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Emlékezés az elhunytakra
Minden éven november elsején 

Mindenszentek napján, vagy másodikén, Halottak 
napján, Magyarországon, de mindenhol az egész 
világon, ahol magyarok élnek, kinyílnak a temetők 
kapui. Családok elhunyt tagjait „meglátogatva” sírjaik 
felett emlékezve rájuk, hogy nem mentek feledésbe. 
Hiányukat nem pótolhatja be senki más.

Mindenszentek napja, november 1-je. IV. 
Gergely pápa óta az összes szentek, megdicsőült 
közös ünnepe, ebből ered elnevezése is. Elterjedt az a 
tudat, hogy Mindszentek napja azoknak a halottaknak 
az emlékét őrzi, akiknek a neve nem szerepel a 
naptári év ünnepei között. E napon régebben 
Magyarországon, sok helyen tilos volt a 
legszükségesebben kívüli munkát végezni, fát vágni, 
kenyeret sütni stb. A csendes emlékezés napja ez.

Ez a nap, szorosan kapcsolódik a következő 
naphoz a Halottak napjához, ez a nap, november. 2-a. 
A családok ezen a napon emlékeznek halottaikra. 
Manapság ez a két nap összemosódott, a - 
Mindszentek és a halottak emlékünnepe - mindkettő 
inkább általános halotti megemlékezéssé vált. 
Ilyenkor rendszerint a temetőkben rendbe teszik a 
sírokat, a halottak lelki üdvéért gyertyákat gyújtanak, 
a sírokat virágokkal, koszorúkkal díszítik. Ez a szokás 
а X. századig nyúlik vissza, amikor a clunyi bencés 
szerzetesek körében elterjedt a már megdicsőültek 
mellett, a tisztítótűzben szenvedő elhunytakról való 
megemlékezés és könyörgés. A sírok feldíszítése, a 
síron a gyertyák meggyújtása már újabb keletű.

Régi magyar szokás szerint sok helyen, 
ezeken a napokon 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.

Egyes Dunántúli vidékeken szokás volt a 
halottaknak is megteríteni, mert úgy gondolták, hogy 
halottaik így kerülnek közelebb a házukhoz. Volt, 
ahol ételeket vittek ki a halottaiknak, és annyi 
harangütést rendeltek, amannyi halottuk volt 
eltemetve a temetőben.

Ezeken a napokon szokás volt 
megajándékozni a koldusokat, kéregetőket a 
„szegényeket - azzal a gondolattal, hogy majd 
szószólóik lesznek a másvilágon a bűnbocsánatért.

Persze ezek a szokások Magyarországon is 
már kihalóban vannak, a meggyorsult élettempó az 
egész világon háttérbe szorítja a hagyományokat. De 
jó tudni róluk. A tény tulajdon képen mindég ugyan 
az:

A Teremtőnktől csak „kölcsön” kaptuk 
földi életünket, ami mindenki esetében, végéhez 
érve visszaszolgáltatja Alkotójának, ha tetszik, ha 
nem.

Mindenki, ahogy él, és viszonyul családjához, 
embertársaihoz alapozza meg azt, hogy szeretteik 
megtartják-e, vagy elfelejtik emlékeit, életét.

A Mindenszentek és halottak napja legyen 
minden évben az emlékeztetője annak, hogy az élet 
múlandó, és soha sem tudjuk, mikor jön el a mi 
időnk, amikor a mi éltünk végéhez érünk. Az élet 
útjai kiszámíthatatlanok.

