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...és ki fogja gondját viselni az
öregeknek?...

Ha valaki jár, mint ahogy én is 
Melbourne idős magyarok Klubjaiba láthatja, 
hogy a lassan csökkenő létszám mellett, egyre 
több és több idős magyar találja meg helyét újra 
a rég-nemlátott barátok között. Sokkal többet és 
jobban beszélik újra a magyar nyelvet, 
visszaemlékeznek a "régmúltra", a kezdetre, 
mintha az életük akkor kezdődött volna, amikor 
idegen földre léptek. Ma, ha megnézzük, nem 
úgy van minden, mint amikor emigrációba 
kerültünk!

Az életkörülmények és társadalom 
változását láthatjuk magunk körül, és az egyik 
legnagyobb változás a családi rendszerekben az, 
hogy a hagyományos öregellátás, ami a 
családokban rendszerint anyái és nagymamái 
láttak el, megváltozott. A fiatal mamák ma már 
más életformát folytatnak, mint 50 évvel ezelőtt. 
Ma a megélhetés és önállóság tudata, karrieres 
állásokba lefoglalja őket, és a gondozás a 
"szakszerűen" felszerelt öregotthonok végzik. Ez 
a megoldás látszólag a helyes út, de sok 
megkötöttség és anyagi problémákkal is jár.
Jó tudni, hogy itt Melboume-ben az Árpád 
Otthon -  most már kiszélesített formában -  tud 
helyet adni sok idős magyarnak, és ott szakszerű 
és gondos, magyar ellátást kapnak. Jó látni, hogy 
itt Ausztráliában legtöbb nemzetiség bevándorló 
csoportja létesít valamilyen formában az idős 
generációja részére elszállásolásos gondozó 
helyeket.

A helyi hírekből értesülünk a mindennapos 
vitákról, a korházi ellátás hiányosságairól, és az 
öregek gondozása és ápolásával kapcsolatos 
problémákról. Ez nem csak itt Ausztráliában 
probléma. A világ öregedő lakosságát érinti 
legjobban mindenhol a gondviselés hiánya, - ez 
ma már mindenki által elfogadott tény.

Napirenden van a különböző öreg
otthonok feloszlatása. Az állam nem ad elég 
segítséget, de megszabják a hivatalosan elvárt 
ellátást, amit egy kisebb méretű otthon nem tud 
anyagilag ellátni. A minap beszéltem az egyik 
legnagyobb öregellátó intézmény vezetőjével, 
ami jótékonysági és nem állami intézmény. A 
megadott irányok szerint, még az önkéntes 
munkások segítségével, és az állami segítség 
igénybe vételével is nehezen tudják biztosítani a 
működésüket.

Ezért kérek minden Melbourne-ben élő 
magyart, hogy segítsék az Árpád Otthon 
kezdeményezéseit, hiszen csak így tudják 
segíteni az öregedő magyar társadalmunkat!

Ausztrália, szerencsére számon tart és 
segít (amennyire lehet) az emigránsokon, csak 
ezt a segítséget meg kell találni és felhasználni 
idős magyarjaink számára!

A gondolat tervet szül, a terv valóságot és 
jövőt biztosít. Mindent el lehet érni ebben az 
országban, csak akarni kell!

Szeverényi László.
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Magyarországi tudósítás:
dr. Szalontai Éva

Az utolsó értesülést Svédországból kaptam szeretett 
Magyarországi tudósítónktól, dr.Szalontai Évától, aki 
gyakran látogatja meg „második hazáját”. Több 
tanulmányt, és riportot készített a Svédországos 
dolgokkal kapcsolatban, - íme itt van egy belőlük:

SKANDINÁV EST A BUDAPESTI 
MAGYAROK HÁZÁBAN

Dr. Medvigy Endre irodalomkutató, művészeti 
igazgató, az MVSZ Szent László Akadémia elnöke a 
Székely Ház Közhasznú Alapítvánnyal tartott közös 
rendezvényt skandináv estként konferálta be. Ennek 
főszereplője Tar Károly, magyar-svéd író, szerkesztő, 
illetve az Ághegy című skandináv-magyar irodalmi és 
művészeti lapfolyam IV. rangos kötetének írója volt.
A skandináv Ághegyből, Tar Károly műveiből a 
székely származású Árkossy Ilona színművésznő 
mutatott be részleteket kifejező átéléssel.
Tar Károly Erdélyben kezdte munkálkodását, eredeti 
szülőhazájában. Irodalmi munkássága azonban 
Svédországban lett teljes. Az Ághegy ma 33000 
oldalnál tart és megszólalt már a svéd-magyar rádió 
műsorában is.
Tar Károly „ars poeticája”: Ahol állsz, ott vesd meg a 
lábad! És ő megtette! Napjainkban már 45 irodalmi 
alkotás áll mögötte. Ezúttal létre hozta a svéd
magyarok családi lapját, a Magyar Ligetet. 
Összefoglalva, megjelentette az I. II. III. és most már 
а IV. Ághegy kötetet.
A rangos IV. Ághegyet először a Stockholmi Magyar 
Követségen mutatták be, majd Budapesten az írók 
Házában, illetve nemrégen a budapesti Magyarok 
Házában -  volt jelentős sikere.
Dr. Medvigy Endrén kívül Dr. Aniszi Kálmán 
esszéíró, publicista, egyetemi adjunktus, szerkesztő is 
méltatta Tar Károly munkásságát. Aniszi Kálmánnak 
ugyanekkor mutatták be a „Zimankó” című sikeres, 
sommás igazságokkal teli elbeszélő kötetét, amely 
egy külön teljes estet is betölthetne.
Én is felszólaltam, mint magyar-svéd tudósító, és 
mint akinek a neve szerepel az Ághegy kötetben, a 
skandináv magyar alkotók között. Megköszöntem Tar 
Károly írónak, azt a kitartó, fáradságos munkát, 
amelyet a magyar nyelv és kultúra fenntartása 
érdekében fejtett ki Svédországban, és a skandináv 
országokban. Sok Tar Károlyra lenne szüksége a 
skandináv-magyaroknak, de a magyarországi
magyaroknak is.
A budapesti skandináv est tudósítója dr.Szalontai Éva

