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MINDEN MAGYAR 
HONFITÁRSUNKNAK 

KÍVÁNUNK

Ausztráliában Január a 
„pihenés” hónapja.... !

Az egész évi munkálatok után Ausztráliában 
januárban kezdődik a megérdemelt pihenés. Ez még 
jobban észlelhető, mert több olyan esemény történik 
az év végével, ami mindenkit „megvisel”. Az év 
végével -  tehát december vége jelenti sok 
munkahelyen egy év kiértékelését, megünnepelve a jó 
munka eredményét. Ez összefügg a Karácsony és az 
Újév megünneplésével.

Nem szabad elfelejteni, hogy a gyerekeknek 
december elején fejeződik be az iskolaév és nagy a 
várakozás a Mikulás és az ajándékokat ígérő 
karácsony eljövetelére. Az idén a gyerekek két 
Mikulás Pikniken is megjelenhettek -  egyszer a 
Cserkészek által rendezett East Warburton-i Cserkész 
Parkban és a Magyar Központban is. Az idősebbek az 
iskoláikban vesznek részt erre az alkalomra rendezett 
előadásokon. Az „öreg diákok” itt Ausztráliában is 
érettségiztek magyar tantárgyból -  az itt működő 
iskolákban. Ballagtak ők is, mint valamikor mi 
ballagtunk otthon Magyarországon. Jó volt látni, - 
még a TV is mutatta, ahogy a ballagó diákok 
magyarul verseltek, énekeltek -  azzal a tudattal, hogy 
még egy másik nyelvvel, az anya-nyelvünkel 
gazdagodtak a jövő életük folyamán.

A Magyar Központban, a Gyertyafényes estre 
gyűlt össze a Melboume-i magyarság, hogy az otthoni 
hangulat mintájára elénekeljék a mindenki által 
szeretett és ismert karácsonyi énekeket. -  
Szilveszterre már csak azok maradnak a városban, 
akik nem terveztek és évről évre nem használják ki az 
alkalmat, hogy ez ország szépségeit felkeressék, és 
kikapcsolódjanak a mindennapi életből -  erőt gyűjteni 
a következő évre. Ausztrália szeszélyes időjárása sok 
embernek gondot okoz, és ez nem maradt el ez évben 
sem. A szokásos erdő-tüzek helyett árvizek öntik el 
Queensland és észak New South Wales részeit. Az 
idő itt is kiszámíthatatlan, - mint ahogy látjuk a világ 
sok más tájain is. A mi déli kontinensünk nagy, még 
természeti kincsekben és vadságában is gyönyörű, 
vállalni kell a természet által kiszabott nehézségeket.

Mindezek ellenére, a magyarok felvették az 
itteni élet ritmusát. Az összejövetelek szünetelnek egy 
év végi ünnepi-találkozó után, és csak februárban 
látják viszont egymást.

Remélve, hogy minden kedves olvasó részese 
volt egy szép karácsonynak és kívánok mindenkinek 
Boldog Újévet a szerkesztőség nevében,

Szeverényi László



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG2. o ld a l



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 3. o ld a l

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
Gus@allhomeloans.com.au

ALLOüome Loans
ABN 18 066 912 721 

wvw.aHhomdoans.com.au 
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

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

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

Les S te v e n s
CIVIL CELEBRANT

PERSONALISED CEREMONIES FÓR ALL OCCASIONS 
ENGLISH AND HUNGÁRIÁN

Tel: (03) 9879 8204
Email: lstevens@netlmk.com.au
Mobile: 040 838 6950

mailto:Gus@allhomeloans.com.au
mailto:lstevens@netlmk.com.au


4. oldal a u s z t r á l i a i  k is i j j s a g

о hagyományos

MŰSOROS GYERTYAFENYES EST



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 5. o ld a l

Magyarországi tudósítás:
A Parlament Hungarikum Munkacsoport 

vezetőjéről és a készülő Hungarikum 
törvényről; Dr. Szalontai Éva 

Az Európai Unió 1992-től támogatja a 
nemzetekre jellemző termékek, értékek 
fennmaradását, népszerűsítését. A Magyar 
országgyűlés 2008. Júniusi határozata szerint a 
Hungarikumok egyedülálló, nemzeti megőrzendő 
értéket képviselnek. A Kormánynak két (2) évente 
tájékoztatást kell adnia az Országgyűlésnek a 
Hungarikumok fenntarthatóságáról, hasznosításáról. 
Legkésőbb 2011. December 31-ig.

2009-ben az országgyűlési határozat alapján 
indult Birinyi József vállalkozó irányításával a 
honorárium nélkül dolgozó Parlament Hungarikum 
Munkacsoport. Jelszavuk: Az érték a mérték!
Terveik szerint: Kidolgozása egy olyan
kerettörvénynek, amely a Hungarikumok ügyeit 
önálló költségvetési tényezővé képezzék.
A Hungarikumoknak számos arculata van: nyelvi, 
történelmi, irodalmi, gasztronómiai, zenei stb...
Birinyi József közgazdász, vegyész, néprajzos, 
népdalkutató, filmrendező, hangszerkészítő, sok 
oldalú tehetséggel rendelkezik. Speciális hangszereket 
készít, s ezeken játszik is. De ezek mellett újságíró és 
szerkesztő is. Bizonyára nem véletlen, hogy a ő lett a 
Hungarikum Munkacsoport vezetője!
Színvonalas vetített-képes előadást tartott a budapesti 
Sajtóházban az újságíróknak a Hunagrikumok 
jelentőségéről és a jogosan várt Hungarikum 
törvényről. A Hungarikumokat sokan támogatják, 
sokan hamisítják, ezért is szükséges védelmükre 
törvényt létrehozni.
Birinyi József -  Gustav Mahlert idézete: A tradíció 
nem a hamu őrzése, hanem a tűz tovább adása. Ez az 
ő ars poétikája is.
Nagy reményeket támaszt Magyarország EU soros 
elnökségéhez, amikor a világnak hangsúlyosan 
felmutathatjuk egyedülálló, jellegzetes magyar 
értékeinket, a Kárpát-medence kincseit, a 
„pannonikumokat”, a „kárpátikumokat”, a 
Hungarikumokat.
A Parlamenti Hungarikum Munkacsoportot 
munkájukban az érték, az értékközpontúság vezeti.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

HUNGAROFESZT
„Védnökség”

A MELBOURNE-I HUNGAROFESZT,
AUSZTRÁLIA SZERTE A EGNAGYOBB 

MAGYAR KULTURÁLIS RENDEZVÉNY. 
Ahhoz, hogy továbbra is a közösség által már 
megszokott, színvonalas műsorokat tudjunk 

elteremteni, esetleg még javítani is tudjunk rajta, 
nagyobb anyagi támogatásra van szükségünk. 
EZÉRT A RENDEZŐSÉG ÚGY DÖNTÖTT, 

HOGY VÉDNÖKÖK JELENTKEZÉSÉRE AD 
LEHETŐSÉGET.

A FŐ VÉDNÖKSÉGET 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETE 

CSABA GÁBOR ÚR VÁLLALTA EL.

K ÉRJÜK  TÁMOGASSÁK ÖNÖK IS 
RENDEZVÉNYÜNKET!

