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Ebben a hónapban emlékezünk elhunytainkról. 
Miden évben megállunk egy pillanatra Mindszentek 
és Halottak napján és megemlékezünk a család 
elhunyt tagjairól. így van ez mindenkinél. Ahogy 
múlnak az évek, annál több és több családtag, jóbarát, 
ismerős költözik az örökké valóság világába, és évről 
évre nehezebb a megemlékezés. Átérezzük nem csak 
magunk, de barátaink, ismerőseink gondolat világát, 
amikor szeretetteikre, családtagjaikra gondolnak 
vissza. Magunk is, szomorú szívvel nézzük végig 
fényképalbumaink lapjait, látjuk, hogy a képek mögül 
már csak emlékek néznek vissza ránk, tudjuk, hogy 
azok, akiket ábrázolnak elmentek közülünk. Minden 
már csak emlék marad. Napról napra érezzük és 
tudjuk, hogy mi is közeledünk az örök élet felé. Ez 
az, amit nem lehet megállítani, úgy hívják mindenki 
számára, hogy: öregedés!

Évről évre elolvasom Édesanyám rám-hagyott 
„kincsei” közül ezt a verset, mindenkor úgy 
gondolom, hogy mondanivalója igaz, és mindenkire 
és minden időre alkalmas:

Se írója, se dátuma......
LEFELÉ TA R T U N K ....

Lefelé tartunk, - mondják rólunk az emberek,
Ha fakul a szemünk fénye, és hangunk megremeg, 
Sajnálható mosolyt is meg-megfigyelhetünk 
Amikor kihagy néha az emlékezetünk.
De bánkódjam miatta? -  Az óra lepereg,
S vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják. Lépteink lassúak,
Óvatosak, nem várnak derűs, fényes utak.
Halkabb a szó csengése, nehezen halljuk már,
És veszít melegéből a kedves napsugár.
De bánkódjam miatta? -  Ha dermeszt a hideg?
Vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják, de biztatóan ragyog,
Felénk Isten mosolya: Ne félj, pajzsod vagyok!
Fáradt gyermeket hordoz az égi kéz.
Szólít, szava színarany, és édes, mint a méz.
Mit bánkódjam, ha szívem Isten állítja meg,
S vár rám az ország, ahol senki nem lesz öreg!

Lefelé tartunk, - mondják. -  Nem! Fölfelé megyek! 
Hallom már távolból a győztes éneket,
S látom: fehér ruhában királyi trón körül 
Nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül.
Utam nem lefelé tart, csak a Cél közeleg!
Vár reám az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Otthon Magyarországon, a két első 
novemberi nap hagyományosan az elhunytak 
emlékezetének szenteli majdnem minden keresztény 
család. Ezeken a napokon, aki tud, kimegy a 
temetőbe, s meglátogatja a család-tagok, szeretteik 
síremlékét. Sokan virágot visznek, és rendbe rakják a 
sírokat, ami legtöbbször egy esztendőre szolgál.
Az én szeretteimet csak lélekben tudom meglátogatni, 
a közeli hozzátartozóim a Gellért Kápolnába 
pihennek. Csak gondolatban tudom megteremteni a 
kapcsolatot az otthoni emlékekkel a nagy távolság 
miatt. De ez is éppen olyan fontos nekem, mint a 
személyi ottlét.

Emlékszem, ezeken a napokon a nagycsalád 
összejött, találkoztunk legalább egyszer egy évben. Ez 
is mutatta, hogy mindazok, akik a családhoz 
hozzátartoztak, érezik a család összetartó és 
megbonthatatlan erejét.

Akit az élet megfosztott ettől az érzelemtől 
sokkal szegényebb, mint az, aki maga botorkál az 
örökkévalóság felé, „ahol senki sem lesz öreg!”

