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Emlékezés az elhunytakra
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 barát, 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. És, ahogy szomorú szívvel 
nézzük végig fényképalbumaink képeit, 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, hogy: öregedés!

Otthon Magyarországon, a két első novemberi nap hagyományosan az elhunytak emlékezetének 
szenteli majdnem minden keresztény család. Régi magyar szokás szerint sok helyen ezen a napon 
tartották, és tartják ma is a nagycsaládok összejöveteleit. Ilyenkor -  egyszer egy évben -  összegyűlnek a 
családok tagjai, eljönnek a távolabb élő rokonok is, hogy az élők egymással találkozzanak és halottaikkal 
is „megismerkedjenek”, emlékeiken keresztül. Ezek az összejövetelek a halotti torra emlékeztető 
lakomával járnak. A családtagokat fogadó -  rendszerint a szülői háznál -  már napokkal előbb elkezdődik 
a sütés, főzés. Mindenki méltó képen kívánja fogadni családja régen látott tagjait. A bőséges lakoma után 
általában illett, hogy a vendégek magukkal vittek finomságokat, aminek elfogyasztására nem került sor.

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.

Vannak sokan, akik csak lélekben tudják megteremteni a kapcsolatot az otthoni emlékekkel a 
nagy távolságok miatt. De ez is éppen olyan fontos, mint a személyi ottlét.

A Melboume-i Idős Magyarok összejövetelein -  legtöbbször az Októberi megemlékezések alkalmából -  1 
perces néma felállással adunk tiszteletet azoknak, akik életüket vesztették -  feláldozva a Magyarország a magyar 
nép szabadságért.

2011. Melbourne, Knox Idős Magyarok Klubja.
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Üzenet az üdvtörténeti jelentőségű forradalom 
55. Évfordulóján

Telt házzal zajlott az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 55. Évfordulóján rendezett 
emlékező nagygyűlés a Magyarok 
Világszövetségének székházában. A rendezvényen, 
amelynek házigazdája Patrubány Miklós, az 
MVSZ elnöke, ünnepi szónoka pedig Rácz 
Sándor, az 1956-os Nagy-budapesti Központi 
Munkástanács elnöke, az MVSZ tiszteletbeli 
elnöke volt, fontos üzenetet fogalmazott meg.

Az MVSZ követeli, hogy bontsák le 
Budapesten azt a vasoszlop-monstrumot, amelyet 
5 évvel ezelőtt a Gurcsány-kormány állíttatott. 
Ugyanakkor fenntartja azt a 2005-ben, az MVSZ 
Elnöksége által hozott határozatot, amely kéri, hogy 
távolítsák el a Szabadság térről a szovjet katonai 
emlékművet, és állítsák helyre az Ereklyés 
Országzászlót, körülötte a Trianon 
szoborcsoporttal. Ez lenne az 1956-os forradalom 
emlékének legméltóbb köztéri megjelenítése.

A Magyarok Világszövetsége -  elfogadta 
Dr.Hegedűs Lóránt püspöknek az 50. Évforduló 
alkalmából megrendezett rendkívüli, emlékező 
Küldöttgyűlésen kifejtett gondolatait -, az 1956-os 
Magyar Forradalmat és Szabadságharcot 
Sdvtörténeti jelentőségű eseménynek tekinteni. Az 
1789-es Francia Forradalmon túlmutató, ’ 56-os 
Magyar Forradalmat és Szabadságharcot tömören így 
lehet jellemezni: Hősiesség, tisztesség, méltóság. 
Éppen ezért, az MVSZ követeli, hogy az egész 
országban tüntessék el azokat a feliratokat, 
oszlopokat, emlékhelyeket, amelyeken az 1956-os 
szovjet agresszort máig „felszabadító”-ként, „hős”- 
ként tüntetik fel.

Az MVSZ teljesítette az 50. Évforduló évében 
önként vállalt feladatát, és a saját kebelében életre 
hívott Iustitia Bizottsággal elkészítette az 1956-os 
szovjet katonai intervencióról szóló tényfeltáró 
elemzést, amely felbecsülte a magyar államnak 
okozott károkat. A számla értéke: 9.972 milliárd 
Forint, ami 2007-es árfolyamon, amikor az elemzés 
készült, 55 milliárd dollárnak felel meg. Miután 
négy évvel korábban ezt eredménytelenül tette, az 
MVSZ most újból eljuttatja a tényfeltáró elemzést 
Magyarország legfőbb közjogi méltóságainak és kéri, 
hogy a „nemzeti ügyek kormánya” követeljen 
jóvátételt. A közlést nagy taps fogadta.