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

Kiadják a YouTube felhasználók adatait
Megtudhatja a Viacom nevű szórakoztatóipari 
óriáscég, milyen videókat nézegetnek a YouTube 
felhasználói -  így döntött egy amerikai bíróság a 
videómegosztó és a Google ellen folyó szerzői jogi 
per során. A Viacom azt állítja, csak a kalózkodás 
mértékének bizonyítására kellenek neki az adatik, az 
egyes emberek videó-nézési szokásaira nem kíváncsi. 
Egy New-York-i bíró arra kötelezte a Google-t, hogy 
adja ki a YouTube felhasználók adatait a Viacom- 
nak, a Paramount Stúdió és az MTV tulajdonosának -  
számolt be róla a Reuters. A Viacom szerzői jogok 
miatt egymilliárd dollárra (US) pereli a két 
szolgáltatót. Ennek a pernek a részeként álltak elő az 
információkéréssel. A bírói döntés nyomán a Viacom 
megtudhatja a népszerű videó-megosztó oldal 
felhasználóinak nevét, hogy milyen videókat néztek 
meg és az IP-címüket is. A döntés ellen tiltakoztak a 
jogvédők, mert szerintük sérti a személyes adatok 
védelméhez való jogot.
A Google és a YouTube képviselői azt ígérték: 
megpróbálják megoldani, hogy úgy teljesítsék a bírói 
utasítást a videók adatainak kiadásáról, hogy közben 
biztosítsák az azonosításra alkalmas személyes adatok 
védelmét is. A Viacom azt állítja,hogy az 6 kárára 
folyó kalózkodás bizonyításához van szüksége az 
adatokra, és érdeke beazonosítani az egyedi 
felhasználókat. A Google jogtanácsosa, Catherine 
Lacavera azt mondta: annak örül, hogy a bíró határt 
szabott a tudakozásnak, például nem engedélyezett 
hozzáférést a Viacomnak a YouTube keresési 
technológiájához, és a felhasználók privát videóihoz 
sem. A Google ügyvédei most azt szeretnék elérni, 
hogy a Viacom engedje meg a YouTube-пак az 
adatok anonimmé tételét. Id. Szabó Viktor

A Föld egyik legszennyezettebb helye 
2007-ben: CSERNOBIL, UKRAJNA.

Érintett lakosság: legalább 5,5 millió.
Bár 1986. Április 26-án rendkívül nagy mennyiségű 
radioaktív anyag került a levegőbe a 
reaktorkatasztrófa során, a legtöbb sugárzó anyag 
mégis az üzemen belül rekedt. Egyes becslések 
szerint több mint 100 tonna urán és más sugárzó



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 3. o ld a l

anyag, így plutónium kerülhetne a légtérbe, ha 
bekövetkezne egy károsodás az erőművet jelenleg 
borító betonszarkofágban. 1992 és 2022 között 
Fehér-oroszországban és Ukrajnában több mint 4000 
esetben regisztráltak pajzsmirigyrákot gyerekeknél és 
kamaszoknál -  a leginkább érintettek a 14 éven 
aluliak voltak. Jelenleg is több mint 5 millió ember 
lakik a katasztrófa által, sújtotta területeken.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) és az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2005 
szeptemberében közzétett közös jelentése 4000 főre 
tette Csernobil halálos áldozatainak számát. Az 
Európai Parlament zöld csoportjának szakértői nem 
fogadják el ezt az adatot, és 30 -  60 ezer várható 
áldozatot becsülnek Európában. Kifogásolják, hogy a 
jelentés nem ad számot az Ukrajnán, Fehér
oroszországon és Oroszországon kívüli európai 
országokban szerintük várható sokezres halálozásról 
(a WHO szerint a három említett országon kívüli 
területeken elhanyagolható a baleset egészségügyi 
hatása). A Greenpeace még tovább megy: 2006. 
Április 18-án közzétett tanulmánya szerint akár 
százezer is lehet a baleset miatti daganatos 
megbetegedések halálos áldozatainak száma csak 
Ukrajnában, Fehér-Oroszországban és
Oroszországban.

A Központi Komputer Klub Assn Hírei!

A Viktória Állam honlapján, A Hungárián 
Computer Community tovább folytatja működését. 
Sőt. A kibővítés lehetősége is a saját feladata lesz. Ez 
azt jelenti, hogy a Hungárián Computer Community 
tovább él és működik a jövőben is, úgy ahogy az 
eddig elkészült, és a kiszélesítésre is megkaptuk az 
engedélyt. Az mc2 folytatása mellett a Komputer 
Klub ismét felveszi eredeti tevékenységeit, az 
összejöveteleken nemcsak az mc2 dolgaival fog 
foglalkozni. A jövőben ismét elkezdjük a különböző 
„Software”-ek tanítását, a kép, a hang és a mozgókép 
felvételek és rendezések lesznek a fő témák, - ami -  
tudomásunk szerint - a nagy- közönséget érdekli. A 
Klub gyarapodott egy USB lemezlejátszóval, ami 
segítségével a hanglemezek digitális átformálása lesz 
lehetséges -  és azok CD-n vagy DVD-n való 
megörökítését segíti elő. Ez egy olyan feladata lesz a 
Klubnak, amit a magyar közönség szolgálatába 
szeretne állítani. Kérem, ügyeljék a hirdetéseket, a 
tanítás és a tényleges hangátvitel megkezdéséről.