ADOMÁNYAIKAT A MELBOURNE-I MAGYAR 
KÖZPONTBA LEGYENEK SZÍVESEK 

ELJUTTATNI;
Cím: 760 Boronia Road Wantima VIC. 3152 
Védnökeink névsorát a „HÍRADÓBAN” és a 

„MAGYAR ÉLETBEN” közölni fogjuk.

Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni 
nagylelkűségükért az első védnökségi díjak 
befizetőinek, VILÁGOS ISTVÁN úrnak, A 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TISZTELETBELI 
KÖVETÉNEK és kedves feleségének, VILÁGOS 
ESZTER asszonynak.

TOVÁBBI ÉRDEKLŐDÉS: 
PÁL ZSUZSA -  9873 1508 

0414 988 125

Ha szüksége van egy tapasztalat 
ügyvédre, kérje bizalommal a segítségem 

Dr. Kapantzián Artúr 
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon 
egyaránt bejegyzett ügyvéd

Időpont egyeztetését szíveskedjenek
figyelembe venni és hívni a 

(03) 9763 6399 telefonszámot 
Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scorsby 3179. Victoria.
Méltányos ügyvédi díjszabások
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PÓLYÁK IMRE
1932.4.16-2010.11.15

A megboldogult vitéz és az évszázad birkózója.
En így búcsúzom a sport-pályafutásom példaképétől 
és a kedves sport-barátomtól.

A DÖNTŐ PILLANAT.
Az elvállás döntő pillanatában: megállt az a szív, 
amelyik mindig a birkózásért dobogott. Megálltak 
azok a kezek, amelyek mindig a győzelemért 
dolgoztak. Megálltak azok a szerető szavak, amelyek 
minket oktattak! Az elvállás döntő pillanatában Te 
elhagytál bennünket, de nekünk, te örökké élni fogsz, 
nekünk Te örökké egy csillag maradsz!

Mrs.Plyáknak, - a kedves Pólyák család minden 
tagjának és a „Magyar Birkózó Család” minden 
tagjának, őszinte részvétünket fejezzük ki!

Ráskövy István és minden olyan Ausztráliában 
élő magyar birkózó, akik ismerték Pólyák Imrét, 
szerették és tisztelték.

NYUGODJON BÉKÉBEN.
Magyar Sporttársi tisztelettel, Ráskövy István.

a  K o m p u te r  K l u b  Assn Hírei!
A Komputer Klub sikeres évi befejező délutánja 
december. 3-án, lesz. Visszaemlékezünk, és 
köszönetét mondunk mindannak a tagnak, akik sok 
sok órán át tanultak, és dolgoztak a Központi Faith 
Ferenc könyvtár létrehozásán és működésén. Több 
mint 30 „tanuló” végezte el a „Broad Band fór 
Seniors” tanfolyamot -  a sok „Certificate” díszíti a 
termet.
A jövő évben február első péntekén, 4-én találkozunk 
újra. Sok új elgondolás és terv várja majd a tagokat és 
érdeklődőket. Elkészült a felszerelés, amely a régi 
hanglemezeket át menti CD lemezekre — hosszabb 
időre és modem lejátszó berendezések használatára. 
Ez kedvezményes áron lesz elérhető a tagoknak és 
érdeklődőknek. Többen érdeklődtek a „My 
Connected Community” lehetőségeiről. Ez a Victoriai 
Állan honlapján létrehozható információs központ az 
itteni és minden magyar közösség számára. Több 
mint valószínű, hogy új komputerek is segíteni 
fognak az Internet szélesebb használatának elsajátítása 
érdekében. Előre láthatólag a Könyvtár ugyan úgy fog 
működni, mint ez évben volt.
Viszontlátásra 2011-ben....... pár kép a „break-up”-ról

A "pletyka pogácsa” megtette a hatást, na meg egy 
két dugó is „kiugrott” az üvegekből....
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ORVOSOK MAGUK KÖÖZÖTT...
Az állatorvos lebetegszik, és elmegy a háziorvoshoz. -
- Mi a panasza? -  kérdi a doki.
- Nézze, én állatorvos vagyok. Én úgy gyógyítom a 
betegeimet, hogy nem kérdezek tőlük semmit, hiszen 
azok nem tudnak beszélni. Maga erre nem hiszem, 
hogy képes lenne.
- Dehogynem -  válaszolja az orvos -  kis gondolkozás 
után. A páciens elkezd beszélni -  de az orvos 
félbeszakítja. Szó nélkül el kezdi vizsgálni az 
állatorvost, majd át ad neki egy receptet.
- Tessék ezt kiváltani és használni.
- És fog ez nekem használni a betegségem ellen?
- Persze, - de ha mégsem akkor legfeljebb elaltatom,
mint maguk szokták, akin nem tudnak segíteni....

HÁLÁLKOZÁS....
A páciens hálálkodva rázza az orvos kezét:
- Doktor Úr, köszönöm! Nem akarom pénzzel 
megsérteni, de megígérhetem, a végrendeletemben 
megemlékezem magáról is!
Erre az orvos:
- O, nagyon köszönöm! Viszont kérem vissza a
receptet, amit adtam.... Szeretnék egy kicsit 
változtatni rajta....

2011.
JANUÁR
JELES NAPOK:
1. Újév. A naphoz 
fűződő szokások, 
hagyományok a 
gazdasági élet, a 
háztartás, a család és 
az egyén szerencséjét 
kívánták 
megalapozni, 
jóslással,
varázslással, mágikus 
praktikákkal. 6. 
Vizkereszt, vagy 
háromkirályok napja. 
21. Ágnes napja.
26. Szent Pál

. megtérésének
ünnepe.

A MOSOLY A FŐ......
- Juliska, ahányszor mosolyogni látom, mindig arra 
gondolok, hogy szeretném, ha feljönne hozzám.
- Milyen kedves, nem is tudtam, hogy maga ilyen 
nagy nőcsábász!?
- Nem éppen, én fogorvos vagyok....

MOST EGY PÁR ARANY MONDÁS...

- Nem értem mint mondott doktor úr, elmehetek, 
vagy elmebeteg?

- Doktor úr, azt hiszem új szemüvegre, lenne 
szükségem!
- Az biztos, mert ez egy hentesüzlet!

-N e feledje Kovács úr, az alkohol az ön legnagyobb 
ellensége!
- Semmi baj, doktor úr, - én nem vagyok gyáva 
ember!
- Doktor úr, olyan sokáig tartott a műtétem, hogy 
magának kinőtt a szakálla?
- Doktor? -  Én? - Én Szent Péter vagyok!

- Doktor úr, kellene valamit csinálni a feleségemmel.
- Rettenetesen ingerlékeny, folyton ordít, hisztériás 
rohamai vannak.
- Vigye el valahová, hogy megnyugodjon -  mondjuk 
egy tengeri útra!
- Nem érdemes, tud úszni!...
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Panoráma Világtalálkozó
Határtalan összefogás -  „Magyar-Magyar Világfesztivál”

A találkozó jelmondata 
MAGYAROKA MAGYARSÁGÉRT 

Zánka, 2011. június 30 -  július 3.
Négynapos világtalálkozót tartanak az összmagyarság valamennyi korosztályának részvételével a közélet, a tudomány, 

a kultúra, a művészet, a gazdasági élet és a sport világának képviselői, a Kárpát-medencei és a távoli országokba szétszéledt 
magyarok ezrei számára a Balaton partján, Zánkán. Európa egyik legnagyobb és legszebb ifjúsági centrumában találkoznak 
a résztvevők: a festői szépségű, modem infrastruktúrával rendelkező, több mint kétszáz hektáros parkban.