Patrubány Miklós bejelepjette, hogy október 25- 
én, a „Véres csütörtök” $5. Évfordulóján, annak 
évfordulóján, amikor Budapesten 30 ezres, békés,

fegyvertelen, a magyar himnuszt éneklő tömegre 
golyózáport zúdítottak, meggyilkolva mintegy ezer 
tüntetőt, feljelentést tesz a Legfőbb Ügyészségen a 
genocídium (népirtás) eltervelői, elkövetői és 
bűnpártolói ellen. A feljelentéshez mellékeli az 
MVSZ által kiadott könyvet -  Kéri Edit: Kik lőttek a 
Kossuth téren ’56-ban? amely megnevez 195 
feltételezett elkövetőt.

El a kezekkel Nagy Imréről! -  üzente az 
MVSZ elnöke mindazoknak, akik az 50. Évfordulón 
meggyalázták a forradalmat, de azoknak is, akik 55. 
Évfordulón semmibe vették azt, de Nagy Imrére 
szívesen hivatkoznak. Majd éles fénybe állította azt az 
erkölcsi különbséget, amely az ’56-ot egy év múltán 
fasizmusként megbélyegző 251 magyar író és Nagy 
Imre között rajzolódik ki, aki egy évvel később, 1958 
júniusában, ha pusztán tévedésnek nevezte volna ’56- 
ot, megmenthette volna életét....

Az 55. Évfordulójának ünnepélyességét és 
méltóságát felhasználva, a Magyarok Világszövetsége 
ezen a napon hirdeti meg a magyar nemzet 
újjáépítését szolgáló Magyarságtudományi 
Egyetem életre hívását célzó gyűlést, amelynek címe: 
Keresünk százezer magyar embert! -  és amelyet a 
következő napokban indítanak el.

A Magyarok Világszövetsége felhívással fordul 
a magyar társadalomhoz, és kéri -  utalva az e napon 
magtartott, Nem tetszik a rendszer! Megmozdulásra -, 
hogy a jövőben senki se szervezzen október 23-án 
más rendezvényt, mint olyat, amely üdvtörténeti 
jelentőségű 1956-nal állít emléket, valamint azt, hogy 
amíg vannak még élő ’56-osok, Ok ne 
hiányozhassanak az állam és egyetlen párt október 
23-i megemlékezéséről.

A rendezvény részvevői vastapssal köszöntötték 
Rácz Sándort, támogatásukról biztosították a 
Magyarok Világszövetségének kezdeményezéseit, és 
valósággal kapkodták az 1956-nak szentelt 
magyarságtudományi füzetet.

HŐSIESSÉG, TISZTESSÉG, MÉLTÓSÁG

MVSZ Sajtószolgálat 
7319/111024
Jó látni, hogy a Magyarok Világszövetsége -  és 
tagsága is az „’56-os Budapesti emlékmű” ellen emel 
szót, amit 5 évvel ezelőtt állítottak fel. Az októberi 
Ki súj ságban (4 oldal) egy arra érdemes szobor 
felállítását javasoltam, a Dougless Crockwell által 
festett képen látható forradalmár ifjú pár jelképével. 
Szerintem ez jobban emlékeztetne, 1956 októberére!

Szerk.
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HABSBURG OTTO És a  

NEMZETI EMLÉKEZET.
Dr. Szalontai Éva riportja, Budapestről.

Zsúfolásig megtelt a budapesti Sajtóház 
legnagyobb előadó tenne. Az Életmód Szakosztály 
előadója ezúttal Dr. Gerő András professzor, 
Széchenyi-díjas történész, a történelmi tudományok 
doktora, a Habsburg Történelmi Intézet igazgatója 
volt. Gerő professzor elismerően beszélt Habsburg 
Ottóról. Említette, hogy 2001-ben szó volt arról is, 
hogy köztársasági elnökké választják, hiszen egész 
életében Magyarország érdekeiért harcolt.

Dr. Gerő beszélt a koronázatlan király kiváló 
nyelvtudásáról is, aki büszke volt arra, hogy jobban 
beszélt magyarul, mint Horthy kormányzó. Kiváló 
nyelvismeretét apjától, IV.Károlytól és a bencésektől 
kapta, amit átadott öt lányának és két fiának is.
Dr. Gerő professzor azt is említette, hogy a már idős 
Habsburg Ottót mennyire nyomasztotta, hogy a 
horvát nyelvben nem tökéletes. Ugyanakkor köztudat 
volt róla, hogy angolul, németül, spanyolul, franciául, 
portugálul milyen kiválóan beszélt, írt, olvasott. A 98 
évet megélt koronázatlan király németországi 
otthonában hunyt el. Hamvait a Habsburgok császári 
sírboltjában, Bécsben helyezték örök nyugalomra. 
Végrendelet szerint azonban szívét a bencésekhez 
vitték. A magyar kormány részéről Martony János 
külügyminiszter koszorúzta meg Habsburg Ottó 
szívumáját a Pannonhalmi Bencés Főapátság 
altemplomában.
A koronázatlan királlyal először Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Gólyavárában találkoztam 1990 
szeptemberében. A 76 éves, fiatalos külsejű Habsburg 
Ottót nagy tapsorkán, éljenezés, közbekiabálásos 
„Isten éltesse”, „Jöjjön máskor is” -  fogadták. Ez a