Éljen mindenki úgy, hogy kész legyen a 
távozásra, éljen úgy, hogy embertársai méltóan 
emlékezetükben tartsák, hiányolják társaságát. Sz.L.
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A z  íg y  in d u lt  a  M ű e g y e te m e n  
-  és a fo ly ta tá sa  -  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szabadságharcot leverőknek, mintsem a forradalom 
diadalának állít emléket. A még élő 
szabadságharcosokat az akasztófára, és a munkásőrök 
V formátumú, támadó, felvonuló felállására 
emlékezteti. (Ezért helyeztem oda, az emlékmű elé a 
forradalom és szabadságharc hiteles jelképeit, a pesti 
srácot és leányt -  akik jobban jelképeznék 1956 
októberét! -  lásd: Ausztráliai Kisújság. Októberi 
kiadása. Szerk.)
Hogyan zajlott a Rádió ostroma
A Rádió esetleges védelméről már a tüntetés 
megkezdése után fél 4-kor 30 felfegyverzett, 
könnyfakasztó gránátokkal ellátott ávós katonával 
gondoskodtak. Ezt követő fél órán belül még két 
ÁVH-s századot is kirendeltek a Rádió védelmére, 
mielőtt a tüntetők odaérnének. Kezdetben 260-280 
ávós védte az épületet.
18 órát követően a Belügy gondoskodott a 
középületek védelméről, és szinte az egész országban, 
egy időben harckészültségbe helyezték az ÁVH 
alakulatait, valamint a Néphadsereget is, de 
utóbbiakra nem mindenütt számíthattak. A piliscsabai 
és aszódi gépesített ezredet riadóztatták, és a 
fővárosba rendelték.
20 óra tájt Gerő Ernő -  miután Hruscsowal tárgyalt - 
hírhedt beszédét elmondta a rádióban. 
Sovinisztáknak, reakciósoknak, antiszemitáknak, 
csőcseléknek bélyegezte a tüntetőket. Azóta is, ma is 
ismerősnek felhasznált jelszavak a hatalmon lévők 
részéről, a nemzetben, hazában gondolkodókkal 
kapcsolatban. Gerő beszéde az egész országban 
felháborítást keltett. Ezt követően Gerő a szovjet 
katonai beavatkozást már sürgette.
A Kossuth téren gyülekezőkkel szinte azonos időben 
érkeztek az első tüntetők a Rádió épülete elé. A 
diákok a követeléseiket szerették volna megismertetni 
az egész országgal. Ez nem tetszett a Rádió 
vezetőinek. Benke Valéria, a Rádió alelnöke 
intézkedett. Ok nem is érthettek egyet a szovjet 
csapatok kivonulásával és a nemzeti követelések 
ismertetésével. Végül a diákküldöttséget beengedték, 
de csak néhány pont felolvasását engedélyezték. Ezt a 
diákok a Rádió erkélyéről tudatták a tüntetőkkel, akik 
ragaszkodtak az összes követelés felolvasásához. A 
közben hatalmasra nőtt tömegből a diákok segítségére 
sietve -  kb. 80 fő -  újabb küldöttség próbált 
benyomulni az épületbe. A bejutottak egyikét még az 
előcsarnokban lelőtte az ÁVH-s őrség, mire a többiek 
kihátráltak. A gyilkosság futótűzként terjedt a 
tömegben. A tüntetők rácsokba kapaszkodva 
próbáltak az épületbe bejutni. Néhányat, akik az



4. OLDAL AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

ablakon keresztül próbáltak bemászni, az ávósok 
elfogtak. Először könnygázzal próbálták szétoszlatni 
a tömeget, majd tüzet nyitottak rájuk. A rádióadások 
ekkor már a Parlamentben működő rádióadóról 
működtek.
A Rádiónál az ávósok a tömegbe lőttek. Az ÁVH 19 
óra 45 perc körül adta le az első riasztólövéseket az 
épületből a felkelőkre. A Rádiót védő 260 -  280 ávós 
erősítésére 20 és 20 óra között újabb 300 főt 
rendeltek ki, akiknek átmenetileg sikerült a 
tüntetőktől a Rádió környékét megtisztítani, és az 
épületbe bejutni. Majd mentőautónak álcázott 
gépkocsikban kíséreltek meg fegyvereket juttatni az 
épületbe, amit a tömeg felfedezett. Zólomy Lászlót -  
akit egy századdal a HM-ből rendeltek a Rádióhoz -  
este 9-kor az a tény fogadta, hogy az ávós katonák 
láncba fejlődve, civilekre lövöldözve tisztítják meg a 
Bródy Sándor utcát. A tüntetők részéről
fegyverhasználatot nem tapasztalt. 21 óra előtt a 
Bródy Sándor utcába érkezett még Solymosi János 
vezetésével Piliscsabáról egy lövész és egy harckocsi
zászlóalj. A piliscsabai ezred tisztjei, miután 
bejutottak az épületbe, fegyvertelenül kijöttek, és 
próbálták a tömeggel szót érteni, de a Rádióból tüzet 
nyitottak rájuk. (Nagy Imre beszéde szinte ezzel egy 
időben hangzik el a Kossuth téren.) Solymosi János 
az épület erkélyéhez támasztott létra tetején beszédet 
akart intézni a tömeghez, hogy erőszak nélkül 
távozásra bírja. N.J. ávós százados ezt úgyértelmezte, 
hogy a piliscsabaiak átállnak a felkelőkhöz, ezért 
parancsot adott Solymosi ezredes lelövésére. A Rádió 
egyik szélső ablakából az ávósok célba vették, de 
helyettesét, Szabó századost találták el, aki belehalt a 
sérülésbe. A piliscsabaiak elvegyültek a tömegben, 
nem lőttek a tüntetőkre, sőt melléjük álltak, 
fegyvereik egy részét oda is adták.
A tüntetés spontán felkeléssé alakult. A tüntetők 
fegyvereket szereztek, és a magyar nép felkelt a 
szovjet elnyomás és kiszolgálóik, az ávósok uralma 
ellen. A fővárosban a felkelők telefonközpontokat, 
nyomdákat vettek birtokba, valamint behatoltak a 
fegyvergyártással foglalkozó üzemekbe, és 
raktárakba. Megpróbálták elfoglalni a Szabad Nép 
székházat, ahol a pártlap munkatársai üléseztek.
A hatalmon lévők megpróbálták vérbe fojtani a 
felkelést
Október. 23-án éjszaka Gerő Emőék kérésére a 
hazánkban állomásozó szovjet egységek bevonultak a 
fővárosba. A „segítség kérést” Hruscsov írásban is 
kérte, amelyet visszadátumozott formában Hegedűs 
András írt alá napokkal később. A Szovjetuniót nem