A 2011. június 30. - július 3. között, a határon inneni és túli honfitársaink együttműködésével megvalósuló eseményso
rozat alkalmával a magyarországi és külhoni magyarok széles körű összefogásának értékalapú együttműködése valósulhat 
meg az évről évre megrendezendő vüágtalálkozón.

A rendezvény célja:
- civil módon, nemzetközi és társadalmi összefogással, s minden megkülönböztetéstől mentesen összehívni a magyarság 

képviselőit, családi közösségeit, szervezeteit szerte a nagyvilágból és a Kárpát-medencéből;
- határokon átívelő sokszínű és kölcsönös előnyökre építő kapcsolatteremtés és együttműködés - a generációk párbeszé

deként, a különböző országokban, kultúrákban élő honfitársaink fesztiválkeretű interaktív találkozóján,- a magyar 
identitás és értékvilág bemutatásával.

A találkozó üzenete:
•  egy a nemzet, éljünk a világ bármely pontján, honfitársaink teljesítményeit tekintsük az egyetemes magyar kultúra 

részének;
•  magyar értékeinket őrizzük meg, segítsük egymás törekvéseit, építsük sokoldalú kapcsolatainkat és teremtsünk új ér

tékeket;
•  az összefogásunk és teljesítményeink által legyünk ismertek a világban.

Külhoni és a magyarországi honfitársaink által vetődött fel az igény - mivel a jelenlegi társadalmi közhangulat és az or
szág nemzeti elkötelezettségű vezetése kellő hátteret biztosíthat -, hogy az összmagyarság számára a fent említett célok ér
dekében útjára induljon egy világtalálkozó-program.

A találkozón résztvevők kapcsolataikat, teljesítményeiket a nemzet javára szeretnék hasznosítani és e gondolatkör mel
lé állítani a társadalmi, a közéleti, a kulturális, a művészeti, az üzleti élet, a média, a sport, a karitatív és a civilszféra jeles 
személyiségeit, közösségeit és mindazokat, akik ezért az ügyért eddig is sokat tettek és fontosnak tartják a cselekvést a ti- 
zenötmiUiós magyarság érdekében.

Különös aktualitást adhat az eseménynek, hogy 2011-ben az Európai Unió elnökségi tisztségét Magyarország tölti be: a 
találkozó reprezentálhatja Európa és a világ előtt a magyar értékvilág páratlan gazdagságát.

A fentiek jegyében szerveződnek a programok a Panoráma Vüágtalálkozón, amely nevét az ötletadó és kezdeményező Pa
noráma VUágklub alapító-elnökétől, s számos összmagyarság! esemény szervezőjétől, dr. Tanka Lászlótól kapta, aki tengeren
túli és kárpát-medencei szervezőhálózatával, mintegy másfél évtizedes ez irányú munkásságával indította útjára a várhatóan 
évente hasonló időszakban megrendezendő világtalálkozó programsorozatot.

Az Amerikai Egyesült ÁUamoktól kezdve Űj-Zélandig számos ország magyar önkénteseiből, valamint a Kárpát-medence ma
gyar közösségeinek képviselőiből több száz fős szervezőhálózat jön létre, a találkozó programjainak népszerűsítésére, sikeres 
megszervezésére és megvalósítására.
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A tervezett kiemelt témakörök és rendezvények
A Világtalálkozó közönsége bővelkedik majd a programokban, a terület impozáns egységeiben ugyanazon időben sorra zajlanak a különféle rendezvények, ame
lyek egy része kiemelt helyszínt és időpontot kap, A programok hajnaltól éjszakába nyúlóan zajlanak, s a komoly eszmecserék, előadások és szabadidős ren
dezvények mellett a szórakozás, a gasztronómia a sport és a fürdőzés örömeinek is hódolhatnak a jelenlévők. Azon rendezvények, melyek rétegérdeklődésre tar
tanak számot a parkban lévő szállodai egységekben, illetve a szabadidős helyszíneken lesznek látogathatók.

Magyarsághíd-konferencia
A július l.-i nyitókonferencia tervezett témája: hogyan segíti egymást a magyarság, 

milyen határon átnyúló kezdeményezések vannak, s mi lenne a kívánatos együttműködés 
a továbbiakban? A világ minden részéből jelenlévő résztvevők elmondják saját tapaszta
lataikat, kezdeményezéseiket, elképzeléseiket, ötleteiket s meghallgatják a magyar állam, a 
jelentősebb társadalmi, politikai, kulturális intézmények képviselőinek ezzel kapcsolatos 
tevékenységét, véleményét, elképzeléseit is.

Hungarikumok a nagyvilágban
A július 2-i konferencia témaköre: a magyar értékek, a hungarikumok bemutatása és 

népszerűsítése, hogyan lehetne minél szélesebb körben idehaza és a nagyvilágban ismer
tebbé tenni, s a különféle piacokra eljuttatni? Mindehhez kapcsolódik, hogy a park több 
részén standok tucatjai mutatják be ezeket a termékeket, szolgáltatásokat, intézményeket, 
a különböző helyszíneken felállított standokon, a Hungarikum Falu, a Magyar ízek Utcája, 
a Feltalálók Háza, stb. elnevezésű kiállítóhelyeken, s nem csak megtekinthetőek, hanem 
megvásárolhatók is lesznek az egyes termékek, szolgáltatások.

Nemzeti Kulturális Gálaest
Magyar kultúrmissziók idehaza és a nagyvilágban: zene, ének, tánc, vers, próza - szá

mos neves hazai és külföldi előadó közreműködésével. Egy egész estét betöltő esemény 
keretében reprezentatív bemutatóra kerül sor neves előadóművészek közreműködésével. 
Elsősorban olyan művészek közreműködésével, akik műsoraikkal járják a nagyvilágot, s ide
haza és külföldön egyaránt kiváló népszerűsítői a magyar kultúrának.

Magyarságismereti Tábor
Az ifjabb korosztály nemzeti érzelmű nevelését szolgálja, s elsősorban számukra 

szerveződik ez a tábor, amelynek résztevői közel a Balaton partjához, szinte botanikus 
parki környezetben verik föl sátraikat. Délelőttönként magyar történelmi, irodalmi, népra
jzi témakörökben, rendhagyó módon, neves szaktekintélyek előadásában tanulhatnak, 
délután sport és ügyességi programok zajlanak (lovas, íjász, kézművesség, stb J , este pedig 
a szabadidős és szórakoztató rendezvényeken vesznek részt. Közben bőséges alkalom 
kínálkozik a különböző helyszínekről érkező fiatalok ismerkedésére, a kapcsolat- 
teremtésre. Annak érdekében, hogy minél szélesebb közönség vegyen részt ebben a 
"hiánypótló" táborban, a szervezők eljuttatják információs lapjaikat, felhívásaikat az 
általános iskolák felső tagozataiba és a középiskolákba ezzel is népszerűsítve a programot 
és szervezve az érdeklődők létszámát.