Szeverényi László
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Magyarországi tudósítás:
Mód M iklós atya levele
(Devecser és Kolontár plébánosa)
Kedves Emberszerető Testvérek!
Elnézést, hogy csak most jutok e-mailhoz. Bocsánat, 
hogy ez egy teofil papi listára készült levél, amit a 
gyors tájékoztatás miatt, minden támogatónknak 
elküldök és ti is bármely listára továbbíthatjátok csak 
részleges, távirati stílus lesz a levél, később 
bővebben. E két falu lakossága, magamat is beleértve 
ennyi szeretetet még nem kapott, minden imát és 
felajánlást már most köszönünk.
Hitelesség: Nagy Anna kormányszóvivő tájékoztatása 
abszolút hiteles, korábban szinte minden hírben 
voltak téves információk. Abszolút hiteles a 
Katolikus karitász, állandóan velem  vannak, segítenek 
a szervezésben, kármentésben. A katasztrófa két falut 
ért teljesen: Kolontárt és Devecsert. Kolontár, mivel 
közelebb van a tárolóhoz, hirtelen kapta a Niagara- 
szerű, özön iszapot, ezért életem egyik legnagyobb 
fájdalmaként itt a csecsemőtől az aggastyánig 
történtek halálesetek, amit nehéz feldolgozni, eddig 
csak négy halottat találtak meg; a 34 éves fiú temetése 
(ez az első temetés) kedden lesz. О nem károsult, 
hanem polgárőrként temetek, aki terepjáróval életeket 
próbált menteni. Mivel a sárlavinában nem látta, hogy 
a hidat elsodorta az ár, az iszapár elsodorta és 
szörnyet halt. Még négy halottat találtak, és kettőt 
keresnek. Elsősorban a teeofil listának írom, hogy 
elsősorban imát, misét, lelki bázist, lelki segítséget 
kérünk. Ez után szellem i segítséget, együtt 
gondolkodást a továbbiakról. Erről később 
részletesen, de ötleteket adni a kormánynak, hol 
lehetne télig egy új helyen lakótelepet felépíteni, vagy 
más ötlet. Többen soha többet nem fognak ide 
visszatelepülni.
Segélyezés: legtöbbet jelent, akik személyesen ide 
tudnak jönni, szervezői és egyéb munkára. Egy 
katasztrófa-védelmi atya és a katolikus karitász 
veszprémi vezetősége velem van, nagyon kell. Sok a 
tehetetlenség a szerveknél. Például nekem kellett 
intézkedni, magam jártam első nap mindkét helyen 
hangosbemondóval, hogy merjenek vizet inni, stb, 
egy kábel TV stáb letelepítésén tegnap fáradoztam, 
mert fontos a tájékoztatás stb...Alapjában az országos 
szervek a helyükön vannak, de elsősorban a matéria 
szintjén.
Példa rá, hogy a védelmi bizottság ülésén, minden 
elhangzott az élővilágról, 1 disznó, egy marha és 
számtalan tyúk elhullott, de arról nem volt szó, hogy

emberi holttestek vannak az iszapban, ezt számon 
kértem, ezért szóváltásba kerültem a belügy
miniszterrel. Csak ezután adták ki az elhunytak és a 
keresett személyek neveit. Innentől hitelesnek tűnik a 
tájékoztatás. Sajnos a tegnapi napon csak egy újabb 
elhunytat találtak meg, így még két személyt 
keresnek. Imádkozzatok, hogy megtalálják, mert 
valóban vannak nehéz helyek, ahol nehéz a keresés. 
Tudjátok, hogy reánk, az egyházközösségre, több 
minden feladat jut -  szállást adunk a katasztrófa 
védelmiseknek és károsultaknak mindkét helyen -  
gyorsaságban szereztünk védőeszközöket, mellyel 
mindenben segítem a két önkormányzatot -  támasza 
vagyok a polgármestereknek -  első nap felállítottam  
az információs irodát -  a mai napra képbe vagyok 
mindkét helyen a szervezettség szintjével és az 
adományok helyszíneivel és mennyiségével, most 
például a tartós élelemből van hiány, vagyis szalámi 
és egyéb, amit a károsultak, segítők, reggelire, 
vacsorára ehetnek. Devecserben megoldott a déli 
meleg étel, folyamatosan harcolok azért, hogy éjjel is 
legyen a segítőknek meleg étel. Kolontáron egy pesti 
ember jött le és az utcán, rozsén, bográcsban főz az 
embereknek, de holnap hazamegy. Kolontáron nincs 
étterem és közösségi konyha. Holnaptól 24 órás 
ellátásra, 200 főre rendeltem meleg ételt, melyet a 
katolikus karitász fizet egy hétig.
Kérem Fülöp Ákost, hogy vállalja el az eddig is 
betöltött információs szerepét, általában kérdésekkel 
és információkért hozzá forduljatok. Természetesen 
mindenki személyesen is fordulhat hozzánk a 
következő lépcsőkben.
devecserpleb@ invitebhu -  ezen, folyamatos ügyelet 
lesz; iezusosvenv@ invitel.hu ;
m odm iklos@ invitel.hu ; 06 88 224-091 állandó 
napközi ügyelet; 06 20 823-0596 adományok. Kérlek 
benneteket, hogy csak az alábbi szerveken keresztül 
támogassatok:
Magyar katolikus karitász: Raiffeisen Bank 
12011148-00124534-00800007 számú
bankszámlájára várják, a közlemény rovatban az 
„ISZAPÁR” megjegyzést kell feltüntetni.
Plébániánk számlaszáma a Raiffeinsen Bank Róm. 
Kát. Plébánia Devecser 12084003-00103523- 
00100003 küldje el segély megjegyzéssel.
Bátran kijelentem, hogy semmi „betelefonálós” -  és 
egyéb segélyszervezeteket nem támogatnék. Minden 
gyűjtést a helyi polgármester engedélyéhez kötnék, 
hiszen így vissza lehet élni a falu nevével, 
helyzetével. A  szisztémával nem értek egyet: lehet 1 
Ft. Marad a cégnél és 99-et vagy fordítva.

mailto:iezusosvenv@invitel.hu
mailto:modmiklos@invitel.hu
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De szerintem, aki gyűjt az önzetlenül, adja oda, és ne 
fordítsa önnön cége fenntartására, gyarapítására. Nme 
részletezem, de már itt van a hitgyüli, az ökumenikus 
(!) szsz szolgálat (ők jók, de nem ismerem 
szisztémájukat) és rettegek, mikor jelenik meg a 
scientologi egyház (!) 15 lelkésszel. Écsy Gáborral 
(karitász) ma egyeztetek, hogy a Budapestiek és 
„túliak” nála gyűjtsenek.
Köszönünk minden együttérzést, segítséget 
Miklós atya.