megemlékezésem „Habsburg Ottó a magyar királyfi 
Budapesten” c. A Svédországi Magyarok Szövetsége 
híradójában jelent meg 1990 szeptemberében. Ennek 
volt a következménye a második személyes 
találkozásom Habsburg Ottóval 1990 késő őszén. Her 
Arvid Fredborg, Habsburg Ottó svédországi barátja és 
programvezetője hívott fel Malmőben telefonon és 
közölte, hogy Habsburg Ottó szívesen találkozna 
velem egy barátságos beszélgetésre.
Én úgy emlékszem rá, mint egy végtelenül bölcs, 
nagy tudású, szerény, udvarias, magyar emberre. 
Pedig apja IV.Károly halála után, mint legidősebb fiú, 
örökölte annak minden címét. Születésénél fogva 
trónörökös, a volt osztrák uralkodó család feje volt. 
De rugalmasan beleilleszkedett a hétköznapi, polgári 
életbe. Erdélyi Szerencse Ödön, költő, előadóművész, 
újságíró kollegánk verses emlékezését mondta el a 
sajtótájékoztatón:

„Királyszív -  ki Pannonhalmára hív -  
....Pihen a szív, ki a Pannonhalmára hív,
Csend aki illik, dobogása mégis hallik,

Szót, tettet továbbít -  élet-halál híd.
Gyűljünk köré: tanít, csak a szeretet számít!

Királyi kupából az Apátok Borából, 
Merítsünk hitet Ottó királyból. 

Koronátlan is a Szent Koronából, 
A családból, múltból, jövendő a mából..

Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöke, az Európai 
Parlament tagja volt. Élete végére a sors megadta 
számára, hogy lényegében megvalósulhattak politikai 
elgondolásai. Magyarország, Ausztria és 
Horvátország is az egyesült Európa tagállamai.

Dr. Gerő András professzorral, Széchenyi-díjas 
történésszel bátran mondhatjuk, hogy Habsburg Ottó 
a harmadik legszeretettebb Habsburgunk lehet, 
Erzsébet királynéval és József Nádorral együtt. 
Előadásai nagy részét is így kezdte: „Mi magyarok..”



6. OLDAL AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

1 M A G N A  C A R T A

^  T R A V E L  A G E N C Y

J j m L y  Ha az utazási célja Ma2varország 
\  , Európa vagy bármelyik

Része a Világnak 
Bizalommal forduljon hozzánk 

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

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

688 Glenhuatív Road CanIfiekkVic. 3162 
Telefon: Melbourne (03) 9523-6017 vagy 9523 6981 

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

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

vagy nj Email-t: daraiajmagnacartatravel.com. au 
MAGNA CARTA SPECIALS!

„Early bírd” árak Európába a jövő évre: májusban 
induló utak Budapestre vagy Bukarestbe a QATAR 
Airways társasággal: $1995.00; illetékkel együtt. A 
jegy érvényes három hónapi tartózkodásra -  ez az 
ajánlat lejár november végén. Extra ajánlat a 
QATAR- tói : februári- márciusi indulással -  egy 
hónapos jegy ára: $1700.00 illetékkel együtt; ajánlat 
lejár november 15-én.
A FINN AIR repülőtársaság ajánlata Budapestre: 
$1800.00 illetékkel együtt! Kellemes utat kívánunk!

a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub tagjai két nagyon fontos 

feladatot látnak el. Az egyik a számítógéppel 
kapcsolatos dolgok -  különböző programok és azok 
használata -  ismertetése és tanítása a tagságnak és az 
érdeklődőknek. A másik feladat, ami nagyon sok időt 
és figyelmet igényel a Központban működő Faith 
Ferenc Könyvtár vezetése.

A Klub minden pénteken 1 -3 ig várja az 
érdekelteket. Ugyanúgy minden második kedden, 
amikor a Knoxi Idős Magyarok találkoznak reggel 
10-től délután 3-ig nyitva van a könyvtár.
A „Broad Band fór Seniors” tanfolyamok tovább 
folytatódnak -  az Állam további segítsége folytán - a 
sok „Certificate” díszíti a termet, és várjuk a többi 
jelentkezőt. Ahogy azt már többször említettem 
manapság már nagyon nehéz létezni az Internet 
nélkül, mert azon van majdnem minden hivatalos 
információ. A könyvtár tartalom jegyzéke is elérhető 
az Interneten az mc2 tagok számára.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Szerk.

A következő lépések az „Abc Care”-rel 
kapcsolatos dolgokban.....

