Az egykori nyíregyházi Királyi Katolikus 
Gimnáziumról és annak Szent Imre Intemátusáról 
olyan pontosan élethűen ír, hogy adatai várostörténeti 
forrásmunkaként is használhatók. A híres „kirkat” 
tanárait ( az osztályfőnök Szepi bácsi, Gazsó tanár úr, 
Zacskó Gyula, Perényi Rudolf, Bodonyi Ferenc, 
Péczeli Imre, Petraskó Laci bácsi) pedig olyan 
szeretettel és humorral jellemzi, „ahogyan egész 
irodalmunkban is csak nagyon kevesen tudnak 
beszélni tanáraikról”. Jellemző módón regényének 
kéziratát így fejezte be: „Sydney 1995. Október 22- 
én. Hálásan köszönöm Bodor Sándor nyírségi magyar 
tanárnak a jóleső bátorítást....”
Jól tudom, hogy szinte lehetetlen Nyíregyházáról 
kellően érzékeltetni Ruttkay Arnold kiterjedt irodalmi 
tevékenységét, arról is szólva: az Anyaországban 
nehéz elérni írásait! A 85.-ik születésnapján jó 
kívánságainkkal együtt jelezzük: tudunk Róla, 
büszkék vagyunk Reá és szeretnénk többet olvasni 
Tőle! Dr. Fazekas Árpád

Nyíregyháza díszpolgára.

A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ bán
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
2008. November 11-én, és 25-én lesznek 
az összejövetelek.
A szeptember. 30-i választások után az új vezetőség 
hozzá fogott a KNOX város által megrendezett 
„SENIOR WEEK” -  ben való részvételünkhöz. 
Klubunk kinyitotta ajtaját a helyi időseknek, vendégül 
látta őket ez alkalommal. A tervek már ki voltak 
dolgozva -  finom, magyaros pörkölt -  makarónival 
volt a kitűnő ebéd, sok-sok sütemény zárta be a 
„lakomát”. Bognár Magdi, a Központ kézimunkakor
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jóvoltából remeket a gyönyörű magyar hímzések 
kiállításával. Köszönet jár érte. Harko Laci is behozta 
kedvenc magyaros jellegű gyűjteményét, ezzel is 
gazdagította a magyar és népi kultúra jellegét.
Mr. Bruce Griffin-t, a város hivatalos képviseletét és 
a helyi idős vendégeket Virág Márta, Fekete Marika 
(szép magyaros ruhában) köszöntötték. A rövid 
műsort az Ausztrál és a Magyar Himnusszal kezdtük, 
kiemelkedő volt Sánta Marcella énekszáma. A műsor 
után jött a már fent-említett ebéd, amit a Klub 
asszonyainak köszönünk meg. Nem csak a főztek és 
sütemények, de a felszolgálás is első rendű volt. 
Külön köszönet jár Móra Erzsikének és Rizikának -  
és ha a többi nevet is felsorolnánk a Kisújságban nem 
maradna hely többi mondanivalóra. Reméljük, jövőre 
is ilyen szép lesz a SENIOR WEEK nálunk, vagy 
még talán szebbet, jobbat tudunk nyújtani a 
vendégeknek.
A jövő alkalommal ismertetjük az új vezetőség 
tagjait külön -  külön -  a titkári beszámoló keretében. 
Október 28-án emlékeztünk meg az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc hőseiről. Elnökünk 
rövid, de annál meghatóbb beszédében emlékezett 
meg erről, a magyar történelem egyik leghősibb 
eseményéről. A műsor méltóságteljes imádságos, 
tiszteletadás volt a hősöknek, résztvevőknek. Zene, 
énekszámok, versek, dialógusok, szóló énekszámok 
váltották egymást. Tagságunk nagy tapssal fejezte ki 
elismerését, a nap méltatását. Pákái Imre állította 
össze ezt a rendkívül sikeres és magas nívójú műsort. 
Köszönet érte, büszkék vagyunk rád, Imre. N.B.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett tagja a Knox-i 
Idős Magyarok Klubjának SOÓS Izabella (Bella) 

visszaadta lelkét teremtőjének! (1930 -  2008) 
„Ezennel kegyelettejesen és gyászoló lelkülettel 

ajánljuk fel imánkba, valamint boldogulást kívánunk 
lelkének.” (P.I.) A Knox Inős Magyarok Klub 

vezetősége és tagsága. NYUGODJÉK BÉKÉBEN!

Figyelem! Az ismertetések és a Seniors Week képek 
a Knox Idős Magyarok „honlaja” „photos” cím alatt, 
az Interneten láthatják! Szerk.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2008. November 5-én és 
19-én tartják gyűléseiket az East Burwood-i Hallban. 
Cím: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7 
Októberi beszámoló;

Október 22-én volt a Klub évi közgyűlése. Szántó 
Erika elnöki beszámolójában elmondta, hogy az 
államilag megszabott szabályok mellett, amennyire 
lehetett a tagság kedvében járt a klub érdekeit 
szolgálva. Oktató és szórakoztató programok 
szervezésével segítette a Klub tagságát, előmenetelét. 
Sok sikert kívánt az újvezetőségnek és a Klub 
tagságának. Simma Edit a titkári beszámolóban a 
múlt év eseményeiről és sikereiről számolt be. 
Megemlítve a Klub jó nevét illetően az állam és a 
helyi város segítségét illetően. A Klub egy 
vetítőgéppel is gyarapodott, amit még Kocsis Margit, 
volt elnökünk kezdeményezett. Nagy József, mint 
alelnök pár szóval méltatta, hogy ő mindig, minden 
tag magyarság érzetét tette fő irányzatnak, - hiszen 
akár otthon, vagy itt az „új hazába” magyarságunk 
megtartásán függ további életünk, további 
működésünk.
Szántó Erika és Simma Edith családi okok miatt 
lemondtak tisztségükről, - köszönet nekik a hosszú és 
kitartó munkájukért. Az ő érdemük is, hogy jövőre, 
reméljük, megtarthatjuk majd a 20-ik évfordulóját a 
Klubnak.
Az új vezetőség választása megtörtént. Nagy József 
(Jocó) elnöksége mellé, új és régi tisztségviselők 
viszik tovább a Klubbot. Pénztáros ismét Finta Júlia 
lett (mert jól végezte munkáját) -  a titkári feladatot 
Madai Sándor végzi majd, és az Alelnöki feladatot 
Pákái Imre vállalta. A válaszmányi tagok 
megmaradtak a múlt évről, és még egy igen fontos 
személy tette fel a kezét segíteni ebben az évben: aki 
Kocsis Margit volt, akinek több éves tapasztalatait 
köszönettel fogja venni a Klub vezetősége.