Agyvisszaszívás (Homecoming-konferencia) konferencia
Hogyan lehet vonzóbbá tenni a hazai érvényesülési karrierlehetőségeket a külföldön 

élő és dolgozó fiatalok számára? Hogyan látják a hazatérés perspektíváját a külföldön élő 
fiatal magyar kutatók? ÖÜetbörze és rövid előadások hangzanak el a tudományos, műsza
ki, gazdasági témakörű konferencián, olyan előadókkal, akik az "agyvisszaszívás" 
érdekében tevékenykednek.

Gasztronómiai bemutatók, versenyek
A világtalálkozó egyik célja, hogy megismerjük és népszerűsítsük jellegzetes magyar 

konyhánkat, ízeinket, s ezek minél szélesebb körben eljussanak a világ minden tájára. 
Ennek keretében a kiállított több tucat stand mellett,- amelyeken a magyar ízek vál
tozatosságát reprezentálják-, a gasztronómia szerelmesei, várhatóan sok százan, az egyik 
napon a gulyásleves, másnap pedig egy halászlé főzőversenyen mutathatják be tudásukat. 
De gazdag lesz a különféle italkínálat, s bor- és pálinka kóstolókra és bemutatókra is sor 
kerül, s jelen lesz a hungarikumok teljes választéka.

Tehetségkutatás - ki mit tud?
Az anyaország és a különböző kontinenseken élő szórványmagyarság fiataljainak 

ezen a rendezvényen szervezett formában először nyílik lehetőségük arra, hogy összemér
jék tudásukat, tehetségüket. A különböző kategóriák győztesei a későbbiekben lehetőséget 
kapnak arra, hogy egymás országaiban is bemutathassák tudásukat Amerikától Új- 
Zélandig, Erdélytől Kanadáig stb.

Kulturális programok
A kulturális és szórakoztató programok műfajonként kerülnek megrendezésre, 

kiemelt helyet kapnak a folklór, a népi hagyományok, a népzene, de lesznek irodalmi estek, 
könyvbemutatók, színházi előadások, filmvetítések, kiállítások, bemutatók. Kiemelt figyel
met kap a Liszt-évforduló. A pop-rock műfajban várhatóan olyan legendás, hazai előadók 
lépnek fel, mint a Republic, Demjén Ferenc, a Kormorán, az EDDA, Ákos, a Bikini.

Nemzetközi néptáncfesztivál, táncházak
A táncegyüttesek színpadára Magyarországról, a határon túli országokból, valamint a 

távoli kontinensről is várunk táncegyütteseket, hiszen szerte a nagyvilágban a magyar nép
tánc igen népszerű, fesztiválok, találkozók sorát rendezik, s ennek szép hagyománya van, 
szeretnénk ezt egy összmagyar seregszemle formájában bemutatni. Esténként pedig 
táncházat tartunk, több száz táncos kedvű fiatal részvételével

Cserkész-világtalálkozó - nemzetközi konferencia
Történelmi jelentőségű a helyszín, hiszen a világ minden részéből azokat az öreg és 

fiatal cserkészeket a rendezők oda várják, ahol a rendszerváltást megelőzően a mag
yarországi gyermekek közéleti nevelése zajlott. Az egykori úttörőtábor helyszínén egy 
„történelmi kézfogásra” kerülhet sor: az egykori és a mai cserkészek elmondhatják, hogyan 
zajlott távol a hazától a nemzeti nevelés, a magyar történelem, a kultúra, a nyelv, a sport 
hagyományainak megőrzése.

Nemzetközi művészeti tábor, művészeti kiállítások
A művészeti táborba számos művészeti ág képviselőit várják - képzőművészek, fes

tők, fotósok, színészek, stb. -, akik egyrészt szívesen megosztják munkásságuk tapaszta
latait másokkal, másrészt sávesen építenek ki szerte a nagyvilágban szakmai kapcsola
tokat. A külhoni és hazai képzőművészek részvételével, közreműködésével; egymás 
tevékenységének, technikájának, stílusának, stb. megismertetése, kölcsönös tapasztalatc
sere, kapcsolatkialakítás céljából rendeződik ez a művészeti tábor, miközben az alkotók 
részt vehetnek az egyéb programokon, rendezvényeken is.

Sportprogramok, versenyek, lovasfesztivál
Nagy hangsúlyt helyezünk a sportprogramokra is, amelyeknek a 3000 férőhelyes stadion 

és az 1000 férőhelyes fedett sportcsarnok mellett számos szabadtéri sportpálya is ren
delkezésére áll Igazi látványosságnak ígérkeznek a lovas-, az íjászbemutatók. Bárki hódolhat 
egyéb jellegű sportszenvedélyének is, a horgászversenyektől kezdve a kispályás labdarugó 
bajnokságon át a vizes számokig. Egyénileg is több területen mérhetik össze tudásukat a vál
lalkozó kedvűek, s megszerezhetik „A világtalálkozó legjobb...- ja” címet az adott sportágban.

Szórakoztató programok - Szépségverseny
Egy másik helyszínen az operaénekesek és mellettük a könnyedebb műfaj képviselői, az 

operett és a magyar nóta, a mulatós zene prominensei lépnek fel A külföldön élő magyar 
előadók mellett a külhoni magyarság reprezentáns művészeit is meghívjuk. A pop-rock műfaj 
kiemelkedő klasszisai közül is többen fellépnek, sőt a fiatalok szórakozási és ismerkedési 
lehetőségeit az éjszakába nyúló diszkó műsorok biztosítják. "A világtalálkozó legszebb mag
yar lánya" dm  is átadásra kerül a fesztiválon, melynek versenyén bármely magyar származású 
honfitársnőnk indulhat. Esténként látványos tóparti tűzijáték zárja a napi események sorát.

Szabadidős programok, Turisztikai kirándulások
Az intézményhez tartozó hajókikötőből naponta több alkalommal indul sétahajó 

Tihanyba és egyéb Balaton parti kikötőkbe a Zánkai Ifjúsági Központ saját flottájának 
jóvoltából. A környék kiválóan alkalmas különféle természeti, történelmi jellegű kirándulá
sok, biciklitúrák szervezésére - ez utóbbihoz ingyenesen biztosítunk bicikliket.

Ökumenikus istentisztelet -  egyházi vonatkozású programok. 
Kápolnaavatás.

A magyar egyházak közös megemlékezésére kerül sor a meghurcoltakért, a határon 
túliak és a száműzött magyarság lelki üdvéért. Az ökumenikus egyházi programok 
kiemelkedő eseményének ígérkezik a kápolnaavatás, melynek jelentőségét a felkért fel- 
szentelők személyével is szeretnénk erősíteni, e nemes feladatra Tőkés Lászlót és Semjén 
Zsoltot kérjük fel.

Karitatív konferencia és cselekedet
A rendezvény négy napja alatt kiemelt figyelem és törődés jut egy karitatív célra: a 

beteg és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére az összmagyarság összefogásával. 
Ennek érdekében egy nemzetközi konferendát tartunk, amelyen a különböző országokból 
érkezett előadók mondják el a saját országuk tapasztalatait.