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)
Certifled M ortgage Consultant

0429 106 596
Gus@allhomeloans. com, au

ALLÖHom e 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

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Klub tagjai is m egünnepelték az Apák-napját, 
az egyetlen piros betűs ünnepnap a szeptem beri 
naptárban.
Volt finom palacsinta, amit a „fiúk” készítettek és 
tálaltak fel, több féle töltelékkel. Ez valamelyest 
viszonozta a sok finom süteményt, amit felváltva hoz 
a Klub női személyzete, valamint a Beretvás Katika 
által, - majdnem minden találkozóra -  készített 
pogácsát. így valamivel jobban érezzük magunkat!
Az új komputerekre még mindig lehet jelentkezni. 
Az érdeklődésen meglátszik az, hogy az új rendszert 
nagyon könnyű elsajátítani. Minden program előre be 
van táplálva a gépekbe, és központilag vannak 
irányítva -  lépésről lépésre megmagyarázva minden 
használati lépést -  a kezdettől az Internetes 
levelezésig. Még akik már haladóknak képzelik 
magukat is végig, mennek a már tudottakon, ismétlés 
formájában! Működik a komputerekhez csatolt 
nyomtató is. Már több Oklevél díszíti a falat, 
mutatva, hogy okosodik a „nép”! Jelentkezni lehet a 
könyvtári órák alatt a Központban- minden pénteken 
du. 1-3 között, valamint amikor a Knox Idős 
Magyarok találkoznak a Központban minden második 
kedden, de. 10-től du. 3 óráig. Egyéni segítséget is 
kapnak azok, akik rá vannak szorulva.
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Az Erdélyi Szövetség Hírei
Az év egyik kiemelkedő eseménye az Erdélyi Ebéd 
október 17-én került megrendezésre. Ez az a 
rendezvény melyen oly sok jó ismerős évente csak 
egyszer találkozik, és megvitatják az elmúlt év 
eseményeit. A hölgyek meglepően elegánsak, és a 
férfiak sem utcai ruhában jöttek. A közel 300 vendég 
helyet foglalt az Ifjúsági Terem ízlésesen feldíszített 
asztalai köré. Az elnök Bálint K álm án üdvözölte a 
vendégeket, miután elénekeltük a magyar Himnuszt. 
Az asztali áldás után, melyre A ntal Péter református 
Missziós Lelkész lett felkérve, vendégeink már 
kanalazhatták is a forró húslevest. (Volt, aki nem 
tudott ellenállni - és repetázott.)

emlékérmet adott át Fazaka Lolának, aki több 
évtizeden át fáradságot nem ismerve, még betegen is 
önzetlenül segítette a Szövetségünket.
Juhász Géza vezette le az árverését több értékes 
adomány tárgynak. Szetey Ágnes festőművész 
árverésre felajánlott értékes tájképét Csaba József 
$1000-ért vásárol meg. Még egy kandalló óra, 
Burányi Péter ajándéka is árverésre került, amit 
Győri Izuka $ 100-os ajánlata nyert meg. Köszönet 
nagylelkű honfitársainknak, ez évben is nagyon sok 
értékes tombola-tárgy került kisorsolásra. Minden 
egyes adakozónkat nem tudunk itt név szerint 
felsorolni, de meg kell említeni Kocsis M argitot és a 
Burányi házaspárt. Köszönet jár mindenkinek!
A rendezvény keretében látható volt a videó 
felvételek sorozata, amelyeket az elnök készített a 
Székelyföldi látogatás alkalmából. A bejárat mellet 
ismertetés formájában -  amely már többször is 
látható volt -  a Szövetség munkásságát ismertette 
képekben és elismerő levelek formájában.
Köszönet minden kedves vendégünknek, akik évről 
évre jelenlétükkel támogatják a Szövetségünket. 
Viszontlátásra a legközelebbi rendezvényünkön 2011- 
ben a szokásos piknikünkön.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK
Krsztekanits Violetta 

sajtófelelős.
Az Erdélyi Szövetség vezetősége felkérte a 
megjelenteket, hogy aki teheti, járuljon hozzá a 
„vörös iszap” károsultjainak megsegítéséhez. 
$1,335.00 gyűlt össze. Köszönet az adakozóknak!
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C saba G ábor 
Főkonzul a 
fénykép  versen y  
n yertesével

r
„Ausztrália és Uj-Zéland Magyar Szemmel” képkiáiiMs és díjazás
M elbourne K özpont 2010.október 3. «
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PISTIKE VICC....
Pistike megkérdezi a papáját: Mond apu, miért vetted 
el pont anyut feleségül?
Az apa diadalmasan fordul a feleségéhez: - no látod, 
már a gyerek is csodálkozik rajta.

TERRORISTÁK EGYMÁST KÖZT....
Jön az ellenőrzés....
Be fogtok csinálni, mert nálam van a gránát, mondja 
az egyik...Mire a másik: - be fogtok csinálni, mert 
nálam van a pisztoly....- mire a harmadik: - be fogtok 
csinálni, mert nálam van a WC kulcs, ha ha ha...

2010
NOVEMBER

Jeles napok; 
November 1. 

M indszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

m egtisztítása, 
feldíszítése és 

gyertyák gyújtása a 
halottak emlékére. 

November 2. 
H alottak napja. 

Városban és falun 
egyaránt a halottakra 

való emlékezés 
ünnepe. November 
30. András nap. A 

legjelentősebb 
házasságjósló, 
varázsló nap.

A SZÉKELYFÖLDRŐL.—
Az öreg székely orvoshoz m egy....
Az orvos megvizsgálja, és azt mondja neki:
- Hát bácsikám, rossz hírem van. Magának 
szarkómája van. De ezzel még lehet élni.
Megköszöni a visitet, kimegy, kint várja a komája a 
szekéren. Elindulnak, s kérdi a koma:
- Na, komám, mit mondott a doktor, mi bajod van?
- Nekem semmi, de rólad nagyon rossz véleménnyel 
van, nem tudom, honnan ismer?

A halál kopogtat...
A halál kopogtat a székely ajtaján. Kijön a székely.

Székely az életedért jöttemi 
A székely beszól hátra a szobába:

Életem, téged keresnek!

MI A MEGOLDÁS?.....
A világ problémáiról kérdőív megy körbe -  az 
Egyesült Nemzetek Szervezetében összegyűlteknek 
véleménynyilvánítás céljából. A kérdés a következő 
volt: „Hogyan lehetne megoldani az élelmiszerhiányát 
a világ többi részén”?
Eredménytelenül záródott a nap — Afrikában nem 
tudták, mit jelent az „élelmiszer”. Kelet Európában 
nem tudták, hogy mi volt a kérdés. Nyugat Európában 
nem tudták mit jelent a „hiány”. Kínában nem tudták, 
hogy mit jelent a „vélemény”. Közel-Keleten nem 
tudták mi t jelent a „megoldás”. Dél-Amerikában nem 
tudták, mit jelent a „kérem”. Az USA-ban pedig nem 
tudták, mit jelent a „világ többi része”.

A szem orvosnál...
- Doktor Úr! Gond van a szememmel, nem jól látok 
távolra.
- Jöjjön ide az ablakhoz, és mondja meg mit lát!
- A Napot.
- Akkor mondja meg nekem, hová akar maga 
messzebbre látni?!

A szokásból panaszkodó....
Doktor Úr, sokat köhögök.... (de ezzel már sokszor
visszajött -  orvosságot is kapott!
Mire az orvos (megsokallva) kimutat a hegyoldalban 
levő temetőre: - Látja azok ott még mindig 
szeretnének köhögni!
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OKTÓBERI MEöEMLEKEZES '56-RÓL 
2010 MELBOURNE KOSZORÚZÁS
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a Melbourne-i Magyar Cserkészek rendezésével
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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZ SZÖVETSÉG 
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat ; 63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat 
52.sz Hollós Mátyás Felnőtt Cserkészcsapat

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívunk benneteket családotokkal, ismerősötökkel, barátotokkal együtt a

CSERKÉSZ MIKULÁS PIKNIKRE 
vasárnap 2010 november 28.-án

az east warburtoni Lippai Rauch Károly cserkészparkba 
(M elway 291 D2, Hazehvood road végénél)

Dr.Orosz Márta Margit
1923 - 2010

A feltámadás hitével, a találkozás reményében, soha 
el nem múló szeretettel tudatjuk, hogy M árta néni 

2010.szeptember 21.-én, az Egyház szentségeivel 
megerősítve, elszenderedett az Úrban. 

Gyászolják; Testvére: Nagy Józsefné (Böbe) és 
Családja, Magyarországon. Sister Hermina Jaschkó 

Califomiában, Tanárai, Diákjai és Tisztelői 
Ausztráliában és szerte a Világon, 

____________ Nyugodjék békében.

PERSONALISED CEREMONIES 
FÓR ALL OCCASIONS 

ENGLISH AND HUNGÁRIÁN

CIVIL SELEBRANT

Les Stevens

Tel: (03) 9879 8204

Email: lstevens@ netlink.com.au
Mobile: 040 838 6950

mailto:lstevens@netlink.com.au
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima
Victoria, 3152. Ausztrália
2010. NOVEMBERI NAPTÁR
November 7. Vasárnap

12.00 órakor Ökumenikus Istentisztelet, 
utána templom búcsú; (lásd a hirdetést) 

November 14. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

November 21. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

November 28. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet

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

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2010. November 28-án
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.

f i g y e l e m !
A Magyar Központ Társadalmi 
Szövetkezet terme kibérelhető

Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 
megtartására.

Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 
megegyezés szerint!

További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán: 
(03)9560 1270,

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA,
ÉS

TÁMOGASSA НЙШЕТОШКЕТ!
11 -  " ш и * — — м ■ i, ■  1 п шашаш— —

Kérdések a Magyar Központ körül....
A Melboume-i Magyar Házak történetét Faith 

Ferenc bácsi volt igazható -  megírta, - és mindenki 
számára érthető módon méltatta a Melboume-i 
emigrációban élő magyarok otthonainak történetét.