A felmérések és a múlt összejöveteleken 
összefoglalt legfontosabb feladatok részletezése adja 
majd meg a járható és célszerű utat, az idős magyarok 
megsegítése érdekében.
Az október 21 -én tartott összejövetelen három fontos 
olyan határozat jött, amelyet minden megjelent 
támogatott és mielőbbi véghezvitelét szorgalmazni 
kell. 1. A tovább vitele és sürgős megvalósításra 
Kérünk jelentkezőket, akik minden helyi Councü- 
nál közvetítő szerepet tudnának betölteni! A 
jelentkezők lennének a „közbenjárók” az idős 
magyarok és a Council között. Ezeknek az 
embereknek tudni kell angolul és magyarul — 
tanulmányozni az összes szolgáltatási lehetőségeket a 
HCC vonalon (az alap minimum) és hirdetni lehetne 
értékes munkálkodásukat. Erre a célra már van a 
Maroondah, Knox, Whitehorse, Greater Dandenong 
és a Monash Council-ok felé felelősek. Kérjük, hogy 
lehetőleg, aki más Council-hoz tartoznak (lakásukkal) 
és szeretnék felvenni a "közbenjáró” munkát és 
felelőséget jelentkezzen a Kisújság telefonszámán 
(03)9879 8203. A Councilok által nyomtaott 
információk ismertetve voltak az összejövetelen.

A másik fontos tényező, amely független a fenti 
munkától, de nagyon fontos lenne. A „Carer” -  
mozgalom megindítás magyar vonalon. A SEGÍTŐ -  
(egyénekre gondolva) sok féle lehet, meghatározása a 
„Carers Victoria” szerint is több szinten és vonalon 
történhet. Ha a magyarok többsége otthonukban 
szeretne maradni, ameddig csak lehet -  a felmérés 
szerint -  akkor magyarul beszélő gondozókat kell 
megteremtenünk. A „Higher Care” csomagokat 
szolgáltató szervezetek ilyen segítőkkel dolgoznak -  
és ami fizetéssel is jár, de ennek az a feltétele, hogy 
államilag elfogadott végzettsége legyen valakinek. 
Vannak olyan szervezetek, amelyek állami segítséget 
kapnak a Certificate és a Diploma elvégzéséhez, 
egyéneket segítve. Kaptam olyan ajánlatot, hogy ha 
10 jelentkező lenne ezekre a kurzusokra, akkor 
teljesen a mi meghatározásaink szerint vállalnák a 
tanítást. Össze kell szedni a 10 jelentkezőt. A 
harmadik határozat az volt, hogy jogilag el kell 
indítani egy Hungárián Age Care Fundation-t és 
meghatározni az alapfeltételeket.
A legközelebbi „Age Care” összejövetel november 
18-án lesz a Könyvtár szobába, amiről értesítést 
kap mindenki — e-mail vagy szóbeli meghívással.
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Volt egy Születésnap -  Házassági évforduló 
finom ebéd és jó hangulat a Szocialban....

Az Erdélyi Szövetség Hírei
Beszámoló egy jól sikerült erdélyi ebédről.

Mint minden évben, idén is október 2-án megrendezte 
az Erdélyi Szövetség, szokásos, színvonalas ebédjét. 
Egy ilyen ebéd megrendezése, és megszervezése nagy 
előkészületet és komoly munkát igényel szerény 
számban lévő tagjainktól. De a szórólapon 
elkészültek, a szép színes meghívókat postán 
feladtuk, tiszteletbeli meghívóinkat elfogadták a 
meghívottak, és elérkezett október 2. a vasárnap 
rendezvényünk napja.

Ezeken a rendezvényeken, melyen oly sok 
ismerős és barát évente találkozik, ismét összegyűlt 
közel 250 vendég az Ifjúsági Teremben, a szépen 
megterített asztalok körül. Az elnöki üdvözlet, a 
Magyar és a Székely himnusz eléneklése után, Antal 
Péter református missziós lelkész mondta el az asztali 
áldást. Vendégeink jó étvággyal fogtak hozzá az 
immár híressé vált háromfogásos erdélyi ebéd 
elfogyasztásához, melyet Erdősi Rozika nagy 
gyakorlattal és odaadással készített el. A finom ragu 
leves után Bálint Károly erdélyi töltött káposztája, a 
Bálin család saját készítménye nyert nagy elismerést.

A rendezvényünkön díszoklevelet és kitüntetést 
adtunk át azon vezetőségi tagjainknak, akik hosszú 
éveken át szorgalmas és becsületes munkájukkal 
segítették, és segítik a mai napig is az Erdélyi 
Szövetség munkáját. Ez arra irányul, hogy 
eredményesen tudjuk segíteni és támogatni az erdélyi 
ösztöndíjasokat, iskolák építését, és a rászoruló 
családok megsegítését is.