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

November. 4-ig a hazánkban tartózkodó 5 
hadosztályhoz, további 17 érkezett. Az RTL bécsi 
tudósítója szerint, a magyar szabadságharc 
leverésében 200.000 szovjet katona, 4600 tank, és 
több száz harci és szállító jármű vett részt. Ez nem 
egyezik a hivatalosan bevallott szovjet adatokkal, 
azok lényegesen kevesebbet mutatnak ki, például a 
rendteremtésben részt vevő katonák számát 60.000 fő 
körül határozzák meg.
1956-ban a forradalom és szabadságharcban a 
barikádnak csak két oldala volt. Az egyik oldalon a 
nemzet küzdött a szabadságáért, a másik oldalon azok 
voltak, akik saját hatalmuk biztosítása érdekében 
idegen megszállókat hívtak a magyar nemzet ellen 
segítségül, akikből a megszállók hű kiszolgálói lettek 
évtizedeken keresztül.
Hírháló tudósítása: Orbán Éva ’56-ot kutató közíró.
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2012. októberek 23. - Budapest

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hivatalos jelentése szerint a Kossuth téren, 
Orbán Viktor beszédét 400 ezren hallgatták meg. Az október 23.-iki BÉKEMENET egész napra 
szóló politikai akció volt, amely tulajdonképpen a békemenettel kezdődött és a miniszterelnök 
beszédében csúcsosodott ki. Orbán Viktor beszédének lényege alapvetően a saját tábor megerősítése 
volt, másrészt a politikai erő felmutatása. Lánczi Tamás, a Századvég Alapítvány vezető elemzője 
az MTI-nek az állami ünnepség kapcsán így vélekedett: „Ha megnézzük, akkor a kormánypárti 
rendezvényen közel tízszer annyian voltak, mint az összes ellenzéki rendezvényen együttvéve” -  
továbbá hozzátette, hogy ezzel az utcai jelenlétet, az „erődemonstrációt” a kormánypártok 
megnyerték. Ennek megfelelően az üzenetek nagy része is a jobboldal törzsközösségének szólt, 
ugyanakkor nyilvánvaló, Orbán Viktor üzent a brüsszeli elitnek is, azt jelezve, hogy a túlzottdeficit- 
eljárással és bármilyen más, Magyarországgal szemben támasztott elvárással szemben nagyon 
keményen fog harcolni.”
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M agyarországi tudósítás
írta: dr. Szalontai Éva 

Magyar, erdélyi, román, svéd barátság a 
művészetben

Erdélyben Nagykároly és a Károlyi Kastély 
Európai Uniós pénzből egyre sikeresebben fejlődik. 
Ebben jelentős szerepe van a város polgármesterének, 
Kovács Jenőnek és a Kastély igazgatójának, G. 
Bogdánnak. Úgy hallottuk, hogy a Károlyiak ősi 
fészkét 380,000 euróért sikerült felújítani, és 
áprilisban megnyitni.

A nemzetközi hírű svéd-magyar festőművész pár 
nem tudott részt venni a nagykárolyi erdélyi 
kiállításon. Ezért engem kértek fel, mint svéd 
tudósítót, mint a Svéd-Magyar Panoráma Világklub 
társelnökét, hogy nyissam meg tárlatukat.

Beköszöntőül szép napot kívántam magyar, svéd 
és román nyelven: Jónapot! God dag! Buna ziua!
Külön köszöntöttem Sipos Ildikót, Georgescu
Bogdánt, hogy olyan sokat tettek a kiállítás 
magvalósításáért. Szép magyar és román nyelvű 
meghívókat készítettek. A kastély bejáratánál színes 
magyar és román plakátokat helyeztek el. Külön 
köszöntöttem a helyi média képviselőit. Köztük 
Készáros Petrát, Megyeri Tamást. Örömmel 
üdvözöltem a szép számmal megjelent kisgyerekeket, 
iskolásokat, a román, német festőművészeket. Az 
erdélyi születésű német festőművész, Stefan Gnandt 
Hessen-ből érkezett. Tagja a Romániai 
Képzőművészek Szövetségének, alapító tagja a 
nagykárolyi „Povinciart” Művészeti Társaságnak.
Majd méltattam a sokoldalú festőművész házaspárt, 
akik a négynyelvű /spanyol, angol, francia, német / 
Modem Képzőművészeti Enciklopédián kívül bent 
vannak a 2012 júliusában megjelent II. Világtalálkozó 
Hungarikum könyvében is, mint hungarikumaink 
svéd ügyvivői.
Megtisztelőnek tartom a magam és a festőművészek 
nevében is, hogy Nagykároly legnevezetesebb 
épületében a város középpontjában, itt Erdélyben az 
egyik legszebb magyar kastélyban, a történelmi múltú 
Károlyi család ősi fészkében kerültek kiállításra a 
svédországi képek.
A Károlyiak harci jutalmául már Károly Róbert 
idejében vásárjogot, majd országszerte szabad 
kereskedési jogot kaptak. A Károlyi család már 
Mátyás király idejében kastélyt épített itt. Majd ezt a 
XVII. Század harcai villongásai között várná 
alakították.