A megalkotása és története sok változáson ment 
keresztül, - ameddig a mai formáját elérte. A négy 
hivatalosan bejegyzett (non-profít) Corporation 
Limited amely alkotja a Magyar Ház (Hungárián 
Community Cooperative Association Limited-et) 
különálló és államilag is nyilvántartott vállalatok, 
amelyek működését helyi törvények szabályozzák, és 
ezek szerint kellene, hogy működjenek. A négy 
„szövetkezet” egy olyan szervezetet alakított, 
amelynek a magyar neve „Csúcs” -  hogy a négy 
szövetkezet munkáját összehangolja. A szövetkezetek 
vezetőiből (vagy megbízottjaiból) alakult a „Csúcs”, - 
amely szó nem is szerepel a hivatalos „Constitution- 
ben” - és ez a „Csúcs” az évek során átvette az 
úgymond vezetését a négy szövetkezetnek. Tulajdon 
joggal szerepelt éveken keresztül a Központ felett.

Ha megnézzük a szövetkezetek alapszabályát, 
különbözik a „Csúcs” szabályzatától, - és működésük 
a részvényesek által megválasztott vezetőség irányítás 
alatt, bizonyos függetlenséggel kellene dolgoznia.

A kérdés felmerül, hogy jogilag milyen 
fennhatósága van a „Csúcs”-nak a szövetkezetek 
felett? Az ez évi u.n. „Annual General Meeting”-re 
(Sunday 14.November. 2010) csak 3 szövetkezet van 
csak meghívva -  nincs világosan feltüntetve, hogy 
csak csúcs tagok -  (mert a meghívó a „Csúcs” 
szabályi szerint íródott) a szövetkezet részvényesei, 
vagy talán mindenki megjelenhet, aki akar?
A már közhírré tett „Csúcs-javaslatai a Központ 
részeinek kiadásával kapcsolatban -  és az össz- 
részvényesekre összehívott gyűlés teljesen 
szabálytalan.

A szövetkezetek részvényesei -  külön
gyűléseken (AGM) tárgyalhatják meg a „Csúcs” 
ajánlatait -  és a döntésüket a vezetőség közölhetné a 
„Csúccsal” -  minden szövetkezet a maga érdekeit 
tartva szem előtt. Továbbá a csúcs kérheti a tagjait 14 
napon belül találkozni, - a többi Corp. Ltd. 
Meghatározza a 4 heti (avagy 28 nap)
meghatározásával tarthatja közgyűléseit.

Vajon ez azt jelenti, hogy a „Csúcs”-ban levő 
vezetők most egy csapásra akarnak ráerőszakolni a 
Magyar Központ (3 szövetkezetére) elhatározásaikat 
-  szabályos eljárásnak lehet nevezni ezt?

Kérdés kérdés hátán -  és a feleleteket csak akkor 
tudjuk meg, ha a legalitását ezeknek a dolgoknak
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hivatásos ügyvéd által kivizsgálás útján a közösség (4 
szövetkezet részvényesei ) elé lehet tenni, 
természetesen Írásban, hogy mindenki megértse.

Ha már ezt meglehetne eszközölni, akkor jó 
lenne tudni az anyagi helyzetét a Magyar 
Központnak. A négy szövetkezet és a „Csúcs” 
szervezet anyagi dolgai nem mindig -  mindenki 
számára átlátszóan -  történnek. (Igazgatók szerint) és 
amikor világosan lehet látni az anyagi helyzetet -  
minden szövetkezet részvényeseinek -  (alapszabály 
egy non-profit organizációnál) el tudná dönteni, és 
határozatokat tudna hozni a Központ jövőjével 
kapcsolatban -  az össz-magyarság érdekében.

Utóvégre azt a kérdést kellene tisztázni, hogy kié 
a Melboume-i Magyar Központ? - kiknek épült, 
milyen céllal, és ez a cél mennyire érvényes a mai 
körülményeknek megfelelően?

Mint részvényes, (az unokáim számára a 
Nagyapjuk hagyta örökségbe) szeretnék tiszta vizet 
látni a pohárba, mielőtt tovább mennénk a jelenlegi 
Központi (Csúcs) Vezetőségének irányítása alatt.

Szerk.

H a szü k sége van egy  tap aszta la t 
ü gyvédre, kérje b izalom m al a segítségem  

D r. K apantzián  A rtúr  
B arrister & S o lic itor  

A u sztráliáb an  és M agyarországon  
egyarán t b ejegyzett ügyvéd

Időpont egyeztetését szíveskedjenek
figyelem b e ven n i és h ívn i a

(03) 9763 6399 telefonszámot 
A nthony R aso & A ssociates 

1 D arryl S treet, Scorsby 3179. V ictoria .
_______Méltányos ügyvédi díjszabások

A Melbourne-i Magyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Jelen leg i könyvtári órák:
Pénteken 1 -3 óráig délután és minden m ásodik 

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok találkoznak 
a Központban, de. 10 -  du 3-ig. (November 9 - 23) 

A könyvtár KATALÓGUSA - CD lemezem kapható 
a könyvtári órák alatt, vagy a 9879 8203 

telefonszámon megrendelhető.
(Használata a Microsoft-XL használatával működik)