Az idén a volt elnökünk, néhai Pelle Lajos tíz 
éves kitartó áldozatos munkáját, jutalmaztuk meg, 
átadva a díszoklevelet és kitüntetést feleségének, 
Pelle Barbarának, aki könnyek között köszönte meg 
a kitüntetést és megemlékezést, valamint kívánt 
további sikeres jó munkát az Erdélyi Szövetségnek.

A hivatalos megemlékezés és az elnök beszéde 
után, az árverés és az elmaradhatatlan tombola 
következett. Szetey Ágnes festőművésznő 
gyönyörű festményét Kovássy Éva 
szakszerűen árverezte, amiit Bité Ilona és 
Ferenc, 700 dolláros végső árban vett meg. 
Köszönetét mondunk a sok tombola tárgy 
adakozójának, melyeket Kresztekanits 
Violetta gyakorlott vezetésével talált új 
gazdára -  szép anyagi eredménnyel. Az 
asztalok terítése Győri Izuka elismert 
ízlésének felelt meg, melyhez Kocsis Margit, 
Kismartoni Tünde és Csik Kati is 
hozzájárult. Köszönet a pogácsa és kiflik



8. OLDAL AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

készítőinek és az árusításért köszönet Polonyi 
Marikának. A BÁR-ban Merkli Ferenc nagy 
gyakorlattal és régi baráti szeretettel várta és látta el a 
szomjas vendégeket.
A konyhában segítők, akik a hétből két napot 
feláldozva, dolgoztak a konyhában. Név szerint: ( 
ABC sorrendben) Bácsi Marika, Bádon Márta, 
Gergyely Klára, Szegedi Erika, Szeredai Magdi. 
Az ebéd folyamatos és gyors kiszolgálásáért köszönet 
a Gyöngyös Bokréta tánccsoport tagjainak. Az 
asztalok felállításához segédkeztek: Koczek János, 
Bácsi István, Forgács László. Kovács Róbert és 
Miklós Béla.
Hálás és szívből jövő elismervény adakozóinknak, 
Galló Erzsébet, $60.00; Gulyás Gyöngyi $50.00; 
Kocsis Margit $30.00; Moody Piroska $100.00; 
Rácz Judith $150.00; Simon Endre $50.00; S.J.M, 
$500.00. További adományokat szívesen fogadunk 
különböző megnevezett célokra és kérjük az 
Australian Transylvanian Association névre, 760 
Boronia Road. WANTIRNA -  3152. V1C. Címre 
elküldeni.
Nagyon szépen köszönjük kedves vendégeinknek, 
hogy a megjelenésükkel hozzájárultak rendezvényünk 
sikeréhez. Erdélyi szeretettel viszontlátásra a 
következő rendezvényünkön, 2012. március 4-én az 
Erdélyi Piknikünkön.
Jelszavunk továbbra is:

Segíts, hogy segíthessünk!
Bálint Kálmán -  elnök.
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2011
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.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívja és várja vendégeit a Regnum Szövetkezet vezetősége 

2011 november 6.-n, vasárnap a

Szent István Ökumenikus templom
búcsújára

déli 12 órakor 
Ökumenikus Isten-tisztelet

Gulyás - Laci pecsenye - Házi sütemények - Lángos - Tombola

A  nap tiszta bevételét a Szent István Ökumenikus Templom fenntartására fordítjuk

Qyertyafényes est 2011 december 18 vasárnap este 8 óra

Megemlékezés!
A délvidéki, 1944-45-ben ártatlanul kivégzettek 
emlékére Szentmise 2011. November 27-én, vasárnap 
a Szent István Templomban. Reggel 8:30-kor.

Mise után rövid emlékműsor az emlékműnél!

Cserkésznaptár — novemberre:
November 5 és 19 Összejövetel; November 26.
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantimaVictoria, 3152. Ausztrália
2011. NOVEMBERI NAPTÁR.

A Melbourne-i Magyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

November 6. Vasárnap
Déli 12 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
utána BÚCSÚ (lásd külön hirdetés)

November 13. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

November 20. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

November 27. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
d.e. 10 orakor 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 meghívnak és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt 

EBÉDDEL egybekötött 
ZENÉS KLUBNAPJÁRA 

2011. November 27-én 
a Székely Zenekar közreműködésével

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.

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.

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.

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

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

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______

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet Igazgatósága

tisztelettel hiv mindenkit

az Ifjúsági épület avatásának évfordulója
alkalmából tartandó

Diszebédre és az azt követő
• •

Ünnepségre
Az ünnepélyes összejövetelen magyaros 
ebéddel várjuk vendégeinket, az ünnepi 

műsorban köszöntők, néptánc-bemutató és 
21 tagú “Big Band” szerepel.