Október 14-én Klubunk kirándult a Berry farmra. A 
kirándulás a Whitehorse City város adománya volt. 
Kilenc autóbusz sorozaton, majdnem minden ismert 
nemzetiségű társaság jelen volt.
Október 22-én, a közgyűlés után -  Madai Sándor, új 
titkárunk -  vetített képeket a 14-iki kirándulásról (a 
fagylalt kép sokak tetszésére). Utána pedig a 2006- 
ban látott és tapasztalt októberi tüntetésekről mutatott 
be emlékeztető képeket. Köszönet a Klub tagsága 
nevében -  „ébresztő” volt az 52-ik évforduló 
közeledésére.
Klubunk a jövőben is mindenkit szeretettel vár -  
ugyan úgy mint eddig -  de ha lehet egy kicsivel 
szebbet, jobbat és többet adni testvériesen - 
természetesen ahogy az idő, az anyagiak és az erőnk 
megengedi. A vezetőség nevében 
Nagy József (Jocó)



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 15. oldal

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 HÍREI.
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!
Mint mindig, októberben is összejöttünk minden 
szerdán keresve barátaink társaságát, és elfogyasztani 
a jó magyaros ebédünket.
Október 2-án többen a tagok közül meglátogatták a 
CROWN kaszinót, ki-ki kiürítette zsebeit, és 
természetesen örömmel „átélték” a szíves 
vendéglátást, máskülönben nem is menne oda senki! 
A kaszinózás után a megtelt autóbusz visszaszállította 
a magas hangulatban megjelent tagjainkat a Klub
házba, már várva a következő kiruccanást.
Október 8-án megtartottuk az évi közgyűlésünket, 
ahol a tagság egyhangúan megszavazta a mostam 
vezetőség tovább működését, a következő évre. Ez 
azt mutatja, hogy a tagság meg van elégedve a 
mostani vezetőség önfeláldozó munkájával.
Sajnos van egy kellemetlen hírem is: - e hónapban a 
szokásos vasárnapi ebédünkre nagyon kevesen jöttek 
el -  a kiadás nem fedezte a bevételt -  talán azért, mert 
ezen a hétvégen még másik két környékbeli magyar 
klub is rendezett összejövetelt. Ez történt két héttel 
ezelőtt is, amikor több helyen tartottak összejövetelt. 
Hol van a magyar összefogás? Jó lenne, ha a 
környékbeli magyar Klubok vezetői megállapodnának 
egy hosszúlejáratú tervben, hogy minden Klub előre 
tudna tervezni és szervezni az összejövetelekre, - és 
támogatni a környéki többi szervezeteket is.
Október 22-én a Klub megemlékezett az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról, - a tagság egy perces 
néma felállással adott tiszteletet az elesett és kivégzett 
magyar hősöknek.
November, negyedik vasárnapján -  ha törik, ha 
szakad -  megtartjuk a zenés ebédünket, és reméljük, 
hogy lesz sok jelentkező az összejövetelre. Ez a nap 
22-ike a naptárunkban.
Üdvözlöm olvasóinkat, 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.

Nagyszabású kiárusítás!
November 29-től -  December 6-ig

Cím: 89 Chestnut Road DOVETON 3177 
(Melway Refr. 90.H.8) 

reggel 8.00 órától -  este 7.00-ig.
Nagy választékban, ruhák, bútorok, ékszerek, 

asztalos szerszámok - és sok más
értékes használati tárgy.....

|  MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

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 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 Reff. 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 (November 1-én) tartja, a 
megbeszélt helyen! Minden bajtárs megjelenését 
kérjük. További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 
9499 6427 telefonszámán.
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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 

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

Fax: (03) 9830 0952 
E-mail: hunc-onsinelb@telstra.com

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai 
______teremben. (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 Magyar 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: www.mhtv.net: 
Email: MHTV@TPG.com.au

MAGYAR RADIO MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben, 
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
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. 
Geelong! Magyar adás a FM 94.7 hullámhosszon, 
minden szerdán 6 és 8 óra között!
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!
Szeretném, felhívni az olvasok és 
egyesületek, szervezetek figyelmét, 
hogy a Kisújság decemberi és januári 
kiadásait csak előfizetőknek és egyéni megrendelők 
számára nyomtatunk. Kérem ezért bejelenteni, és előre 
elküldeni Karácsonyi és Újévi jókívánságaikat a 
szerkesztőségnek, hogy azokat az Újságba be tudjuk 
helyezni! Köszönöm megértésüket és támogatásukat 
most és a jövőben is. A közelgő év végi ünnepek 
alkalmából már most kíván a Szerkesztőség minden 
olvasónak békés és szeretetteljes ünnepeket!

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: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

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

AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:hunc-onsinelb@telstra.com
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