Külföldi tudósítóként, a Svéd-Magyar Panoráma 
Világklub társelnökeként kifejeztem azt a reményem, 
hogy ez a kiállítás is közelebb hozza az északi 
kultúrát ehhez a tájhoz, erősíti a magyar- erdélyi
svéd, valamint a svéd-román barátságot is.

О  KÁROLYI
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KONYVRITKASAGROL...
A ritka könyvek gyűjtője összetalálkozik egy 

emberkével, aki elmondja neki, hogy éppen most 
takarította szülei régi házát, és a sok könyvvel 
kidobott egy régi szakadt kötésű bibliát is, ami már 
idők óta ott lehetett a régi házukban.
- Valami Guten.. .Guten...vagy kicsoda nyomtatta ki.
- Csak nem Guttenberg? -  kérdezi a könyvgyűjtő 
elképedve. -
- De úgy hiszem az volt -  válaszol a jóember.
- Hisz akkor maga a legritkább könyvek egyikét dobta 
a szemétbe! Egy Guttenberg bibliát a minap 
árvereztek el, több mint 4 millió dollárért!
- Na de a miénk nem ért volna egy centet sem, 
mondja az emberke nyugodtan. Valami Luther 
Márton ugyanis összefirkálta a széljegyzeteivel

MOST EGY PÁR TALALOSKERDES...
Hogy hívják az orosz számítógép-hálózatot?
„Nyet-work”-nek
Mi a „software”?
A számítógép azon része, amelyet szidni lehet.
...és mi a „hardware”?
A számítógép azon része, amelyet viszont gorombán 
is lehet vele bánni.

2012
NO VEM BER

Jeles napok; 
November í. 

Mindszentek napja. 
Ma is szokás a sírok 

megtisztítása, 
feldíszítése és 

gyertyák gyújtása a 
halottak emlékére. 

November 2. 
Halottak napja. 

Városban és falun 
egyaránt a halottakra 

való emlékezés 
ünnepe. November 
30. András nap. A 

legjelentősebb 
házasságjósló, 
varázsló nap.

TELEFON-NEM TUD BETELNI VELE....
Gratulálok, szívem, ezúttal húsz perc alatt befejezted 
a telefonálást.
- Kivel beszéltél?
- Nem tudom, téves hívás volt.

ERRE MAR SOKAN GONDOLTAK...
- Kedves párom, te engem régebben mindig „édes 
királynőnek” szólítottál, most már egyetlen gyöngéd 
szavad sincs hozzám!
- Ez stimmel -  vágja rá a férj -, ugyanis amióta a 
királynő nem vasalja ki az ingemet és nem főz nekem 
ebédet, elhatároztam, hogy inkább köztársaságban 
élet ezután!

KI AZ ABSOLUT BÁTOR?....
Az, aki részegen, éjjel 4 órakor hazaérve, a kezében 
seprűt tartó, tomboló feleségét megpillantva azt meri 
kérdezni, hogy: „Takarítani fogsz, vagy csak elrepülsz 
valahová?”

MOST EGY RENDŐR VICC....
Két rendőr találkozik az utcán.
Az egyik megkérdezi:
- Mond, miért dörzsölöd a kezeidet?
- Mert fázik.
- Hát akkor miért nem teszed a zsebedbe?
- Nem fér bele, ott van a kesztyűm.
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Az Erdélyi Szövetség Hírei
Minden év egyik kiemelkedő eseménye a 