K N O X  H U N G Á R IÁ N  SE N IO R  
C IT IZ E N S C L U B  H ÍR E I , M T d
Találkozunk a M agyar K özpont bán *
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
Találkoznak: 2010. Novem ber 9-én és 23-án
Októberi beszámoló;
Október kiemelkedő eseménye volt a megemlékezés 
az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Ez, 
október 26-án, a szokásos Klub-napunkon történt. 
Elnökünk Tóth Tériké szép beszédében elmondta: 
„Ma emlékezünk meg az 1956 szabadságharcról. 
Vasárnap részt vettünk a koszorúzáson a Központban, 
ahol észre vettük, hogy nagyon sokan csatlakoztak az 
ez évi tiszteletadásban!
1956-os szabadságharc azért robbant ki, mert a 
magyarok nem kívántak mást, csak azt, hogy 
szabadok akartak lenni -  és követelték az idegen 
megszálló hadsereg kivonulását Magyarországról. A 
szabadságharc eleinte úgy látszott, hogy győzni fog, 
sőt már arról tárgyaltak az illetékesek, hogy milyen 
formában lehet végrehajtani a szovjet csapatok békés 
kivonulását.
Ez az időszak csak 10 napig tartott. Utána kegyetlen 
megtorlás következett. Ezért ezer és ezer ember 
hagyta el Magyarországot 1956-ban. Biztos vannak itt 
közöttünk, akik nem szívesen emlékeznek ezekre az 
időkre. Emlékezzünk meg a hősi halottakról, akik 
drága vérüket ontották a szabadságharcban.
Emlékük örökké élni fog bennünk!” mondta Tériké.

Ez után szép műsor keretében adtak méltó 
megemlékezést a szavalások és szerepelt az énekkar.
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A Klub évi közgyűlésén két tagunk, Simon József és 
Kratz János, aki átadta helyét két új vezetőségi tagnak 
Arnold Annuskának és Markovics Ferinek -  köszönet 
a régi vezetőségi tagoknak és jó munkát, erőt, 
egészséget az újonnan megválasztott vezetőségnek. 
Szomorúan búcsúzunk Pákái Máriától, aki az utolsó 
összejövetelünk után visszaadta lelkét teremtőjének! 
Nyugodjék békében! b.n.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI.
A Casey-Klub összejövetelei m inden szerdán,
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 78 
Power Road Doveton 3177 címen..
Kedves Olvasóink! Az október hónapja nagyon 
csendes hónap volt tagságunknak, semmi különös 
dolog nem történt Klubunkban, - kivéve -  hogy 
minden szerdán összejöttünk, mint szokásos a fenti 
címen, összejönni barátainkkal és elfogyasztani 
konyhánk finom magyaros foztjét.
Október 27-én megemlékeztünk az 1956-os 
forradalmunkról, szép szavalatokkal -  és csendesen 
felállva megadtuk a tiszteletet az elhunyt 
honfitársainknak. November hónap egy kicsit 
mozgalmasabb lesz a Klub életében, mert sokan 
elmennek a nyolc napos túrára a „Spirit of Tasmania” 
hajóval meglátogatni Tasmania szép tájait.
Nem szabad elfelejteni; a következő zenés ebédje a 
Klubnak november 28-án lesz, amelyre szeretettel 
várunk minden tagot és vendéget. Árpád.
Egy-két kép a múltkori vasárnapi ebédről;

a többit majd a decemberi újságban.

A GREATER PANDENONG  
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2010-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12) 
Novemberi találkozók: 1-én és 15-én.

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
Novem ber 3-án és 17-én lesz összejövetel!
Az októberi hónap itt Ausztráliában megfelel a 
magyar április hónapnak, - a természet megújulásának 
ideje. Ezzel egybeesik a mi Klubunk megújulásának 
ideje is, megtartva az évi közgyűlésünket, - és a 
tagság örömére, a régi vezetőség elvállalta a jövő évi 
klub vezetésének fáradságos munkáját. Köszönet 
nekik az elmúlt év eredményes munkájukért és 
reméljük, hogy ebben az évben is eredményesen 
megyünk tovább, sok segítővel, hogy 
megkönnyíthetjük munkájukat.

A választások után, megemlékeztünk az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról -  és egy perces 
felállással tisztelegtünk az elesett hősök emlékére. 
Nagy József tartott megemlékező beszédet a 
forradalom következményeiről, hogyan érintette a 
több tízezer menekültek személyi fájdalmait, a 
beilleszkedést és a további munkálatokat a haza 
érdekében. Elmondta, hogy az 56-os forradalom 
szerves része volt a nemzet folyamatos küzdelme 
szabadsága, kivívása érdekében. Ez a küzdelem mg 
ma is fenn áll. Az Ausztráliában letelepedett 
magyarok ebben a küzdelemben: - szintén kiveszik 
részüket. A mai emigráció már nem lenne alkalmas 
arra, hogy új életet kezdjen otthon, Magyarországon. 
Családi okok, és helyi körülmények hozták így. De az 
itteni magyarság nagyon is alkalmas arra, hogy a 
nagyvilágot figyelmeztesse a sorozatos hazugságokra, 
melyek haránk létét és becsületét érték...hogy az a kis 
nemzet csak azt akaija, hogy nyugodtan, békében élni 
szeretne a Kárpát medencében.
A beszédet rövid vetítés követte a mostani „vörös
iszap” katasztrófáról Magyarországon. Mi sem 
akartunk kimaradni a sok ezer magyar segítő 
készségéből, adakoztunk ki-ki anyagi helyzetéhez 
képest. Segítségünk a falvak károsultjait fogja 
segíteni. A jó Isién segítse őket...
A Honfoglaláscímű VIDEO-val zárult a 
megemlékezésünk! w
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Úgy a Knox-i, mint a mi Klubunk is fájdalmas 
szívvel tudatja, hogy Pákái Mancika visszaadta lelkét 
teremtőjének. Nem volt a vezetőségben, de segítő 
tagja volt a Klubnak, énekben, tornában stb...Nagyon 
fogsz hiányozni Mancika! Nyugodj békében!
Tagokat és vendégeket, mindenkit szeretettel vár a 
Vezetőség nevében JOCO.