A Klub-tagok úgy, mint ezelőtt, minden 
pénteken 1-től 3-ig találkoznak a Magyar

Központban. Klub napokon a tagság szeretettel tanít 
minden kezdőt - főleg azokat, akik az Idős Magyar 
Klubokon keresztül mc2 tagokként szeretnének 
dolgozni! Lehet jönni és csatlakozni! Hirdetés! -  A 
Security Sytem -  minden Windows rendszerre 
kapható. Ez az egyik legjobban bevált rendszer, ami 
kiszűri a „spam”-akat, - Fire-wall-t ad ki és bejövő 
levelekre -  Interneten küldött káros fertőzések ellen. 
Figyelem! A Klub évi közgyűlését (AGM) 
Szeptember 26-án (pénteken) tartja a Komputer 
szobában (760 Boronia Road Wantima 3152) 2 és 3 
óra között. Kérjük a tagok szíves megjelenését! 
Kimentések és kérdések a Titkár, Madai Sándor 
telefonszámán: (03) 9762 0801

Szeverényi László.

A Melboume-i Árpád Otthon
Az Idős Magyarokat Gondozó Szervezete 

2008 szeptember 6-án d.u.2-től 
Apáknapi Süteménvvásárt Rendez

Cím: 9 Garrisson Grove Wantima 3152. 
Kérjük szíves segítségét Házi-sütemények 

adakozásával és megvásárlásával. 
Hozzájárulásával segíti az Árpád Otthont.

Nagylelkűségét előre is köszönjük.
Bővebb felvilágosításért és sütemény 

felajánlásával kérjük, hívja: Győri Izukát a 
(03) 9801 1926 telefonszámon.

М л  Ön segíti a z Árpád Otthont, holnap 
pedig az Árpád Otthon segíti Önt!
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60 éven felüli vagy?
Saját házad tulajdonosa vagy?
Nincs munkád sem jövedelmed? 

Szeretnéd pénzzé tenni ingatlanod egy részét

világkörüli útra, új autóra, ház-tatarozásra, vagy 
orvosi szolgáltatásokra -  

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

Hivatalunkban vagy a saját lakásán ingyen és 
bizalmasan tárgyalhatjuk ügyeiket.

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

(Fin/Mortg Broking)
Certified Mortgage Consultant

0429 106 596
Gus@allhomeloans.com.au

ALL Home Loans
ABN 18 066 912 721 

www al.ihomelaans.eom.au 
Unit 2, 52 Cuthbert St. Bullen, Vic. 3105. 

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

HONFITÁRSI és baráti szeretettel üdvözöljük 
tisztelt tagjainkat, nézőinket és támogatókat. A 
Victóriában élő magyar közösségek bemutatása 
érdekében közöljük, hogy az MHTV minden 
vasárnap délután 4:30-és 5.00 óra között a 31-es TV 
„Nemzetközi Televízió” csatornán magyar műsort 
közvetít, az önkéntes vezetőség, műszaki személyek 
és támogató tagjaink jóvoltából. (Lásd. Hirdetés a ló
ik oldalon) Egyesületünk szoros kapcsolatot teremtett 
a helybeli magyar Szervezetekkel, támogatja az 
Ifjúság hazafias mozgalmait. Szoros kapcsolatot 
teremtettünk a Duna-Televízióval, hogy a külhoni
magyarokat szolgáló műsoranyagokat felhasználva 
ide, Ausztráliába is eljutnak a napi magyar hírek.

A közeljövőben — a Melboume-i Magyar 
Központ — MHTV stúdiójában, elindítjuk a 
folyamatos véleménykutató interjú - tárgysorozatokat. 
Különös hangsúlyt szeretnénk fektetni a Magyar

Ifjúság művelődési, közoktatási és a helybeli sport 
szervezeteik ismertetésére, - a magyar közösség 
jövőjét mérlegelve. Ehhez szükségünk lesz nem csak 
morális, de anyagi támogatásra is. Kérjük a tagokat, 
hogy évi tagsági díjakat rendezzék és új tagok 
szervezésével, támogassák kezdeményezésünket.

Kérem figyeljék az MHTV havonta megjelenő 
híradóját a hónap eseményeiről és programjáról.

Végezetül, hálával tartozunk a Magyar Központ 
igazgatóinak a használatunkra kijelölt helyiségért, 
amit az MHTV Stúdiójának rendezünk be. Ez a 
helyiség az Ifjúsági - Kulturális Szövetkezethez 
tartozik, amely ebben a pillanatban komoly felújítási 
munkálatokon megy keresztül. Az MHTV 
Vezetősége ezekhez a munkálatokhoz $500 
adománnyal járult hozzá.