hagyományos Erdélyi Ebéd. Ami ez évben október 7- 
én került megrendezésre. Ez a rendezvény, melynek 
oly sok ismerős és jó barát évente találkozik. Mint 
mindig, a hölgyek nagyon elegánsan és a férfiak 
ünneplő ruhában jelentek meg. Rendezvényünkön 
közel 160 vendég foglalt helyet a szépen feldíszített 
asztaloknál az Ifjúsági teremben. Kedves 
vendégeinket ez alkalommal a jól ismert Székely 
Zenekar szórakoztatta, kellemes hangulatot teremtve 
az érkezőknek. Az elnök, Bálint Kálmán 
üdvözölte megjelent vendégeket. Rövid tájékoztatót 
tartott a Szövetség eddigi eredményeiről és 
célkitűzéseiről. Ezután következett az Erdélyi és a 
Magyar Himnusz, élő zenekar kíséretével. Az asztali 
áldás Keresztesi László református lelkész 
vezetésével hangzott el, majd jó étvágyat kívánt az 
ebédhez. Majd az ízes finomságok felszolgálása 
következett, amit jóízűen fogyasztottak el a vendégek. 
Szabó Edit konyhai tudománya széles körben ismert, 
most is remekelt. Segítő készségét minden 
rendezvényünkön bebizonyította és mindezt 
ellenszolgáltatás nélkül, teszi. Spurigán János 
szakértői segítsége hozzájárult a finoman elkészített 
töltött káposzta sikeréhez. Hálás köszönet az önzetlen 
konyhai segítők fáradhatatlan munkájáért: Bácsi 
Marika, Bádon Márta, Gergely Klári, Godó 
Marika, Polonyi Marika és Szeredai Magdi. 
Úgyszintén köszönet a Regnum Szövetkezet 
vezetőségének adományként felajánlott
étkészletükért, valamint a Magyar Központ 
vezetőségének támogatásukért. Godó Marika és 
Muzsi Csilla vezetésével, valamint Molnár Mária, 
Tutorás Júlia és Világos Eszter segítségével az 
asztalok megtérítése is zökkenőmentesen ment. 
Köszönet önfeláldozó munkájukért. Győri Izuka 
kiváló munkát végzett a vendégeink asztalültetésében. 
Az ebéd zökkenőmentes felszolgálásában köszönet a 
Gyöngyös Bokréta tánccsoport tagjainak és a 
kiscserkész csapatnak Kovács Róbert vezetésével, 
valamint Muzsi Csilla szakszem irányításával.

A bárban nagyszerű önkéntes munkát végzett Miklós 
Béla és Forgács László, amit itt szeretnék külön 
megköszönni. Immár hagyománnyá vált, hogy 
minden évben rendezvényünkön oklevelet és 
emlékérmet adunk át azoknak, akik a múltban jól 
dolgoztak, kiválóan tevékenykedtek és hozzájárultak 
a Szövetségünk munkájához. Ez alkalommal Gulyás 
Gyöngyi és Galló Erzsébet érdemelték ki (nagy taps 
közepette jöttek fel a színpadra) a megtiszteltetést. 
Nagy boldogsággal léptek mikrofonhoz és 
megköszönték Szövetségünknek e nemes gesztusát, és 
további sikeres munkát kívántak a Szövetségnek.

Az ebéd végén került sor Szetey Ágnes 
festőművész által festett és árverésre felajánlott 
értékes csendéletre. Juhász Géza által vezetett 
árverésen $400 dollár kikiáltási áron Pappné, Szarka 
Etelka vette meg a képet. Köszönet érte. Köszönjük, 
továbbá a nagylelkű honfitársainknak, akik évente 
nagyon sok és értékes Tombola tárgyat hoznak 
kisorsolásra. Köszönet a pogácsa adományozóinak. 
Hálás köszönet mindenkinek, akik rendezvényünket 
megtisztelték jelenlétükkel és a lelkes 
adományozóinknak támogatásukért. Úgyszintén hálás 
köszönet azoknak is, akik Ausztrália más államaiból 
is küldtek pénzbeli adományt. Köszönettel 
nyugtázzuk a Székely Zenekar tagjainak önkéntes 
munkáját. Ez évi adományozóink: Kosa Jolán 
$500.00, Holló János $500.00, Galló E. $50.00, Rácz 
Judit $200.00, Gulyás Gyöngyi $50.00, Keresztesi L. 
$50.00, Pollai J. $50.00, S.M.J. $300.00, Boros M. 
$500.00, N/A $30.00, Polonyi S. $10.00, Pataki K. 
$30.00, Godó Marika$50.00, Szabolcs F. $200.00. 
Minden kedves adományozónak egy elismervény és 
egy köszönőlevél keretében köszönjük meg 
nagylelkűségüket. További adományaikat kérjük 
csekken vagy money-order-on a COUNCIL OF 
AUSTRALIAN HUNGARIANS FROM 
TRANSYLVANIA névre kitölteni.
Postacímünk: Ausztráliai Erdélyi Szövetség. 760 
Boronia Road Wantima Vic. 3153.
Erdélyi szeretettel viszontlátásra legközelebbi 
rendezvényünkön, 2013. március 3-án, az Erdélyi 
pikniken. Bálint Rozália Sajtófelelős.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
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MELBOURNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 BoroniaRoad WantimaVictoria, 3152. Ausztrália
2012. NOVEMBERI NAPTÁR _______
November 1. Csütörtök

d.u. 7:30 órakor Katolikus szentmise.
November 4. Vasárnap

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

November 11. Vasárnap
Déli 12 órakor Ökumenikus Isten-tisztelet
.....utána BÚCSÚ

November 18. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

November 25. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise. 
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.

MARTIN & Co LEGAL 
ÜGYVÉDI IRODA 
Dr. Rita Rigo-Toth

Kereskedelmi, cég, család, örökösödési jog és 
jogi tanácsadás -  Beszélünk magyarul! 