Az. ünnepség helyszíne a Melbourne-i Magyar Központ: 
760 Boronia Road, Wantima Vic 3152 

Időpontja: 2011 november 20. vasárnap 12.30

Belépő: 50 dollár
Az előkészületek tervezéséhez mindenkeppen számítunk visszajelzésükre
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MAGYAR ÉRTEKEZLET A 
CANBERRA! NAGYKÖVETSÉGEN

Dr.SEMJÉN ZSOLTTAL, Magyarország 
Miniszterelnök Helyettesével, a KDNP Elnökével, 

2011. október 24.-én.
Megjelentek: Az államok kiküldöttei, az 

egyházak lelkészei, újság-tudósítók. Bemutatkozott az 
új magyar nagykövet, SIKÓ ANNA asszony, aki egy 
hónapja van Ausztráliában.

Ezután Semlyén Zsolt emelkedett szólásra. 
Magyarországon jól ismert az ausztráliai magyar 
diaszpóra, mondta. Rétegei a háború után kijöttek, az 
ötvenhatosok, majd a „gazdasági” kivándorlók, főleg 
a Délvidékről és Erdélyből. A működő egyesületek és 
egyházi közösségek jó alapot biztosítanak mindahhoz, 
amit a magyar kormány (először a történelemben) 
célul és feladatul tűzött ki maga elé. A NEMZETHEZ 
TARTOZÁS eszméit a magyar iskolákban, 
cserkészeten, tánccsoportokon, klubokon keresztül is 
tovább kell ápolni és biztosítani. Különös 
fontossággal bírnak az öregotthonok is.
IDENTITÁS, MAGYARSÁGTUDAT. Először ez a 
nyelvből fakad és marad meg. A nyelvtudás szintje 
azonban veszít a nemzedékekkel. így a legfontosabb a 
GYÖKEREK ismerete és megtartása!
Minden nemzet a világon egy egyedi, egyszeri és 
megismételhetetlen érték. Ha a magyarság eltűnne, az 
egyetemes emberiség lenne szegényebb ez által. Mert 
van. amit csak mi, magyarok tudunk adni a világnak. 
MIT ADHAT MAGYARORSZÁG?
MI A SZEREPE, CÉLJA, KÖTELESSÉGE AZ 
ÁLLAMNAK:
1. A MAGYAR NEMZET FENNMARADJON
2. A MAGYAROK SORSA JAVULJON
3. A MEGMARADÁS ÍGY EGY ERŐS 
MAGYARORSZÁGON MÚLIK.
A FIDESZ/KDNP kétharmados többséggel jutott be a 
parlamentbe. AZ EU elnökség, szociális népszavazás, 
önkormányzati választások, mind többségi szavazattal 
zárultak. Az ország kiszabadult az IMF kezéből! Nem 
vesz fel több hitelt és törleszti a hatalmas adóságot. A 
hiányt 7.2 százalékról 2.2 százalékra csökkentette. Az 
adózást az EU terveivel ellentétben, a kormány a

jövőben csökkenteni kívánja. A fizetőeszköz marad a 
Forint, így nem vállal közös pénzpolitikát a EURÓ 
bevezetésével. Amíg az első félév adóság 
csökkenésére irányult, a második félévben az új 
Alkotmány és törvénykezés befejezése a cél.
A TÉNYLEGES RENDSZERVÁLTÁS MOST 
MEGY VÉGBE. A terv az, hogy 2012 előtt túl kell 
esni az ellenzéki és EU konfliktusokon, s így tovább 
lehessen lépni, amit 2013 sikerei eredményezhetnek. 
Egy példa a sok Jóindulatú” belső és külső kritikára. 
Az új magyar Alkotmány így kezdődik: ISTEN 
ÁLLD MEG A MAGYART! ” Hát hogyan lehet így 
alkotmányt kezdeni?” Az nem tűnt fel az EU-ban 
senkinek sem, hogy a görög Alkotmány a 
Szentháromság részletes leírásával kezdődik.
AZ EGYETEMES AGYARSÁG.
Egy háromlábú székhez hasonlít: 1. ANYAORSZÁG;
2. KÁRPÁTMEDENCE (Elszakított országrészek);
3. KÜLFÖLDÖN ÉLŐK (Menekültek, kivándorlók)
Ha a szék bármelyik lába eltörik, a szék összeroskad. 
Az új Alkotmány hivatkozik az EGÉSZ MAGYAR 
NEMZETRE, amiért Magyarország FELEŐSÉGET 
VISEL! Minden magyar, bárhol éljen is a világon, 
jogosult a magyar' állampolgárságra. Ezzel próbálja az 
előző kormány 2004. December 5.-i szégyenét 
lemosni. TRIANONRÓL az iskolákban kell tanítani! 
Továbbmenve: Középiskolai fokon minden
anyaországi diák töltsön egy-egy hetet valamelyik 
elszakított területen, s diákcsere formájában az ott élő 
diákok az anyaországban töltsenek egy-egy hetet.
A magyar nemzet nemcsak „kultúmemzet”, hanem 
első királyainktól fogva politikai nemzet is. Ezt fogja 
egybe, ezt az összetartást jelképezi a Szentkorona. 
Egyfajta állampolgárság van mindenki számára, amit 
visszahonosítással (pl. erdélyi magyarok) vagy 
honosítással (valamelyik felmenője magyar 
állampolgár volt és valamit tud magyarul) lehet 
megkapni. A magyar állampolgársággal önműködően 
EU állampolgárság is jár. (Akármelyik EU államban 
munkát lehet vállalni.)
KÁRPÁTMEDENCE: A kormány támogat minden 
nemzeti alapú magyar pártot. Mindent megtesz, hogy 
megváltozzon a szlovák állampolgársági törvény. 
Szerbia EU felvételét megvétózza, amíg a kárpótlási 
törvényük meg nem változik. „NEM TŰRÜNK EL 
KETTŐS MÉRCÉT SEM NEMZETEKBEN, SEM 
AUTONÓMIÁBAN.” -  fejezte be ismertetését 
Semjén Zsolt.
Végezetül beszélt a NEMZETI REGISZTRÁCIÓ” 
alapításáról, amit külön alkalommal ismertet majd a 
Kisújság is. P.I.
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR  
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkoznak a Magyar Központban
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
2011. November 8-án, és 22-én.