Egyéb ötletek
1. Magyar sorskérdések, ősmagyar-kutatások, családfa-kutatás
2. Testvérvárosok konferenciája -  a testvérvárosi kapcsolat elősegítése céljából, a mag

yar-magyar kapcsolatok révén szervezünk újabb testvérvárosi kapcsolatokat.
3. A Magyar Kultúra Lovagjainak nemzetközi találkozója -  megismerkedhetünk azzal 

a misszióval, amit a lovagrend tagjai végeznek szerte a nagyvilágban.
4. Filmbemutatók - ankétok, irodalmi estek, könyvbemutatók
5. Öné a szó! -  afféle Hyde park-szerűen kialakítunk egy pódiumot, színpadot, ame

lyen a nap meghatározott időszakában bárki, bármiről elmondhatja véleményét, 
bemutathatja műsorát;

6. Valamennyi résztvevő egy Emléklapot kap.
7. A résztvevők nevüket, elérhetőségeiket egy közös Címtárban összesítik.

Bővebb információ:
Panoráma Világklub, H-1014. Budapest, Szentháromság tár 6. 

www.pano-rama.hu, e-mail: media.mix@chello.hu
Telefon:+ 3 6 /209-28-00-88

http://www.pano-rama.hu
mailto:media.mix@chello.hu
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VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES
Dandenong High School

November 6-án a Victorian School of Languages 
Dandenong-i iskolájában ismét elhangzott a „Ballag 
már a Vén Diák” ének, amint Körlaki Ági néni körbe 
vezette érettségiző diákjait az osztályból a 
magyarosan feldíszített Dráma terembe.

Ági néni szívélyesen üdvözölte a szülőket és 
vendégeket. Utána az érettségiző diákok gyönyörű 
magyarsággal, a fiúk (Csatári Lajos, Orbán Attila, 
Liptai Dávid) hazafias verseket, a leányok (Szabó 
Madeleine, Li Menglan, Fábrik Abigél) búcsúzó 
verseket szavaltak. Ezt követően Ági néni kiosztotta a 
hagyományos tarisznyákat és érettségi okmányokat 
és beszédében intette diákjait, hogy ne felejtsék el a 
magyar nyelvet és tartsák a kapcsolatot egymással. 
Egyben kérte őket, hogy Trianon 90-ik évfordulóján 
gondoljanak minden magyar honfitársukra, aki otthon 
él, de emellett legyenek jó polgárjai Ausztr áliának is.

A „Hétfejű sárkány” című színjátékkal, amit az 
1-től a 8-ik osztályosok adtak elő -  Bartha Gyöngyi 
néni betanításával - búcsúztak az érettségizőktől. 
Utána a 9 -11 osztályosok szavaltak, magyar jellegű 
hazafias verseket, valamint az 1-8 osztályosok 
karácsonyi verseivel fejeződött be az előadás.

Ági néni kis ajándékkal köszönte meg Bartha 
Györgyi néni fáradhatatlan munkáját, vlamint 
Rezsneki Valinak, aki az érettségiző tarisznyákat 
készítette, Gelemanovic Editnek, aki az érettségiző 
lányoknak készítette a piros fehér zöld csokrokat, és a 
fiúk gomblyukba illő rózsákat, és nem utolsó sorban 
köszönet Liptai Ibolyának, aki a magyar színekbe 
játszó ballagási tortát készítette.

Következett a „tortavágás”, fényképezés, 
beszélgetés és a szülők jóvoltából előteremtett 
harapnivalók elfogyasztása. A kellemes órák eltelte 
után, szívből jövő jókívánságokkal, 
búcsúzkodásokkal záródott a nap.

Már lehet jelentkezni a 2011 évi tanévre, ajánlatos is, 
az osztályok rendezése miatt - 

érdeklődni lehet Körlaki Ági - 9570 1638 és Bartha 
Gyöngyi Mob. 0409 857 819 telefonszámokon.

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEM ER
konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 

több színben és méretben.
Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 

újra cserélheti.
Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 

speciális kedvezményekkel garantálja. 
BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 

eszközöket is árul, nagy választékban! 
Érdeklődők hívják Gizellát a 

_______ (03) 9563 3296 telefonszámon.
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MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantima 
Victoria, 3152. Ausztrália 
2011. JANUÁRI NAPTÁR.
Január 2. Vasárnap

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

Január 9. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Január 16. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Január 23. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

Január 30. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.___________

F IG Y E L E M I

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.

A M elbourne-i M agyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Jelenlegi könyvtári órák:
Pénteken 1-3 óráig délután és minden második 

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok találkoznak 
a Központban, de. 10 -  du 3-ig. (December 7) 

FIGYELEM! A könyvtár zárva lesz December 7 
és jövő év Február 4 között.

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

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

Mit hisznek, és mit tudnak az emberek 
a Melbourne-i Magyar Központban....

A múlt hónapban megjelent Központi Közgyűlés 
értesítését folytatva, szeretnék tisztázni egy-két olyan 
tárgykört, amelyek szerintem befolyásolhatják a 
Magyar Központ helyes működését és vezetését.

Szeretnék magyarázatot találni arra, hogy mi a 
különbség az „adományok” -  és a „részvény 
megváltás” avagy a „részvények vásárlása” között. Az 
alapszabálya minden államilag bejegyzett és 
elfogadott vállalat (akár profitra épült) vagy 
jótékonysági célra, létre hozott (non-profit) 
működését részvények kiadásával indítják el. A 
Központban köztudomású, hogy NONPROFIT 
részvények alapján indult el és hozta össze a 
Melboume-i magyarság a Szövetkezetek 
megindulására kellő összegeket. Nem volt könnyű 
munka. Sokan tudták, hogy semmi anyagi előnyt nem 
nyernek a részvényekkel, - és ezért (habár megkapták 
az elismervényeket a részvények megváltásáról) úgy 
vélték, hogy „adakoztak” a közösség érdekében. De 
ezzel két nagy hibát követtek el. Az egyik az, hogy az 
„adakozási elgondolással” elvesztették a morális jogot 
a Szövetkezetek és egyben a Központ működésével, 
irányításával kapcsolatban. A másik hiba ebből 
következett, mert a Vezetőség úgy könyveli el a 
meglévő „vagyont” -  mint adományokból 
összehozott egységet.

Ha valaki átolvassa a hivatalos (Angol nyelven 
bejegyzett „Constitutions” a Szövetkezetek szerint 
láthatja, hogy a Központban működő „Csúcs” 
szervezet, a részvényesek által megválasztott 
kiküldöttek (számba kijelölve a Szövetkezetekből) 
vannak arra hívatva, hogy a napról -  napra biztosítsa 
a fenntartását a Központnak -  összeegyeztetve -  
működésüket. Tehát a négy Szövetkezet részvényesei 
lennének hívatva arra, hogy az össz-vagyont jelentő 
Központot vezesse, nem úgy mint az О vagyonukat, 
hanem a részvényesek megbízása szerint.