Forduljanak hozzánk bizalommal!
Cím: Level 3, 480 Collins Street Melbourne 3000.

(házi konzultációt is vállalunk) 
Tel.(03)8610 6594 Email:rita@martincolegal.com.au

Ás» MEGHÍVÓ
Szeretettet hívja és várfa vendégeit a Regnum Szövetkezet vezetősége

2012 november 11.-én, vasárnap a

Szent István Ökumenikus templom
búcsújára

dé li 12 órakor 
Ökum enikus Isten-tisztelet

Gulyás - Laci pecsenye - Házi sütemények - Lángos - Tombola

A nap tiszta bevételét a Szent István ökum enikus Templom fenntartására fordítjuk  
1 *, '■! - ■ "... ■ ' '

Gyertyafényes est 2012. december 16-án vasárnap este 8 órakor
Я1 az Ifjúsági terem ben!

mailto:rita@martincolegal.com.au
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI
A Klub összejövetelei November 6-án, 
és 20-án lesznek. A Melboume-i Magyar 
Központ Nagytermében!

A Klub részt vett a Knox Senior Fesztiválján. 
Október 9-én a „The Taste of Hungary”
összejövetel volt a mi kiemelkedő eseményünk. A 
Magyar Idős Klubok tagjain kívül az ausztrál és más 
nemzetiségű csoportok is részt vettek. A nagyszámú 
vendégsereg öt (5) különböző híres magyaros ételt 
„kóstolhatott” meg, - és e mellett sok fajta süteményt 
fogyaszthatott el -  a reggeli 10 órától -  délután 4 
óráig. A Knox Város kiküldöttjein kívül a helyi Idős 
Klubok vezetői és a Magyar konzulátust képviselő 
Világos István és felesége Eszter is vendégünk volt.
A jó étvággyal elfogyasztott magyaros koszt mellé a 
magyaros zene elmaradhatatlan volt. A Klub és a 
St.Albáns-i énekkarok remekeltek, - Szabó Henrietta 
vezetésével, - és a két „zenész” Paska Béla és 
Hangódi István emelték a hangulatot. Köszönet 
munkájukért. A Fesztivál -  bővelkedett a magyaros 
népművészeti kiállítási tárgyakkal -  amelyek a tagság 
és a meghívott vendégeknek köszönhettünk. És végül 
a konyha. A Korona étterem szokásos ebédjei mellé, 
Szabó Edit és segítői (legtöbbje a segítő asztal tagjai) 
akik egy nappal előbb készülve és a napon fáradságos 
munkájukkal tették e napot felehetetlené. Köszönet 
jár minden egyes segítőnek, 
így nézett ki a fesztivál.....

maradt még a jövő hónapra is kép....
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Ausztrál-Magyar Teakwondo Siker
A Melboume-i Burai Gyula Teakwondo nagymester 
magyar származású tanítványa az Ausztrál országos 
bajnokságon két aranyérmet szerzett.

A 11 éves Jobbágy Adél a Viktória állami 
versenyen szerzett arany után, Sydneyben, az olimpiai 
stadionban szerepelt az Ausztrál országos Teakwondo 
bajnokságon. A négy napos megmérettetésben több 
forduló után Poonsae (formagyakorlatban) és 
Sparring (küzdelemben) kapott első helyet. 
Formagyakorlat; - A hét Dan-os nagymester 
elmondta, hogy Adél jó mozgástechnikával 
rendelkezik, amint formagyakorlatokkal tovább 
fejleszthet. A logikus sorrendet követő támadó és 
védekező mozgások segítik a küzdelmi technikák 
kifejlesztését. A formagyakorlat versenyszámban egy 
kötelező és egy a bírák által választott 
formagyakorlatot kell eljárni, melyet 5 bíró 
elektronikus pontozással végzett dinamikus 
mozdulatok biztosították Adél első egyéni 
aranyérmét. Ezt követően páros formagyakorlatban, 
fekete öves kategóriában próbálkozott egyik 
klubtársával. Negyedik helyezést kapták.
Küzdelem; - Az első küzdelemben egy nála jóval 
magasabb lánnyal került szembe, de a kiváló oktató 
ezt a méretkülönbséget előnyként kezelte és ekképpen 
irányította tanítványát, aki végül 10-2 arányban 
fölényesen legyőzte Queensland-i ellenfelét. A 
döntőben nehezebb dolga volt, mivel ott egy jóval 
tapasztaltabb, Canbetra-i versenyzővel találta szembe 
magát. Azonban jó védelmi és mozgástechnikájának

köszönhetően, a legtöbb támadást sikerült kivédenie. 
Ezeket gyors ellentámadásokkal követte, így a 
mérkőzést és egyben az országos díjat 7-4 aránnyal 
szerezte meg. Ezzel a dupla arannyal Jobbágy Adél, 
fiatal kora ellenére, a legsikeresebb ausztráliai magyar 
származású fiatal sportolók közé lépett.

