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A világon nagy átalakulási folyamat 
megy végbe. A föld lakosságának száma 
meghaladja a 10 -  12 milliárdot és állandóan nő. 
egyúttal a világ, mint a „global viliágé” 
kifejezést használva, napról-napra közelebb 
kerül egymáshoz. A gyors távközlési 
lehetőségek, hírszolgálat tudósít minden apró és 
lényeges eseményekről akár hol, és akár kivel 
történik bárhol a világon. Lényegesen 
tudatunkban van már a természeti változásokat 
észlelő világ elképzelhetetlennek tűnő változatai. 
és azok következményei, amelyek súlyosan 
befolyásolják mindennapi életünket.

Tudósaink hat jelentős „jelenséget” 
sorolnak fel, ami majd legjobban befolyásolja a 
Föld, - ahogy ma mi ismerjük -  létezését, hosszú 
lejáratú időszakra nézve. Ezek a meglátások az 
elmúlt ezer év tapasztalatain, statisztikai adatain 
épült fel, és nagyon komolyan kell vennünk, a 
további létezésünk érdekében. Ezek a 
meghatározott tárgyközök, vagy jelenségek,

Т Г ГТ 1Г Т 1 /к Г-ж amelyek mérhetően befolyásolják majd jövő
' I  I  f  t életünket a Földön a következők:

A fizikai változások a Föld felszínén 
és a körülötte levő levegőrétegben 
Az emberi népesedés kérdése 
Az élettani újdonságok és 
változatosságok befolyása 
Az emberek kulturális elemeinek 
változása
A tudomány és annak fejlődési foka 
A kutatások mértéke, a száraz 
földön, tengerben és az űrben.

Mind a hat tárgykör lényegesen befolyásolja 
majd jövő életünket, rövid és hosszútávra nézve. 
A „világ” és az „életünk” szó mindenkit érintő 
jelentősége azt mutatja, hogy senki sem kivétel. 
Sem ország, sem egyén, mindenki szorosan 
hozzá van csatolva a jelenhez és az emberiség 
lövőjéhez. Ebből egy pár következtetést 
szeretnék leszűrni:

1. Ne képzelje senki azt, hogy ha más 
nem tartja be a közviselés által kiszabott és kért 
szabályzatokat, akkor miért kelljen nekem?

2. Az energia felhasználását okozó 
változásokat próbálom csökkenteni, ahogy csak 
lehet. Már csak azért is, hogy a természetes 
életformát diktáló erőkből élhessünk, és ne 
kelljen káros energiaforrások után néznünk. 
(Atom energia helyett napenergia felhasználása)

3. Tessék tudatosan gondolkozni, és a 
lehetőségeket felhasználva, minél erősebben 
hallatni hangunkat (a kis emberek hangját) a 
katasztrofális változtatások elkerülése végett.
A fentieket megértve mi magyarok itt is és 
otthon is hozzá járulhatunk az emberiség jövője 
kialakításához. B.U.É.K. Szeverényi László.
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ELLOPTÁK A HITELKÁRTYÁT...
Képzeld, nemrégen ellopták a feleségem 

hitelkártyáját!
- És bejelentettétek?
- Még nem, mert sokkal kevesebbet költ mint az

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

RENDŐRÖK OTTHON.....
Két rendőr találkozik az utcán.
Az egyik megkérdezi:
- Mond, miért dörzsölöd a kezeidet?
- Mert fááázik.
- Hát akkor miért nem teszed a zsebedbe?
- Nem fér bele, mert ott van a kesztyűm.

Megcsörren a telefon, bárhogy igyekszik is a feleség, 
a férj veszi fel, ám nyomban le is teszi a kagylót.
Ki volt az? -  kérdezi az asszony.
Megint valami idióta környezetvédő végez felmérést. 
És mit kérdezett?
Azt, hogy tiszta-e a levegő?

BENZINKÚTNÁL, NÁLUNK....
A meleg nyári napon -  éppen az évégi ünnepek előtt
-  a benzinkútnál egy pap, tankolás után fél órát 
várakozik a pénztárnál. Mikor sorra kerül, a pénztáros 
mentegetőzni kezd:
- Elnézést atyám, de ilyenkor a nyári szabadságok 
idején, mindenki a hosszú utazás előtt, az utolsó 
pillanatban jön.
- Tudom, mire gondol -  mondja a pap -  az én 
szakmámban is így van ez.