Háziasszonyok Figyelem!
A usztráliában je lleg ze te s  N o n -S tick  Tri-Tanium 

B E S S E M E R
konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 

több színben és méretben.
Régi elhasznált edényeit m ost nagy kedvezménnyel 

újra cserélheti.
Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 

speciális kedvezményekkel garantálja. 
BESSEM ER minden féle konyhai kiegészítő 

eszközöket is árul, nagy választékban! 
É rd ek lő d ő k  h ív já k  G iz e llá t a 

(03) 9563 3296 telefonszámon.

A  M A G Y A R  SZ A B A D SÁ G H A R C O S  
V IL Á G SZ Ö V E T SÉ G  A U SZ T R Á L IA I 
C SO PO R T JA . Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (November 6-án) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyenTovábbi felvilágosítást a Szmolnik 
Lajos 9499 6427 telefonszámán.

B R IM B A N K -I (ST . A L B A N S) ID Ő S  
M A G Y A R O K  K L U B JA .
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az Errington 

Community Center-ben (Princess St. St.Albans)

..T ISZ A V IR Á G ” M A G Y A R  N Y U G D ÍJA S  
K LU B Ö sszejövetelek m inden pénteken d.e. 9 
órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. Melway: 42 E 3.
A  PR A H R A N I ID Ő S M A G Y A R O K  K L U B JA  
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak, - d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Com m unity Center-ben.

A DDMSz
Erzsébet -  K atalin BáL 2010. Novem ber 20-án. 
Szombat este. Helyfoglalás: Kovács Magdi telefonján 
M ikulásnapi ebéddel egybekötött mulatság -  
Decem ber 5-én vasárnap. Ebédrendelés: Kovács 
Magdi telefonszámán: (03) 9 390 0327.
Mindenkit szeretettel várunk. Kovács Sebestyén.

MAGYAR NYELVOKTATÁS
A z itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig  

V 1C TO R IA N  SC H O O L  O F  LA N G U A G E S  
Dandenong High School

Corner o f  Princess H ighw ay and Jam es Street 
DA ND EN O N G  3175 (M elw ay 90 C /5)

BALLAGÁS
N ovem ber 6-án  szom bat d e .ll.0 0 -k o r

már lehet jelentkezni a jövő évi tanévre 
részletes információt és beiratkozó kérvény-lapot 

kérhet a VSL Area Manager-től:
Angela N atoli Tel: 9791 9289 

vagy esti órákban K örlaki Á git - 9570 1638 és 
Bartha G yöngyit Mob. 0409 857 819 

telefonszámokon.
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Petőfi Sándor eltűnt,
de nem halt meg Segesvárnál....
folytatása az októberi Kisúj ságban írt méltatásnak;

Most téljünk vissza Petrovics Alexander 
helyzetére. A költő egy bizonyos depresszión 
mehetett keresztül. A bukott forradalom, 
szabadságharc és a megtorlás első keserves éve. E 
mellett a családja, Júlia és fia elvesztése, tudván, hogy 
új házasságban élnek, az ő személyét teljesen 
kikapcsolva ebből a világból. Mit tehet egy ilyen 
ember? -  megvette a csizmát és elindult „vándorolni”, 
mint azt valamikor fiatal korában tette. (írt róla 
eleget!)

Feltehető tehát, hogy útja Oroszországba 
(Ukrajnába) vezetett. Ő soha sem volt hadifogoly, 
egyetlen egy listán -  vagy a későbbi feltárások 
alapján keresett - hiteles névsorokban sem találták 
meg a nevét. Ukrajna az akkori idők leírása, 
történelme szerint egy mezőgazdaságból élő, agrár 
társadalom lehetett, ahol egy „alkalmi munkásra” 
mindig lehetett szükség. Beszélő képessége, 
nyelvérzéke kitűnő lehetett -  és a szláv nyelv nem is 
lehetett ismeretlen számára.
Ha bele gondolunk, több olyan helyen találhatott 
menedéket -  munkát, amiből el tudta tartani magát. 
De leginkább a kialakuló falvakban élők között 
találhatott menedéket. Tudván, hogy felesége már 
mással él, nem volt nála akadály, hogy a női nemmel 
új kapcsolatokat keressen. Ez volt az ő természete. 
Sőt, lehet, hogy házasságra lépett, és gyermekei is 
születhettek az új házasságból. Ez még mindig 
Ukrajnában lehetett, és az is lehetséges, hogy a talán 
elhurcolt magyar foglyokat időnként meglátogatott. 
(Azért mondták a hadifoglyok, hogy látták többször 
Petőfit!)