Az októberi hónap elég mozgalmas volt a Klub 
életében. Az októberi évi közgyűlésen (AGM) Tóth 
Tériké a Klub elnöke lemondott, mielőtt még a többi 
vezetőségi tag átadta volna tisztségét az új 
vezetőségnek. így a Klub elnök nélkül maradt -  és 
mivel a Klub nem működhetett volna tovább elnök 
nélkül -  Szeverényi László vállalta el az elnöki 
pozíciót addig, amíg egy hivatalos választás 
megszavaz egy új vezetőséget. A tisztségviselők 
elvállalták, hogy az év végéig (2011) maradnak a régi 
beosztásukban -  és menjen minden a szokott rendje, 
módja szerint. Egy tisztségválasztó Rendkívüli 
Közgyűlés volt meghatározva November 22-ére, 
melyre remélhetőleg a tagság nagy része meg tud 
majd jelenni. Addig hivatalos ajánló lapok -  az 
esetleges megüresedő pozíciókra benyújthatók, az 
eddig még hivatalosan működő Titkárunknak -  
Fekete Marikának.

A Klub október 25-én emlékezett meg az 1956- 
os Magyar Forradalom és Szabadságharcról. A 
megemlékezés alkalmából Kratz János szavalta el a 
Pálos István által írt és szavalt (1996-ban) verset, 
amely hűen tükrözte a Pesten lejátszódó forradalom 
képét. Ezután egy perces néma felállással emlékezett 
meg a Klub tagsága a hősökről, akik életüket adták 
hazánk szabadságáért.
Az összejövetelekre mindenkit szeretettel vár

........... a Vezetőség nevében Bacsa Nóra.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2011November 2-án, 
16-án és 30-án tartják összejöveteleiket az East 
Burwood-i Hall-ban címe: 310 Burwood Hwy. East 
Burwood. 3151. Melways Ref. 62. B-7.
Klub élet októberben.
Október 5-én egészségügyi előadás volt a 
gondozókról, és azok munkájáról. Az előadók angol 
és magyar nyelven tájékoztatót adtak a gondozók 
munkájáról, hogyan lehet elérni őket, és milyen 
segítséget tudnak nyújtani az arra rászorulóknak. 
Privát, vagy személyes gondozó lehet bárki -  a család 
tagja, ha megfelelően van rá szabad ideje, fizikai és 
szellemi képessége megengedi. Az előadók kitértek 
arra is, hogy a gondozó, természeténél fogva, 24 órás 
munka, ha a beteg, akire vigyáz állandó gondozást,

igényel. A vállalkozó egyén, aki erre a gondozói 
feladatra vállalkozik számolnia kell a fizikai és 
szellemi megpróbáltatásokkal. Az állami gondozó 
szervezet igyekszik segíteni, és megkönnyíteni a 
segítő feladatát. A kisegítés egy hivatalos személy 
által végzett ugyan olyan munka, amit a beteg egyén 
megkövetel a saját gondozójától. Az lehet akár 
bevásárlás, házi és személy ellátási munka. Ez egy 
hosszabb időre is igényelhető, ha a csalási segítő 
hosszabb szabadságra szeretne menni. Több ilyen 
szervezet létezik. A hivatalos helyi vagy a Tanácsok 
által adott szolgáltatások. És vannak a különböző 
szervezetek, amelyek hozzátartozásával, sokkal több 
segítséget kaphat az arra rászoruló beteg és 
gondozója.
Az előadás nagyon körültekintően adott tájékoztatót. 
Köszönet a Migrant Information Center-nek az 
előadásért és a törődésükért a magyar idősekre nézve.