Az 1997-2002 Központi Hivatalos Jelentésében 
a Magyar Ház Szövetkezet 484 részvényes ($300); 
Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 426 részvényes 
($500); Magyar Társadalmi Szövetkezet 120 
részvényes ($1,000); Regnum Szövetkezet 531 
részvényes ($100); - ez összesen 1561 részvényest 
sorol fel -  akik nyilván voltak tartva.

Tudjuk, hogy a részvény tulajdonosok (vagy 
ahogy sokan hiszik adakozók) öregszenek, és sokan 
már nem élnek közöttünk, de az utolsó összevont 
Közgyűlésen megjelentek száma szerint (amellett 
sokan voltak és „szavaztak” akik nem is részvény- 
tulajdonosok) -  hová lettek -  miért van az, hogy 
eltűntek közülünk?

Több olyan részvényest ismerek, aki az mondja, 
hogy miért menjek oda- veszekedni? De ez így van 
sok öröklött részvény tulajdonossal is! „Ez már így 
megy, mióta a Központ Központ lett” -  mondta az
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egyik lelkes barátom, aki vezető volt, és az első 
pillanattól kezdve részese volt a Központ 
megszerzésének, építésének és egy ideig való 
irányításának. Ő mondta, hogy ez a hely „blood, 
sweat and tears” által lett építve.

Kit lehetne ezért okolni -  ha nem a volt és a 
jelen irányítóit a Központnak? -  elhangzott a 
Közgyűlésen: a Csúcsé a Központ és azt csinálnak 
vele, amit akarnak!?

Meg kell találni a részvényeseket, és a lelkűkre 
beszélni, kérni segítségüket a Központ fenntartásának 
érdekében -  megtartani a magyaroknak, - már egyszer 
segítettek, most már nem olyan nehéz, mint régen 
volt. Bízok benne, hogy sikerülne, ha a vezetőség is 
úgy látja jónak! Szerk.

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
C m Z E N S  CLUB HÍREI 
Találkozunk a Magyar Központ bán
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
Az első Klubnap 2011-ben Február 15-én lesz, a 
szokott helyen!
Minden tagot és vendéget szeretettel vár a Vezetőség!

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151. 
Melway Ref. 62 B7.
Az első összejövetel Február 9-én lesz a régi 
otthonunkban.
Minden tagot és vendéget szeretettel vár a Vezetőség!

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2011-évi összejövetelei a hónap első és harmadik 
hétfőjén a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reff. 80 E/12)
2011 évben Február 7-én találkozunk.

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

„TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától -  d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011. Melway: 42 E 3.
Az első 2011-es összejövetel Január 21-én lesz! 
Mindenkit szeretettel várunk!

BRIMBANK-I fST.ALBANSf IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az Errington 
Community Center-ben (Princess St. St. Albans)
Az első 2011-es összejövetel Január 17-én lesz. 
Mindenkit szeretettel várunk!

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..
2011-ben az első összejövetel Február 2-án lesz! 
Minden tagot és vendéget szeretettel várunk!

BOLLA JÁNOS EMLÉKÉRE.
(1936-2010)

Bolla János 1936. Július 1-én született Tapolcán 
Magyarországon. Négyen voltak testvérek, három fiú 
és egy kislány. János szerszámkészítő és hegesztő 
szakmát tanult. 1956-ban hagyta el Magyarországot, 
és rövid belgiumi tartózkodása után 1962-ben 
vándorolt ide, Ausztráliába.

Adelaide-ben ismerete meg Évát, aki fiatal elvált 
asszony volt egy négy éves kislánnyal. 1967-ben 
házasságot kötöttek. 1972-ben gyermekük, Lizike 
született, és a két leányt nagy szeretettel nevelték fel. 
János nagyon szerette a labdarúgást. Akkoriban 
Hawksbum-ban laktak és ott 1967-ben János indította 
el a magyar labdarúgó csapatot -  HAWKSBURN név 
alatt. Tíz évre rá János ott hagyta a Hawksbum 
klubot, amikor a KÉK DUNA SOCCER KLUB 
megalakult, mert kellett egy tapasztalt ember az 
indulásnál. Vezetői állása, mint titkár szerepelt az első 
perctől fogva. Társaival, Lovász Ferenc, Makai 
István, Varga Sándor, Biszák Bálint, Palló László és ő 
Bolla János voltak az alapító tagok. Két év elteltével 
János kezdeményezésére vették meg a mostani telket, 
14 ember írta alá az adás-vételszerződést, ami azt 
jelentette, hogy a saját otthonuk biztonságát 
kockáztatták a sport klub érdekében.

János szeretett utazni, magyarországi rokonait, 
ismerőseit látogatni. És mivel bortermelő vidéken 
nőtt fel, egy-egy jó pohár bort sem vetett meg, ha az 
alkalom megengedte.

János keményen dolgozott családjáért, mint sok 
más magyar bevándorló, volt, amikor két munkája is 
volt egyszerre. De nem felejtkezett el a magyar futball 
csapatról, a Kék Dunáról.

1983-ban megszületett az első unokája Jessika. 
Jánost nagyon boldoggá tette. Nagy élmény volt.
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1988-ban Bolla János agyvérzést kapott, csak 52 éves 
volt. Két év múlva egy másik agyvérzés súlyosbította 
János sorsát, de ő nem hagyta magát. -  Járt a 
családdal Queensland-ba nyaralni, mint minden évben 
-  csak most már egy kicsit lassabban.
2008-ban még egy unokája, Jashua örvendeztette meg 
Jánost, - verebet lehetett volna vele fogatni -  olyan 
boldog volt. Büszke volt a családjára.
János soha nem panaszkodott, lázadozott sorsa, 
betegsége ellen. Aki ismerte, szeretetre méltó 
egyénisége egy értékes embert látott benne. Nagyon 
szerette családját és a magyarokat, honfitársait. 22 év 
szenvedés után 2010 decemberében vissza adta lelkét 
teremtőjének. Nyugodjék békében!

Gyászolják: szerető felesége Éva, imádott lányai 
Éva és Lizike, kedvelt vejei, Joe és Shane, szeretett 
unokái Jessica és Joshua. Sógornője és a családja. 
Magyarországon élő restvérei, rokonai, barátai -  és a 
Melboume-ben emigrációban élő magyar közösség.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA. Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Február 5-én) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

DDMSz — M eghívója!
Január 23-án Ausztrália Napi ünnepély.
Ebéddel egybekötött összjövetel -vasárnap.
Délelőtt 11-órától. A jó hangulatról a Kék-fiuk 
együttese gondoskodik. Választékos ebéd, sütemény, 
majd utána lángos!
Helyfoglalásért hívják: Kovács Magdit 9390 0327, 
Márton Katót 93664382 telefonszámán.

Az összejövetelekre mindenkit szeretettel várunk.
Kovács Sebestyén.

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak, - d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.
Az első összejövetel 2011-ben február 4-én lesz.
Szeretettel várjuk a tagokat és vendégeket.

A Nyugdíjas Imája!
(közkívánatra)

Hosszú szolgálatnak nyugalom a vége 
amikor elértem, felnéztem az égre 
hála az Istennek, most már megpihenek 
nem parancsol senki, magam ura leszek.
Nem lesz többé nekem zsarnokom az óra 
nem pislogok félve a nagymutatóra, 
nem kell olvasgatnom, mikor üt és hányat 
nem kell odahagynom a jó melegágyat.
Csak akkor kelek fel, amikor jólesik 
az egész háznépem, kívánságom lesik, 
etetnek, itatnak s vakarják a hátam 
ezt a boldog időt, jaj de régen vártam.