Az ő „vándorlási egyénisége” még 
Magyarországra is visszahozhatta alkalmakkor, hiszen 
többen esküdtek rá, hogy látták, és beszéltek vele.
Ha a helyi, az ottani életbe belekapcsolódott, akkor a 
forradalmi mozgalmak m ellé állhatott -  ami tudunk 
1905 -07-ben levertek, és ha már családja is volt, és 
ha a dekabristákkal szimpatizált, ő is száműzhették 
Szibériába. így került Petrovics Sándor Szibériába, 
mint száműzött, nem, mint hadifogoly -  és több mint 
valószínű családos.

Az ottani élet kialakulása alkalmából, több mint 
valószínű -  már, mint írástudó és műveltebb 
emberként ismerték el, - és valami közérdekű, vagy 
társadalmi munkásként működhetett. A későbbi

következtetések és feltárások szerint a Posta mester 
lánya volt a felesége -  több mint valószínű ott 
dolgozhatott velük.

Egy valami nem hagyta el a költőt soha, - ami 
biztos, hogy a vesztét hozta el. A vándorlás. Az 
állandó menés. Elképzelhető, hogy a bányákban 
dolgozó magyar rabok látogatása, talán még a 
Magyarországra való visszalátogatást is megtette és 
megkísérelte többször is. Fiatal korában megszokta a 
fagyoskodást, nincstelenséget, de ez Szibéria volt és 
nem Magyarország. Az ő gyenge testfelépítése, hiába 
volt szívós, megviselhette a hideg időjárás, - a vándor 
élet.

El lehet képzelni, hogy az új feleségnek sem 
tetszett az ő vándor természete, - mert ezt már 
tapasztaltuk a Júliával kapcsolatban is -  és több 
nézeteltérés lehetett közöttük e miatt. És mi lehetett 
ennek a viszonynak a vége?

Egész biztos az asszonyka m egelégelte a 
barangoló költőt -  még inkább, ha gyermekei is 
voltak tőle - és megmondhatta neki, hogy ha még 
egyszer elmegy, ne jöjjön vissza többé. A költő 
persze nem tudta megállni, hogy ne induljon el, 
amikor hívta a vágy Magyarország és a régi élete felé. 
Az asszonyka várt egy darabig, és amikor Alexander 
nem jött vissza egy jó  darabig, „eltemette”.

Az akkori viszonyok szerint -  és ez a Szibériai 
expedíció alatt is kiderült, - hogy a sírban, amely 
Alexander Petrovics neve alatt volt -  nem 
koporsóban, hanem lepelben eltemetett tetem volt. És 
még az is kérdéses volt, hogy férfi volt vagy női testet 
tártak fel. Tehát lehetséges, hogy egy olyan valakié 
lehetett, aki éppen ott meghalt -  talán névtelenül -  és 
el kellett temetni. Vagy talán még olyan segítséggel, 
amely elősegíthette az asszony újra-házasodását egy 
másik emberrel. Minden esetre még mindig nincs 
tisztázva, hogy a feltárt tetem férfi (avagy Petőfi) 
vagy egy nő maradványai. Az asszony több mint 
valószínű Petőfi minden holmiját megsemmisített, 
elégetett talán -  és több mint valószínű, hogy ezért 
nincs semmi maradványa az esetleges írói 
munkásságának? De miről is írhatott már akkor 
Petőfi? Olyan helyzetbe kerülve, ahonnan nem 
hiszem, hogy látta a magyarság az emberiség 
szabadságát, a világszabadság eljövetelét, ahogy azt 
valamikor elképzelte.
Hogy mi lett a költővel? Vannak olyan 
költeményei, amelyben látta, leírta jövőjét 
- amit szeretnék itt leközölni:

folytatás a decemberi Kisújságban
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Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net 
Email: MHTV@TPG.com.au -  vagy mhtv az mc2 
kezdőlapról azoknak, akik tagjai ennek 
mozgalomnak._______ ___________________________

Ausztráliai Erdélyi Szövetség által 
Épített és fenntartott a Carlton-i 

Temetőben lévő
Magyar Hősi Emlékmű mögött lévő 

Urnafalon hely kapható, 
illetve, elhunyt szeretteinek hamvai elhelyezhetők.
További érdeklődésért hívja az Emlékmű felügyelőjét 

Krisztekanits Sándort. Tel. (03) 9842 4367.

MAGYAR RÁDIÓ 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 hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Kedves Olvasók megértését kérem!
Többen megjegyezték, hogy 
Az októberi Újság ismét az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
ismert festményével és versével kezdődött az első 
oldalon. Megértésüket kérem! Mi, akik részese voltunk 
ezeknek az eseményeknek, méltón szeretnénk 
megemlékezni erről a világra szóló eseményről, - és 
nem szeretnénk, hogy a magyarok -  bárhol is éljenek e 
földkerekén elfelejtkeznének róla. A kép, a vers és a 
helyi megemlékezések, - melyekről képekben 
számolunk be - méltó módon idézi fel ezeket a világot 
megrázó eseményeket. Köszönet minden szervezetnek, 
minden személynek, aki csatalakozott a Melboume-i 
megemlékezésekhez!

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, A ISTRA L1A .
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)
N év:.............................................................

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

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG  

névre kiállítani.

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