Vállalatok támogatását örömmel várjuk, 
hirdetési lehetőségeket egyéni megbeszélésekkel az 
MHTV Vezetősége áll rendelkezésére a Magyar 
Szervezeteknek. Polonyi Sándor, elnök. Tel: (03) 
9762 2875. (az esti órákban)
TÁJÉKOZTATÓ: TAGSÁGIDÍJAK; Teljes tagsági 
díj: évente $30.00.; Házaspárnak: $50.00.
Kedvezményes tagsági díj: (nyugdíjasoknak) $15.00; 
Házaspárnak: $25.00; Szervezetek és vállalatok -  
megegyezés szerint: $50.00 -  $200.00;

Pákái Imre.

AUSZTRÁLIAI ERDÉLYI 
MAGYAR SZÖVETSÉG
Postai address.
The President Louis Árpád Pelle 
6 Kelvan Grove 
E Doncaster 3109 
Victoria Australia.

Saitó nyilatkozat.
Rohan az idő és ha lassan is, de közeledik az Erdélyi 
Szövetség hagyományos évi ebédje, mely a Magyar 
Központ felújított Ifjúsági termében kerül 
megrendezésre Október 12-én 12:30 kezdettel 
Rengeteg előkészületi munka vár ránk, de már most 
szeretnénk Melbourne és környéke magyarságának a 
figyelmét felhívni erre a rendezvényünkre, és 
szeretettel meghívni minden barátunkat és 
támogatónkat az ebédre. Nagyon szükséges, hogy 
minél többen eljöjjenek, mivel a rendezvény nyújtja 
az anyagi fedezetet erdélyi testvéreink támogatásához 
és a különböző munkálatok kivitelezéséhez.
Jelszavunk továbbra is: - Segíts, hogy segíthessünk!

Baráti üdvözlettel....................Pelle Lajos elnök.
NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK

mailto:Gus@allhomeloans.com.au
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A MAGYAR KÖZPONT VEZETŐSÉG 
RENDEZÉSÉBEN

A M agyar Központ Nagytermében 
760 B oroniaR oad W antirna 3152.

2008. AUGUSZTUS, 24-ÉN MEGTARTOTT

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉLY
Ez alkalommal vetítésre került a Melbourne-i szereplőkkel készített

„István a Király” című Rock Opera.

MS Photography &Imaging



6. oldal AUSZTRÁLIÁI KÍSWSÁG



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 7. o ld a l

R

2008
SZEPTEMBER

Jeles napok; 
Szeptember 1. 
Egyed napja. 

Szeptember 8. 
Kisasszony napja. 

Szeptember 29. 
Szent Mihály 

főangyal napja. A 
magyar gazdasági év 

őszi fordulója. A 
kalendáriumi 

mondóka ezt írja 
róla: Mihály napján, 

hogyha dördül, jó 
ősz után nagy tél 

gördül. Ha sok 
makkot hozott 

Mihály, elkészítheted 
a szánkát.

TEHERVISELES
A fiatal házaspár mélyen alszik, de az alig pár 
hónapos gyermekük felébred és éktelenül sírni kezd, 
mivel az anyja nem tudja lecsitítani felkelti az apját: 
Kérlek légyszives törődj te is a gyerekkel egy kicsit, 
hiszen a tiéd is.
A férfi nyugodtan a másik felére fordul és álmosan 
mondja: Hagyj békén, az én részem csak sírjon 
tovább.

ÖSSZEILLŐ PÁR
A professzor házassága állítólag nagyon boldog -  
mondogatják a szomszédok. Az egyik rájött a 
nyitjára.
- Nem kell rajta csodálkozni: a professzor 
matematikus, a felesége pedig kiszámíthatatlan....

„Ugyan, Géza! Ehhez már túl öregek 
vagyunk.”

CTVTLIZÁLÓDÁS A NAGYVILÁGBAN
Két ember beszélget az emberevő törzsek életéről a 
misszionáriusok munkájáról:
- Tehát. Ön járt ott és látta életüket. Mondja, kérem, 
valóban civilizálódtak valamelyest?
- Ó, igen. Most már péntekeken csak halat esznek!

VANNAK ILYEN EMBERKEK IS
- Nézd csak, hogy hasonlít ez az emberke a magyar 
költőkre.
- Hogy -  hogy?
- Haja Petőfi, szája Arany, s az esze Tompa!

UTÓGYUJTÁS
Egy francia úr odalép egy angol úrhoz, és leken neki 
egy hatalmas pofont. Az angol vészjóslóan 
felemelkedik:
Miért kaptam ezt a pofont, kérdezi?
Mert ama nép fiai közé tartozik, akik máglyára 
küldték az orleans-i szüzet.
De kérem! Hiszen az már több mint ötszáz éve 
történt!
Meglehet! De én fél órája hallottam róla először.

TALÁLÓSKÉRDÉS
Melyik a világ legkisebb sakktáblája?
??????
A rendőr dobogója, mert azon csak egy paraszt áll!

MIT MOND A FOGORVOS, A BORBÉLY 
ÉS AZ ÓRÁS A NÁSZÉJSZAKÁJUKON?
Fogorvos: Kicsikém, nem fog fájni.
Borbély: Csak öt percig tart.
Órás: Ezt már valaki piszkálta.
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Médiamix Kiadó
Budapest, Szentháromság tér 6., III./42. 

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

Mixmedia Inc.
217 East, 83 rd Street,
New York
N.Y. 10028. (Blue Danube Gifts) 
Telefon: 212-794-7099

MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN
Képes életrajzgyűjtem ény a világba szétszéledt magyarok ésm agyar 

származásúak egyéni, családi és közösségi pályafutásáról

Akik á lta l a világ előbbre haladt -  az emigráció nagykönyve a XXI.századnak

l. KÖTET: EGYÉNI ÉS CSALÁDI ÉLETTÖRTÉNETEK 

II. KÖTET: KÖZÖSSÉGEK, SZERVEZETEK BEMUTATÁSA

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 36/209-28-00-88

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

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

zését várjuk!)