Rám virradt az első nyugalomnak napja, 
feleségem így szólt, hallja e kend apja: 
itt rám villantotta gyanúsan a szemét, 
hát most már igénylem fele segítségét.
Elvégre nekem ezt esküvel fogadta, 
de hát, amíg szolgált, nem volt foganatja, 
már egy kis pihenés, énrám is rám fér 
meglátja nem sok ez, s azután ráér.

Ezelőtt feleség, háziállat s gyermek 
én nálam mindnyájan hamarabb felkeltek, 
most már négy órakor a házba nem férek 
azon a jogcímen, hogy most már ráérek. 
Feleségem eddig sohasem volt bajban 
még a jövés-menés sem fogott ki rajta, 
amióta végleg eljöttem nyugdíjba 
minden nap más bajok mutatkoznak rajta.

Emiatt kell nekem legkorábban kelni, 
emiatt kell nekem a piacra menni 
emiatt vár rám ezer féle dolog 
sokszor a szemem, már alig-alig forog.
Amikor szolgáltam, megkímélt mindenki 
még a gyermeknek sem volt szabad mukkanni, 
most már mindenkinek szabaddá lett a tér 
itt is az a jogcím, az öreg már ráér.

Éjjel, ha a cica elnyiffantja magát
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így szól feleségem, ihol van a kabát 
bocsásd ki öregem, várd is meg, Te nem félsz 
majd lepihensz azután, Te legjobban ráérsz.

Hogyha üzletekbe, vagy piacra megyek 
utolsó vásárló biztosan én leszek, 
elfáradok bele, olyan sokszor kérek, 
de hát leintenek, várjak, én ráérek.
Ha meg elülhetnék, jönnek az unokák, 
szilaj borzas fiúk, maszatos kislánykák 
mind az én nyakamba ömlenek szegények 
ciháinak s tűrnöm kell mivel, hogy ráérek.

Én édes Istenem! Hátha már ráérek, 
én üljek azért is, akit elítéltek?
Hol volt az a sok baj idáig megbújva?
Pont csak arra vártak, hogy menjek nyugdíjba? 
Mindennek meg van a maga nehézsége, 
na ha majd meghalok, megpihenek végre. 
Csakhogy álmot láttam, ami megmutatja 
mi vár odaát, a szegény nyugdíjasra.

A menny kapuja előtt, ott áll egy nagy sereg 
fele bosszankodik, fel meg kesereg.
Kérdem, miért áll kívül ennyi szellem utas?
Rá mondja egy bakter, ez itt mind nyugdíjas.
Van itt kérem olyan, aki kétszáz éve 
kóborog idekint s vár a bemenésre, 
mert ha az ajtóig némelyik el is ér 
Péter így mordul rá: kend nyugdíjas, ráér,
No, ha valamikor még újra szülétek, 
tudni fogom már, hogy mitévő legyek.
Leszek taligás, vagy örök vándor, utas 
Akármi, csak éppen ne legyek nyugdíjas!

12 tipp, hogy csökkentsd a rák 
kialakulásának veszélyét!

Minden évben 10 millió új rákos esetet 
diagnosztizálnak világszerte. Ráadásul a szakértők 
szerint 2020-ra ez a szám évi 15 millióra fog nőni, ha 
nem tesz meg mindenki mindent a megelőzésért. 
Nehéz pontosan megmondani, mitől is alakulnak ki a 
daganatos betegségek. Az életmód szerepe azonban a 
legtöbb orvos szerint nem elhanyagolható: ha ezen 
változtatunk, sokat tehetünk a megelőzésért. Még az 
apró változtatások is nagy jelentőségűek - 
megmutatunk néhányat, amit minden nehézség nélkül 
beépíthet mindenki a napi életmódjába.
L Egyél egy kis savanyú káposztát! Egy finn 

tanulmány szerint a savanyú káposzta erjesztése

során számos rákellenes vegyidet képződik a 
zöldségben. Fogyasztás előtt öblítsd le, hogy 
kisebb legyen a sótartalma.

2. Ismerkedj meg a gránátalmával! A gránátalma 
kiváló forrása az ellagsav nevű vegyületnek, 
amely a legújabb kutatások szerint gátolja a 
daganatos sejtek kialakulását és osztódását.

3. Óvd az egészséged propolisszal! (Piros wax-hoz 
hasonló anyag, amit a méhek használnak a kasban 
erősíteni a cellákat, Oxford Dic.jNémet kutatók a 
propoliszban- annak antibakteriális és vírusölő 
hatása mellett -  egy olyan anyagot is kimutattak, 
amely kifejezetten daganatpusztító hatású. 
Laboratóriumi vizsgálatok során a CLU-502 nevű 
molekulával sikerült úgy elpusztítani a rákos 
sejteket, hogy az egészséges sejtek mindeközben 
nem sérültek.

4. Párold a brokkolit! A brokkoli már régóta 
rákmegelőző szuperételként ismert, de korántsem 
mindegy, hogyan készítik el. Egy spanyol kutatás 
szerint, ugyanis ha mikrohullámú sütőben készül 
a brokkolis étel, a zöld rákmegelőző 
flavonoidjainak 97 százaléka elbomlik.

5. Szeresd a fokhagymát! A fokhagyma tele van
olyan kénvegyületekkel, amelyek serkentik az 
immunrendszer rák elleni természetes védelmi 
vonalát, ráadásul képes visszafogni a daganatok 
növekedését. Ha a (teljes kiőrlésű) tésztára 
fokhagymás-paradicsomos-olí vaolaj os mártást
teszel, a fokhagyma jó ahtásait kiegészíted a 
paradicsomban levő likopinével. Az olivaolaj a 
likopin felszívódását segíti, míg a tészta 
rostanyagai a bélrendszeri daganatok 
előfordulásának velószínűségét csökkentik.

6. Majszolj el egy narancsot! Egyfelől rengeteg 
benne az antioxidáns hatású vegyület, amely a 
szabad gyökök ártó hatását ellensúlyozza, 
másfelől pedig C-vitamin-tartalma a rákkeltő 
anyagok képződését gátolja a gyomorban. Egyes 
kutatók arról számolnak be, hogy a citrusfélék 
bőséges fogyasztása visszafogja a szájüreg, a 
torok és a gyomor daganatos betegségeinek 
kockázatát.