Következő állomás: Korea. Burai nagymester 
szeretné, ha Adél jövőre a Teakwondo hazájába 
látogatna, hogy tovább fejlessze tehetségét. Adél most 
"szponzorokat" keres.
A Teakwondo több mint 2000 éves múltra 
visszatekintő koreai eredetű harcművészet, mely a 
sydneyi olimpiai játékok óta hivatalos olimpiai 
küzdősporttá alakult. A Teakwondo életforma 
biztosítja a szellem és a test harmonikus alakulását, 
ekképpen fontos szerepet tölthet be fiataljaink lelki és 
testi fejlődésében.
Amennyibe szponzorálni szeretné Adélt, vagy 
érdeklődne a Klubbal kapcsolatban, hívja Burai 
Gyula nagymestert a 0409 809 608 mobil telefonon, 
vagy keresse fel a klub honlapját a
www.jbtaekwondo.com.au címen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Lejegyezte JS.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA, 
ÉS

TÁMOGASSA HIRDETŐINKET!

http://www.jbtaekwondo.com.au
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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.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HfRFI
A Nunawadingi örök ifjak November 14-én, és 
28-án tartják gyűléseiket az East Burwood Hall-ban, 
310 Burwood Hwy. Melways Refr. Map 62. B-7.

Október 17-én Klubunk megemlékezett az 1956. 
Októberi hősökről, mondván, hogy a közösségeknek 
az Októberi Hősök sokkal többet áldoztak, mint
bármely-más ország Európában..........hogy szinte
minden évszázadban, háborúkban áldoztunk vért 
Európa népei szabadságáért. A huszadik században 
háromszor fordult elő ez.
Az 1814-18 Első világháború után-bár mi csak 
tagállama (alárendelt) voltunk az Osztrák 
monarchiának -  mégis mi adtuk a legnagyobb 
véráldozatot a háborúban, és mi adtuk minden más 
nemzet helyett a legnagyobb hadisarcot is. Emlékeztet 
bennünket Trianon!
Az 1938-45 Második világháborút -  mint csatlós 
állam -  szintén nagy magyar véráldozattal szenvedte 
az ország népe, és a háború után szinte az egész

országot igyekeztek jóvátételben felszámolni. A 
háborút követő szovjet megszállás alatt, amikor a nép 
úgy érezte, hogy elég volt, követelte az embereknek 
kijáró jogaikat, újra teljes járomba hajtották népünket. 
Az 56-ra való visszaemlékezés a beszéd után egy 
vetített filmen mutatta be elnökünk a múlt év Október 
23-i felvonulást. A megjelenteknek volt idejük 
visszatekinteni szegény magyar népünk múltjára.
Jó eső érzés volt hallani az októberi megemlékezésen 
egy általam nem ismert hazámfia szavait. Kérdezte, 
hogy melyik magyar Klubból vagyok itt- és amikor 
megmondtam, hogy a Nunawading-i Örök Ifjak 
Klubjából vagyok -  mondta, hogy a hírek szerint a 
Klub elismerten híres a családias és békeszerető 
szokásairól. Ez jól esett nekem, és adja az Isten, hogy 
így is maradjon még sok sok éven át.

Még az, hogy az ebéd kitűnő volt, az időseink jó 
ízzel fogyasztották el a magyaros ebédjüket.
Az összejövetelekre szeretettel várja a tagokat és 
vendégeket a vezetőség nevében..... Jocó.

C A SEY IDŐS M A G Y A R O K  H ÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2012-ben minden 
szerdán d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton 
Public Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 
címen.
Kedves Olvasóink!
Természetesen október hónapjában is összejöttünk 
élvezni barátaink társaságát a fenti címen, minden 
szerdán reggel 9-től, délután 4-ig, összekötve egy kis 
kártyázással, biliárdozással és a gazdag bingóval. 
Ugyancsak sok tagunk részt vett másik környékünkön 
lévő magyar Klubnak a vasárnapi zenés ebédjén is, 
hogy kifejezzük ez által a magyar összetartozásunkat. 
Október 24-én megemlékeztünk hazánk szomorú 
történelmi eseményéről az 1956-os forradalom és 
szabadságharcunkról. Hangódi Mária, az egyik 
kedves tagunk odaillő szavalatával tette a napot 
emlékezetessé. Ugyancsak felálltunk egy percre, 
megadni tiszteletünket az elhunyt honfitársainknak, 
akik életüket adták a magyar szabadságért. Isten 
nyugosztalja őket békességben.
Szeretném felhívni olvasóink figyelmét, hogy 
november negyedik vasárnapján, 25-én fogjuk 
megtartani a szokásos zenés ebédünket, amikor Máté 
Ági és Risztics Pityu fog szórakoztatni bennünket 
hangulatos zenéjükkel. Természetesen úgy tagjainkat, 
mint kedves vendégeinket szeretettel várjuk ez 
alkalommal is, mint mindig.