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

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

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

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

J E L E N T K E Z É S
Részvételi igény bejelentése a MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN című könyvben történő megjelenéshez.

mailto:media.mix@chello.hu
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A Regnum Szövetkezet Ebédje a 
Melbourne-i Magyar Központban 

2008. Augusztus 24.

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGÁRIÁN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIŐR • 

UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. Tonnay Cecil Leánycserkészcsapat 
____________________  F e n n t a r t ó  T e s t ü l e t é ________________________

M E G H Í V Ó
A melbourne-i Magyar Cserkészek szeretettel meghívnak minden 

édesapát, nagyapát, nevelőapát, dédnagyapát, 
jó barátot és támogatót a hagyományos

APÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE

amelyet 2008. Szeptember 6.án szombaton d.u. 2 órai kezdettel tartunk 
a Magyar Központ Korona ét teremben

(760 Boronia Rd Wantima)

Rövid műsor, finom ebéd, gazdag tombola.
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Szolidaritás Tüze!
A Melboume-i felnőtt cserkészcsapat Augusztus 17- 
én este rendezte, most már másodszor a Szolidaritás 
Tűz gyújtását, a Szilágyi tanyán. Sajnos nem volt 
lehetőség 20-ára összehozni a csapatokat, de 
mindenki megígérte, hogy szerdán este ismét 
meggyújtja a kis mécsest és kiteszi az ablakba.

Sajnos már egy hete zuhogott az eső, így egy 
hatalmas gyertyát gyújtottunk, és Pálos Pistaföá 
vezette be az alkalom hátterét és fontosságát. 
Megemlékezett az elszakított területek tragikus 
helyzetéről, a Trianon-i békeszerződés 
igazságtalanságáról és arról, hogy hogyan fogja össze 
ezen a tűzgyújtáson keresztül a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség a világon szétszórt magyar 
cserkészeket.
Ezt követően többen meséltek a saját 
gyermekkorukról, akik az elszakított területeken 
születtek és nőttek fel. Kovássy Éva vezette az erre az 
alkalomra illő csendes népdalokat, majd mindenki 
meggyújtotta a nagy közös lángból a kis mécsesét. 
Igen megható volt, ahogy körben felgyulladtak a 
lángok és Mukus Jóska elszavalta Végvári: „Nagy 
magyar télben picike tüzek” című versét. A Himnusz 
eléneklésével fejeztük be az est e részét.
Vacsora után megnéztük a „Szabadság vihara” című 
filmet, amit nagyon értékeltünk, különösen azért, 
mert egy héttel előbb láttuk a „Szabadság, szerelem” 
című filmet, - amely egy más feldolgozása a komák, 
de egy jó hátteret adott a dokumentumfi lmhez.

MELBOURNE ! MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road Wantirna
Victoria, 3152. Ausztrália
2008. SZEPTEMBERI NAPTÁR.
Szeptember 6. Szombat

d.u. 2 órakor Apák napi ünnepség (Cserkészek)
Szeptember 7. Vasárnap

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

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

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

Szeptember 28. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e.l0 órakor Evangélikus Istentisztelet 
d e 11:00-től SOCIAL CLL В EBÉDJE

A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  
TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET

760 Boronia Road Wantirna, Vic. 
Hungárián Social Club 

IGAZGATÓI
Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 

honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
a Székely Zenekar közreműködésével 

2008. Szeptember 28-én
Az ebéd egységes ára $28.00.
Italok a helyi bárban kaphatók.

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

MINDENKIT.
Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 

Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM MUNKA NAP!
Minden hónap első szombatján 

a Magyar Központban!
A következő munkanap Szeptember 6-án lesz.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA
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FIGYELEM!
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.

Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség által 
Épített és fenntartott alCarlton-i 

Temetőben lévő
Magyar Hősi Emlékmű mögött lévő 

Urnafalon hely kapható, 
illetve, elhunyt szeretteinek hamvai 

elhelyezhetők.
További érdeklődésért hívja Pelle Lajost 

Tel. (03) 9846 3670.

A LEGJUTÁNYOSABB ÁRAKAT BIZTOSÍT

BÁLLÁ FERENC
UTAZÁSI ÜGYNÖK

e x

Tel: (03) 9761 6765 Mobile: 0417 552 505 
Tel: (03) 9761 5153 Fax: (03) 9761 6765 

E-mail: beriferi @alphalink.com.au
Hívásra házhoz megyünk utazási ügyek megtárgyalására.

KIS HIRDETÉSEK!

A TRIANON TÁRSASÁG
victoriai tagozata rendezésében

2008 Szeptember 27-én szombaton d.u. 2 órakor 
a melbournei Magyar Központ 

Szent István Templom alatti társalgóban 
( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 ) 

vetítésre kerül a Csillagösvényen történelmi sorozat 
második része, aminek tartalma a következő:

Titokzatos Mondáink, Betyárvilág,
A Magyar Nép rejtélyes Eredete 

és Nyelve, Az Ősnyelv,
Mindenkit szeretettel vára Rendezőség

Szünetben tea, kávé, házi sütemények 
Belépődíj 5 dollár, 18 éves korig ingyenes. 

Érdeklődni lehet -.Pappné, Szarka Etelka: (03) 9796 0780

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK !

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI 
CSOPORTJA

A 2008-évben, minden hónap első szombatján 
2 órai kezdettel (Szeptember 6-án) tartja, a 
megbeszélt helyen! Minden bajtárs megjelenését 
kérjük. További felvilágosítást a Szmolnik Lajos 
9499 6427 telefonszámán.

Új, elegáns, minden méterre és korra illő, drapp 
színű, magyar hímzett hosszú, alkalmi ruha eladó.

Érdeklődni lehet Ilonkától. 
Telefonszám: 9543 1210.

Maximál Handvman (megbízható)
Házkörüli és benti munkákat vállal. Hívja Kálmánt a 
041 176 0363 mobilon.

CLEANING ACCLAIMED SERVICE
Deák Gyöngyi Tel. 9318-5103, Mobil 0422770957

Általános házimunkák, mosás, vasalás stb...
Megbízható, felelősségteljes szolgálat.

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

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA 
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak, - 
d.e. 10 órától — d.u. 4 óráig.
A Klub új címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.
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A KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍRFI 
Találkozunk a Magyar Központ 
Nagytermében
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
2008. Szeptember 2-án, 15-én és 29-én lesznek az 
összejövetelek.

Augusztus 19-én, szokásos összejövetelünk 
alkalmából, Szent István királyról emlékeztünk meg. 
Ünnepélyünket elnökünk, Tóth Tériké nyitotta meg. 
Beszédében méltatta első királyunk történelmi 
jelentőségét, államalapítási tevékenységeit. 
Énekkarunk új vezetője, Fakai Imre szóló énekkel 
mutatkozott be tagságunknak ezen a számunkra 
fontos megemlékezésen. Kórusunk Szent István 
emlékét őrző énekekkel remekelt. Szavalóink, Kratz 
János és Rácz György verseikkel emelték a műsor 
nivóját. A Himnusz zárta be a megemlékezést, amely 
ez alkalommal is méltóságteljes és meghitt volt. A 
tagok és vendégek figyelemmel vettek részt a 
műsorban s nagy tapssal jutalmazták a szereplőket! 
Óceán túra!
Ez egy lényeges kiruccanást volt Klubunk számára, 
amit Solti Katika hosszú idő át, szervezett -  és a sok 
munka eredményeként, augusztus elején a 64 tagú 
kiránduló csoport útra kelt. Az izgalmas készülődés 
és csomagolás után végre a repülőre, autóbuszra és a 
csodás hajóra szálltak, indultak a sziget-világ felé. 
Örömmel, ragyogó arccal tértek vissza az útról, de 
talán kérjük meg Katikát, az út szervezőjét és 
vezetőjét, hogy s mint volt az út!
Üdvözöllek Katika, az utazó „csibékkel” együtt! 
Mond el, milyen volt az utatok?
Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szép és igazi 
luxusút volt. Az elszállásozás, étkezés és a 
szórakozási lehetőségek, minden kitűnő volt.
Neked, mint szervezőnek volt-e sok problémád az 
utazási irodával vagy ajegyek intézésével?
Nem volt semmi baj, minden simán ment. Csupán a 
túra idejét kellett átcserélni másik időpontra. A 
jegyek, az autóbusz, repülő és a hajó is, minden 
rendben ment.
Milyennek találtátok a sziget-világot?
Csodálatosan szép volt. A városok szépek, mint 
minden modem város. A legnagyobb változatosságot 
az „Island of Pine” tárta elénk. Pálmalevelekből font 
és épített kunyhókban, házakban ott állt a mosógép, a 
TV, előtte az autó, (de nem akármilyen -  legalább 
Mercédesz, és motorbicikli is) a csónakok a vízen. 
Elgondolkoztató, hogy egy nyolc(8) kilométeres 
szigeten miért kell ennyi luxus és mire használják az

autókat. Együtt láthattuk a primitív világot a modem 
technikával.
Hol kötöttetek még ki, a sziget-világon kívül? 
Nouméa, Island of Pine.
Úgy hallottam, hogy nem csak szép, de elég drága 
világ is. Mi volt a te tapasztalatod ezen a téren?
Jól hallottad, nagyon drága minden. Például egy üres 
zsemle hat (6) dollár volt. Ajándéknak olcsóbb trikót 
vettünk, meg apró emléktárgyakat. Voltak szép 
faragott tárgyak, - de nem akartunk problémát okozni 
velük a hazahozáskor. így lemondtunk róluk.
Milyen szórakozás volt a hajón, volt esti élet?
Éjjel, nappal szórakozhattunk. Esténként két előadás 
is, (nem is kerültünk ágyba későig) mozi, uszoda, spa, 
gym, yoga, kaszinó, bingó, „DEAL OR NO DEAL” 
ezen még két tagunk is részt vett. Két ebédlőben 
étkezhettünk tetszés szerint. Az egyik felszolgálással, 
a másik „smorgi” volt. Amikor megtudták, hogy 
magyarok vagyunk, csirke-pörkölttel kedveskedtek. 
Hát kell még ennél több? De volt több is! Sok európai 
stílusú presszó volt, ahol fogyasztás nélkül is 
leülhettél és hallgathattad a jó zenét.
Hányán voltak a hajón?
Mi magyarok 64-en, és a 700 személyzettel együtt, 
összesen 1700 személy utazott a hajón. Nagyon 
érdekesnek találtam a hajón lévő „dómot”, ami úgy 
nézett ki, mint egy UFO belseje. Felejthetetlen utunk 
volt, - újra megyünk!
Remélem, abban én is részt veszek majd. n.b.