Október 19-én tartotta Klubunk az 1956. október 
23-i megemlékezést. Emlékeztünk, majdnem egy 
emberöltő távlatából. 55 év után, már elménk mind 
gyatrábban hozza fel a régi emlékeket, és mindig 
kevesebben vagyunk, de vállaljuk hordozni, és éltetni 
a gondolatot a szabadságért küzdő hősi gondolatot a 
jövő nemzedék számára. Emlékeztettük az egész 
magyarságot, hogy 1956 nem egy történelmi eset, 
hanem a magyar nép sorozatos küzdelme volt a 
fennmaradásért. Az ezer éves küzdelemben Szent 
Istvántól és a forradalmak, világháborúkon át, mind
mind a magyar létért való küzdelemben vettek részt. 
1956, egy kis molekulája ennek a harcnak... és mi is 
reménykedünk, hogy talán mégis valóra válik Petőfi 
álma: ....A magyar név megint szép lesz, méltó régi
nagy híréhez....  Adja Isten, hogy így legyen!
A Klub ez évi vezetőségi választása November 2-re 
lett kitűzve. Kérjük a tagokat, hogy aki csak teheti, 
jelenjen meg ezen a napon.
A Klubunk, mint rendszeresen, nagy szeretettel vár 
minden magyart, vagy a magyarsággal érző és 
megértő idős „polgárt”, - sok megbeszélni valónk 
van, mint általában, és hogy éhen ne maradjon a 
vendég, teával, kávéval, és ha kedve van rá egy finom 
magyaros meleg étellel is, kedveskedhetünk neki. 
Szívélyes üdvözlettel a Klub nevében Jocó.

CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2011-ben minden 
szerdán a megszokott időben és helyen!
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 
78 Power Road Doveton 3177 címen. w
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Az október hónapjában is összejöttünk minden 
szerdán, a fenti címen, élvezni barátaink társaságát, 
összekötve egy magyaros ebéddel. Sajnos e hónapban 
sok székünk üres volt, amit ráfoghatunk a rapszodikus 
időjárásra, amiért sok tagunk beteg lehetett. 
Megemlékeztünk a történelmi eseményünkről, az 
1956-os forradalmunkról, amit a kommunizmus és az 
orosz megszállás ellen tettünk. Megadtuk 
tiszteletünket is, az elhalt honfitársainknak egy perces 
néma felállással. Isten nyugtassa őket, békességben. 
Szeretném felhívni az olvasóink figyelmét, hogy 
november 27-én fogjuk megtartani ebben az évben az 
utolsó zenés vasárnapi ebédünket, ez alkalommal is 
mindenkit szeretettel várunk. A jó hangulatról, mint 
mindig, Máté Ági és Risztics Pityu fognak 
gondoskodni. Üdvözlettel Árpi.
Többek kérésére: a Casey Idősek találkozó helyének a 
telefonszáma: (03) 9794 -  9534. De csak akkor 
hívják a magyar érdekeltek, amikor a Casey Idős 
Magyarok találkoznak minden szerdán 9-től - 4-ig.

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes N on-Stick Tri-Tanium 

B E SS E M E R
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! 
É rd ek lő d ő k  h ív ják  G izellá t a 

(03) 9563 3296 telefonszámon.

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2011 évben a hónap első és harmadik hétfőjén 
találkoznak! November 7-én és 21-én találkozunk 
a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)

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.
A 2011-es összejövetelek minden pénteken a 
megszokott helyen.

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.
Szeretettel várjuk a tagokat és vendégeket.

DDMSz -  Értesítője!
November 19-én Erzsébet - Katalin Bál.
Szeretettel várunk minden tagunkat -  értesítés a 
Kovács Magdit 9390 0327, Márton Katót
93664382 telefonszámán. Kovács Sebestyén.

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

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) A Klubról érdeklődni lehet a Piroska 041 
832 2160 telefonszámán.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska.

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol élsz, 
AUSZTRÁLIÁT  

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.
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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: hunconsmelb@,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 Юи bélét a Bocskai teremben.

•ЛЛЛЛЛА/

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. 
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 tagok akarnak lenni.

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.
SZERKESZT Ő 
ASZTALÁRÓL!
..harmadszor!...
Szeretném felhívni a 
figyelmét minden idősödő 
magyarnak, hogy az Ausztrál állam 
is komolyan foglalkozik az idősödő 
generáció problémáival. Most van az alkalom, hogy 
mi is komolyan véve, belekapcsolódjunk ebbe a 
munkába, hogy minden idősödő magyar megkapja a 
legjobb segítséget és ellátást, amely minden 
állampolgárnak kijár. Sőt. A magasabb fokú ellátás 
felé kell törekedjünk, amihez összefogás és komoly 
előrelátás, szervezés szükséges. Kérek minden olyan 
magyart, akiket ez érdekel és szeretne segíteni, 
jelentkezzen, és csatlakozzon a
kezdeményezésünkhöz._________________________

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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