Baráti üdvözlettel, Árpi.
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Pityu és Ági

Legtapasztaltabb duó az országban! 

Vállalunk
lakodalmak, bálok névnap, szüli-napok, 
keresztelők, és minden rendezvényre, 

színvonalas zeneszolgáltatást - 
ahol, szükség van jó hangulatra! 

Fergeteges MULATÓS zene, régi és új 
NOSZTALGIA nemzetközi 

VILÁGSLÁGEREK, 
régi és új ÖRÖKZÖLDEK,

Hívják a (03) 9796 0608 telefont vagy 
Mobil - 0424 331 135 számot; 

_________e-mail: istvanr@bigpond.com

BRIMBANK-I (ST.ALBANSt IDŐS 
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans)
A Klub november 14-én busz kirándulásra megy 
Bendigóba -  a programról érdeklődni lehet a Szánthó 
Piroska 041 832 2160 telefonszámán.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska.

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
A Szövetség november 5-én és 19-én találkozik 
a Noble Park Community Centreben, ami a Ross 
Reserve-ben van. (Melwy Refr. 80 E/12)
Az összejövetelekre szeretettel vár minden tagot és 
vendéget a Vezetőség nevében Szilvi.

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.

TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától — d.u. 3:30-ig. A Klub címe: 24 Vipont Street, 
Footscray 3011.

A DDMSz értesíőie.
A DDMSz következő rendezvénye az Erzsébet -  
Katalin napi ebéd. November 18-án vasárnap. 
Asztalfoglalás: Kovács Magdit 9390 0327, Márton 
Kató 9366 4382; DDMSz: 9747 1962
telefonszámokon. Mindenkit szeretettel hív és vár a 
DDMSz vezetősége! Cím: 8-10 Marton Court 
ROCKBANK 3335.

CORIO SOCER-CLUB ÉRTESÍTŐJE 
2012-ben minden hónap második vasárnapján -  
zenés ebéd a Klub-házban. Belépő ingyenes! 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség! A Cím:
HUME RESERVE. Thompson Road. NORTH 
GEELONG. 3215. Melv.ref..Map.225 J-8.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (November 3-án) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni „Prep”-től -  érettségi vizsgáig 

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School 

Corner of Princes Highway and James Street 
DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
Beiratkozási lehetőség az internetről: 

http://www.vsl.vic.edu.au/enrolment 
részletes információt ad a VSL Area Manager: 

Angela Natoli Tel: 9791 9289 
Kedden, Csütörtökön és Pénteken vagy 
esti órákban Körlaki Ágnes 9570 1638 

és Bartha Györgyi 0409 857 819 
telefonszámokon.

mailto:istvanr@bigpond.com
http://www.vsl.vic.edu.au/enrolment
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Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEMER
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 Zsuzsát a 

(03) 94597757 telefonszámon, vagy 
Mobil számon 0432 568070

Les S te v e n s
CIVIL CELEBRANT
PERSONAUSED CEREMONIES FÓR MARRIAGES 

AND ALL HAPPY OCCASIONS 

Tel: (03) 9879 8204 
e-mail: lstevens@netlink.com.au 
Mobile: 040 838 6950

mailto:lstevens@netlink.com.au
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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 

K-mail:hunconsmelbfa) hotmail.com

AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 
Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 

A szokásos vasárnapi 
ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN 

igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 
a magyar templomban: 121 St. Georges Road 

NORTH F I T Z R О Y.
Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai teremben.

A Melboume-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

F E H É R  F E R E N C
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓ 

Mobil 040 700 7879
25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezve 

gondoskodok az elhunyt szállításáról -  az orvosi 
igazolvány és a hivatalos haláli oklevélről 

Angolul vagy magyarul megegyezés szerint a temetést 
vagy hamvaztatást megrendezzük, ahol a családtagok 

kellő módon búcsúzni és megemlékezni tudnak 
elhunyt szeretteiktől.

Forduljanak kérdéseikkel, bizalommal hozzám -  
messze menő és bizalmas segítségemre mindig 

számíthatnak!

Szeresd és becsüld a választott Országodat ahol é.N? 
AUSZTRÁLIÁT 

de ne tagadd m eg szülőhazádat 
MAGYARORSZÁGOT.

Melbournci Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Most már digitális adással! (44-esen)
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 
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!
A Knox Senior Fesztivál 
alkalmából több olyan helyi 
időseket foglalkoztató
programban is részt vettem a mi 
Klubunk, a Knox Idős Magyarok 
Klubja nevében. Sőt, Szegedi Erika is elment a 
„Historie Tour of the City of Knox” programra, 
amelyről képeket is készített. Ezek, majd a következő 
kiadásban lesznek közzé téve. Köszönetét kell 
mondjak a mi, Idős magyarok klubjainak, akik 
támogatták a mi összejövetelünket, és segítettek a jó 
véleményt megszerezni a helyi hatóságoktól. Szerk.

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 Kisúj ságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

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

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

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.

http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au