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

NUNAWADINGI ..ÖRÖK TF.TAK” HÍRFI
A Nunawadingi Örök Ifjak 2008. Szeptember 

10-én és 24-én tartják gyűléseiket az East Burwood-i 
Hallban. Cím: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 
3151. Melway Ref. 62 B7.
Klubunk mindent elkövet, hogy aki meglátogat 
bennünket, mindig talál valami érdekességet, - ha 
mást nem hasznos eszmecserét régi barátokkal, régen 
volt, vagy új dolgokról. A finom ízletes ebéd már 
csak természetes csábító, ami öregedő napjainkat 
elviselhetővé teszi.
Július 30-án (ami kimaradt a legutolsó beszámolóból) 
nagyon érdekes előadásban volt részünk. Az „Eastem 
Cmmunity Legal Service” előadója látogatott meg 
bennünket, hogy hasznos felvilágosítást adjon a 
végrendeletünk összeállításával kapcsolatban.
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Elmondta, hogy nagyon fontos a végrendeletek 
pontossága, és tartalmazza végső akaratunkat. Ennek 
ellenkezője sok gondot okozhat a rokonságnak, 
akikről végrendeletünkben megemlékezünk! Ez most 
már mindannyinkat foglalkoztat, bele kerülve abba a 
korba, amikor már az életünk vége felé járunk. 
Köszönjük az előadónak és Elnökünknek az értékes 
előadás megszervezését.
Augusztus 27-én a gyűlést a hagyományos születés- 
napi köszöntőkkel kezdtük. Ezen a napon 
születésnapi verssel köszöntünk minden 
Augusztusban születeti Klub-gyerekünket. Isten 
éltesse őket sokáig! \
Ugyan ezen a napon emlékeztünk meg István 
királyról, országalapító \  és nemzetformáló 
tevékenységeiről. Magyarságunk talán legünnepeltebb 
napjának lehet mondani, mert ezt a napot magyar 
életünk kezdetének valljuk. Szent István végre hajtotta 
elődeinek nehéz és hosszú harcát, kezdve Álmossal, 
Árpáddal, aki hont talált a magyaroknak a Kárpát 
medencében és Géza fejedelem, aki előrelátó 
oktatásban részesítette fiát -  Istvánt -  egy ország 
egységes vezetésének kialakításában. Népe 
kereszténységre való térítését, hitét belenevelte 
népébe -  megadta az utat a hit és a reménység 
szellemi ereje felé. A magyarok Nagyasszonya lett 
gondviselője a magyaroknak ezer éven át. Ő hozzá 
fohászkodunk, hogy ne feledkezzen meg, szegény 
magyarokról...
Magyar testvérem! Erre a napra gondolva, emlékezz 
arra, hogy minden magyar testvérednek számít. A sok 
viszontagság, széttagoltság, széthúzás talán egyszer 
véget ér, és a magyar nép túléli ezeket a nehéz 
korszakokat is.
Befejezőnek, mint mindig -  Klubunk minden 
jóérzésű embert szívesen vár összejöveteleinkre a 
Vezetőség nevében Nagy József (Jocó)

Figyelem! A beszámolót a Nunawadingi Klub 
Internet honlapján a Notice-board alatt 
megtalálhatják a tagok. Sőt még képeket is 
találnak a különböző összejövetelekről.

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

d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public 
Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 címen.
Kedves Olvasóink!
Augusztusban is összejöttünk minden szerdán, a fenti 
címen - megkerestük egymást és a baráti társaság

ismét örömmel találkozott és töltötte el azt a pár órát, 
amit a Klub helyiségben töltünk. Persze, 
természetesen a finom ebédet sem hagyjuk ki a 
műsorból, mert az is a megszokott módon, 
mindenkinek tele rakja a gyomrát.
Augusztus 14-én, csütörtökön meglátogattuk a Crown 
Casinót, hogy ki-ki kiüríthesse zsebeit. Tele volt a 
Busz, tehát elég sokan voltak a vállalkozók. Jó 
hangulatban tért vissza a társaság a Klubházba, - senki 
nem panaszkodott, és nem árulta el mennyit hagyott 
ott a Casinóban, - mint „szórakoztató költséget”.
Máté Ági és Risztics Pityu ragyogó hangulatot 
teremtett a szokásos minden hónapban megrendezett 
vasárnapi ebédünkön. Ez 24-én volt és a sok ének és 
tánc mellett a TOMBOLA is elnyerte tetszését a 
megjelenteknek. Főleg azoknak, akik nyertek értékes 
tombola-tárgyakat.
A következő zenés vasárnapi ebéd Szeptember 28-án 
lesz, a fenti címen, ahová természetesen szeretettel 
várjuk vendégeinket, a Klub tagjaival együtt.

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

BRIMBANK-I (ST.ALBANS1 IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.

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

A hónap eseményei közé tartozott a vezetőség
választás, aminek eredménye a következő volt:

Elnök: Millin György.
Elnök helyettes: Szántó Magdi.
Pénztáros: Patyi János, helyettese: Tordy Emi 
Titkár" Patyi Júlia, helyettese: Arnold Anna 
Vezetőségi tagok: Bánácz Tari, Bálint Marica, 

Szántó Piroska, Bajka Erzsi, Szeredi Margit, Tordy 
Emi, Arnold Anna, Matus Ági, Millin Kató, 
Denkovics Józsi. Wright Rozália.