7. Alkalmanként igyál meg egy sört! Még
véletlenül sem a mértéktelen alkoholfogyasztásra 
biztatunk (már csak azért sem, mert ez növeli a 
rák kockázatát) de tény, hogy a sör véd a 
Helicobacter pylori elnevezésű baktérium ellen -  
ez a kórokozó tehető felelőssé a gyomorfekély és 
nagy valószínűséggel a gyomorrák kialakulásáért 
is. (folytatás a februári Kisújságban)
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Petőfi Sándor eltűnt,
de nem halt meg Segesvárnál....
folytatása az decemberi Kisújságban írt méltatásnak;

Ha valaki végigolvassa tíz részből álló méltatást 
Petőfi Sándor utolsó éveiről - talán úgy mint 
jómagam kérdőre vonja az ő „eltűnéséről” elfogadott 
leírásokat. Elgondolkoztató, hogy eddig miért nem 
volt szélesebb körű kutatás -  a már említett, 
hitelesnek elfogadott leírások alapján.
Több mint valószínű, hogy a magyar történelem úgy 
szeretné megtartani Petőfi Sándort, mint a hőst, aki a 
szabadságért, a hazájáért az életét áldozta -  és 
természetesen ennek a legszebb és legszentebb 
megvalósulását csak is a csattéren való elesés adhatta 
meg.

Egy valami bizonyos -  Petőfi Sándor földi 
maradványa -  akár hol is pihen másodlagos tény. 
Szelleme él és élni fog mindaddig, amíg magyar 
ember él a földön.

Petőfi egyénisége egy különös képet ad, legalább 
is nekem -  amit megosztok az olvasókkal. Lehet, 
hogy sokan nem úgy látják, ahogy én, és az utolsó 
éveivel kapcsolatban -  az elgondolásaim feltevések. 
És így lehet az, hogy tévesek -  de amíg hiteles 
bizonyítékot nem látok az ellenkezőjéről -  addig ez a 
hit nekem megmarad -  és kérem, várom, hogy többen 
és komolyan foglalkozzanak az igazi tények 
felderítésével!
Petőfi fiatal évei egy olyan egyéniséget ábrázolnak, 
akinek az eszmei képessége felülmúl és túlhaladott 
kortársai felett. Szókincse -  a magyamyelv terén -  a 
rímbe foglalása a kifejezéseknek a legtökéletesebb és 
érthető formában felülmúlt mindenkit -  akit 
költőknek nevez a magyar irodalom. Petőfi 
magyarsága abban nyilvánult meg, hogy ő a magyar 
nép gyermekének érezte magát -  a magyar tájakban 
látta és élte életét, amit olyan gyönyörűen le tudott 
írni, - megmarad mindenki emlékezetében. Petőfi 
sokat szenvedett fiatal korában -  érzékenysége a 
fizikai felépítésével volt páros, - és ő meg volt áldva 
egy előre látó érzéssel, amit láthatunk verseiben. 
Évekkel a szabadságharc előtt érezte a rossz-véget. 
Gyönyörű rajongó versei a szerelemről tanúskodnak, 
de látta előre, hogy nem lesz hosszú és boldog a 
házassága. О nagyon is jól tudta magáról, hogy egy 
olyan lélek, amely nem nyughat -  a tett-vágy 
vezérelte egész életén át.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve, ha tényleg 
életben maradt Segesvár után -  és a menekülés

Oroszországba vitte -  mit lehet elképzelni élete 
további menetéről?
Tudván, hogy a magyar szabadságharc elbukott, - 
tudván, hogy volt felesége és gyermeke egy más 
emberrel él, és tudva azt, hogy egy keresett ember, 
akinek bujdosnia kell, ha életbe akar maradni.

Alexander Petrovics megváltozott, az új 
környezetben. Nem volt, akiket buzdítson, nem volt, 
aki hallgatott rá, hogy a rendszert Magyarországon 
meg kell változtatni -  elszakadni az Osztrák iga alól, - 
sőt tudva, hogy a megtorlás kegyetlen nyűgje ül a 
népe nyakán. Szerelmes verseit sem írhatta már, ha 
nem volt kinek -  és miért! Csak az emlékei életek 
benne -  amiket nem hiszem, hogy el tudott felejteni -  
visszasírva népét -  hazáját. Akár milyen éltet élt az új 
környezetében -  egy valami nem változott a 
természetében -  a nyugtalanság és a menés-vágy, 
amit egész fiatal korától magáévá tett. Ezért lehet 
elképzelni, hogy meglátogatott több olyan helyet, 
ahol magyar katonák voltak fogolytáborokban, 
bányákban. Ezért lehet elképzelni, hogy többször 
visszalátogatott Magyarországra, mert nem tudta 
elviselni népe, hazája hiányát. Persze ezt mind úgy 
kellett megtennie, hogy ne tudják a hivatalos 
személyek -  hogy ne kerüljön zsandár kézre. 
Megélhetése körül a kérdés fennáll, - nem hihető, 
hogy nagy vagyonra tett szert, sőt -  ha tényleg házas 
életet élt Szibériában -  amikor nem volt otthon -  
kérdés, hogy miből tartotta fenn magát? Szibéria más 
volt, mint Magyarország. Nem csak az időjárás és 
távolságok, hanem a nép is más volt -  idegen lehetett 
neki, hiszen Magyarországon -  a nép nyelvén beszélt 
-  mindenki szerette, és otthon érezhette magát. Ez 
Oroszországban egész biztos másképp lehetett, és ez 
Petőfire is nagyon nagy befolyással lehetett. Útjai és 
„vándorlásai” sokkal nehezebbek lehettek, mint 
valamikor régen Magyarországon voltak. Gondolom 
jobban megviselhette fizikailag, és ez a közérzetére és 
a családi életére is kihathatott.
Már az előző írásokban utaltam arra, hogy egy 
végleges megválása lehetett a Szibériai családjától, 
amikor elhagyva a házat -  nem volt neki visszaút. A 
sírján ott volt az Alexander Petrovics név -  de igazán 
ki lehet az?
Alexander Petrovics utolsó útjára indult és nem tudni 
hol, és milyen körülmények között találkozott 
teremtőjével. Ha a versében leírt látomásait nézzük, 
nem lehetett felmagasztaló. Mint száműzött halt meg.

De, ahogy már írtam: ne keressük földi 
maradványait, - szelleme örökké élni fog, még 
magyar ember él a földön! Szeverényi László.



16. o ld a l AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

M agyar Köztársaság  
M elbourne-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: hunconsmelb@,telstra.com

a z  a u s z t r á l i a i
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. 
Kedves testvéreim, barátaim!

Mindenekelőtt egyházunk és gyülekezetünk nevében 
köszönetét szeretnék mondani mindazért a segítségért, 

mellyel gyülekezetünket az esztendőben támogatták, Isten 
áldjon meg jóságotokért. Dézsi Csaba lelkipásztor. 

Januári istentiszteletek: Január 2 vasárnap d e. 11 óra, 
Nth. Fitzroy; Január 23 vasárnap d.e. 11 óra: szabadtéri 
istentisztelet a Silvan Reservoir Parkban. 
_____________ (Melway Refr.M apl20- J12.)

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra,
10.45 - tói Istentisztelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ifjúsági óra.

2011. Január 1-én d.u. 6 órakor Ünnepi Istentisztelet 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174. 
Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon. 

Vagy emailon: beriferi@bigpond.com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

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 hétfőn és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Köszönöm a sok jókívánságot 
amit a kedves olvasóink küldtek 
úgy is mint képeslap és úgy is mint 
Itemet (e-mail) formában.
Kívánok én is, és segítő társaim nevében is Boldog 
Újesztendőt épségben, egészségben, boldogságban!

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

Cím :....................................................
................................Postcode:...............

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.
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