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

„TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB HÍREI
Összejövetelek minden szerdán d.e. 9 órától -  d.u. 
3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, Footscray 
3011. Melway:42E3.
A Klub összejöveteleire szeretettel várja a tagjait 
és vendégeit a vezetőség nevében Boros Veronika.
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Thomas de Kessler

9th September 1925 ~ 1st August 2008

Ki volt Keszler Tamás?
Tomi, ahogy barátai ismerték Budapesten született, 
apja híres és jól ismert építészmérnök volt. 
Nagybátyjával, Gál Györggyel nagy szerepet 
játszottak a Kossuth Híd felépítésében és annak 
átadásában a forgalomnak 1945 után. Keszler 
Tamásnak, a Berzsényi Gimnáziumban dr. Mező 
Ferenc -  a szellemi olimpia egyik bajnoka volt az 
osztályfőnöke. Rajztehetségével már korán feltűnt, és 
amikor 14 éve korában rajzot készített vitéz Horthy 
Miklósról, - a kormányzó magához hívatta, és 
álmélkodva vette tudomásul, a „művészt” akit 
édesapja tolt előre a gratuláció átvétele végett. 1939- 
ben szülei beíratták az Iparművészeti Főiskolára, ahol 
a rajz grafika alapjait sajátította el. 1942-től a 
Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, 
amit a SAS behívó szakított meg. Az orosz fronton 
harcolt a „vörösek” ellen, majd fogságba esett, - de a 
rendkívüli hideg és éhezés sem tudta megtömi 
akaraterejét. 1947-benkerült haza a fogságból. 
Osztályellenségnek nyilvánították, családjával együtt. 
Édesanyja meghalt a bombázások alatt, édesapáját 
fájdalmas szívvel hagyta otthon -  és hamisított 
útlevéllel Bécsbe ment azzal a szándékkal, hogy nem 
tér vissza Magyarországra, a vörös kényszer miatt. 
Melboume-ben kötött ki (Bonegilla után) először, 
mint favágót foglalkoztatták, (akkor még kényszeres

munkavállalás volt Ausztráliában) Szerencséje volt, 
nemsokára, mint templomablak készítőt alkalmazták, 
majd önállósította magát, - de munkája mellett 
beiratkozott a Royal Melbourne Institute of 
Technology (RMIT) szakiskolába, ahol egy év alatt 
végezte a 4 éves diplomái végzettségét, Főiskolai 
tanulmányit felhasználva. A tehetséges rajztanárt az 
illetékesek hamarosan kiemelték környezetéből -  
kutatómunkát végzett, új iskolák, egyetemek 
létesítésével kapcsolatban. Több nyelven beszélt és 
bejárva a művelt nyugati világot, tudásával segítve, 
1959-től 1987-ig, (nyugdíjazásáig) az Ausztrál állam 
által felállított tanulmányi intézmények modem 
felszerelését segítette elő. Keszler Tamás első 
kiállítását közösen rendezte Kaszab Judittal és Orbán 
Dezsővel 1951-ben, Melboume-ben. A következőt 10 
év múltán 1962-ben -  ekkor már önálló kiállítása 
HERALD-DÍJAT nyert, egy évvel később az év 
„Formavezetője” elismerést kapta. Képeit, Ausztrália 
minden ismert kiállító csarnokában megtalálhatjuk. 
Az Ausztrál Nemzeti Kiállító csarnoka 43 képével 
rendelkezik. Az Ausztrál Hadimúzeumban 40 képe 
látható, a Camberai Magyar Követségen is 
megtaláljuk műveit, A Magyar Nemzeti Galériában 
25 képét őrzik. 2006-ban, a Bocskai épületben 
működő Melboume-i Magyar Konzulátus 
helyiségében tartott kiállítása „1914-től -  1956-ig” 
címmel nagy érdeklődést keltett a Melboume-ben élő 
magyarok között. Az utolsó kiállítás a Mount 
Waverly „Highway Gallery”-ben volt „Impact” 
címmel. Itt 45 képet mutatott be a művész. Tele volt 
tervekkel, újabb kiállításokat szeretett volna a 
közönség elé vinni, de sajnos eme már nem volt sem 
ereje se ideje. 2008. Augusztus, 1-én visszaadta lelkét 
teremtőjének, egy hónap teltével lett volna 83 
éves.„Becsukott szemmel imádkozhatsz, hogy Tamás 
egyszer még visszatér, - vagy nyitott szemmel körülnézel és 
láthatod azt a sok szépet, amit maga után hagyott.”

Solymossy Kálmán.
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A Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa

Világos István tb. konzul vezetésével 
Fogadási órák:

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

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

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

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

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 

Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 
A szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN
igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 

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

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

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

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

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

Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

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

a 9793 7014-es telefonszámon.

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

MAGYAR 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 
lntemet-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. 
Geelongi Magyar adás a FM 94.7 hullámhosszon, 
minden szerdán 6 és 8 óra között!
Brisbane! A 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Szégyellnék írni a Beijing-i
Olimpiáról a magyarok részéről. Ilyen 
még nem volt: 21-ik helyen végezni?
3 arany, 5 ezüst és 2 bronz; Ez talán megmutatja, hogy 
milyen igyekezet lehet otthon az Ó-hazában. Milyen 
segítséget ad az állam a jó sport hímév megtartásához, 
ami évtizedeken át jellemezte a magyar sportot, 
eredményeit? Még így is, amióta az Olimpiai 
játékokon a magyarok részvettek a 8-ik helyen állunk, 
159 arany, 140 ezüst és 158 bronzéremmel. Régi 
olimpiai nagyjaink biztosan forognak sírjaikban. ”Régi 
dicsőségünk, hol késel az éji homályban?”

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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