Ön tehát házasságon kívül született?
Csak félig.
Az meg hogyan lehetséges?
Csak az anyám volt házasságon kívül, az apám nős 
volt!

KI AZ ABSZOLÚT RÉSZEG?
- Aki kapaszkodás nélkül még a padlón sem tud 
feküdni. Ha, ha, ha!
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A Broad Band fór Seniors tanítás tovább 
folyik -  lehet jelentkezni a pénteki könyvtári 
napokon, d.u. 1 -  3 óra között -  vagy majd a kijelölt 
összejöveteli Computer Klub napokon -  a 
megállapodás szerint.

Tervek a jövőre nézve csak nagyvonalakban 
lettek előterjesztve, és a körülményekhez mérten 
fognak kialakulni -  a Klub jövőjével kapcsolatban.

Az utolsó megbeszélés szerint több mint 
valószínű a tagok kérésére egy új rendszerrel indulunk 
-  az elképzelések szerint mindenki a saját „laptop” 
gépével jön és tanul -  használja a tanítások alatt, és 
tovább dolgozhat otthon kapcsolatot tartva az 
Interneten a tagokkal -  és a „világgal”. Még egy nagy- 
előnye lesz a rendszernek, hogy ha valaki elutazik 
Ausztráliából -  bármely helyre a világon 
„International Roaming” segítségével kapcsolatban 
marad az itteni és akár hol levő Internet-használóval!
A technológia fejlődik, muszáj lépést tartani vele akár 
milyen nehéznek látszik is. mert csak így tudunk a 
mostani életben érvényesülni.

a Komputer Klub Assn Hírei!

December 7-én volt a Klub utolsó összejövetele- 
2012-ben. A 2013-as év kezdete Február 1-én lesz. 
Ez az első pénteki nap, amikor a tagság újra indulva 
terveket fogad el a jövővel kapcsolatban.
Jó volt egy pár órát eltölteni a Klub-tagok és barátok 
társaságában -  az elég bonyolult és viszontagságos év 
után a Központban.

A hosszú szünet alatt több mint valószínű 
elkészül az új Internet honlapunk, amelyre az mc2 
anyagot lehet majd átmenteni, ahogy azt elfogadta és 
tervezi a Komputer Klub tagsága.

Az Intemet-es kapcsolat, amit díjmentesen 
kaptunk meg -  meg adja majd a lehetőséget, hogy a 
tagság egymással kapcsolatban maradjon, nagy- 
előnye lesz, hogy használata nem lesz helyhez kötve. 
Minden tag -  és természetesen a többi Idős Klubok 
volt hivatalos „moderátor”-jai -  átvihetik majd a régi 
feljegyzéseket, képeket az új rendszerre. Új tagokat és 
szervezeteket is szívesen látunk majd.

A Melbourne-i Magyar Köznont 
Faith Ferenc Könyvtára?

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

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok találkozna 
a Központban, de. 10 -  du 3-ig.
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Magyarországi tudósítás
Nyírségi kézimunkák a budapesti Sajtóházban
A budapesti Sajtóházban Karácsony előtt kézimunka 
kiállítást láttunk. Itt is meggyőződhettünk a magyar 
kézimunkák, hímzések világhírű, egyedi 
színvilágával, pompás és gazdag motívumaival.
A kiállításon megtudtuk, hogy a hímzés már az első 
ember ruházatán megjelent, hogy az egyiptomi 
előkelőségek ruházata is hímzett volt, de még a hajó 
vitorláikat is kihímezték. A középkorban a hímzés a 
kolostorok falai között és az egyes fejedelmi 
udvarokban élt tovább. Magyarországon а XVI. 
században fejlődött ki az úgynevezett magyar 
reneszánsz hímzés, nemzeti, népies motívumokkal. 
Népies hímzéseink szűrön, a ruhán, ágy és 
asztalneműn, női ruhaneműkön voltak láthatók. A 
kézimunka fontosságát Luther Márton is 
hangsúlyozta.

Székely Marika nyírségi népművész, díjnyertes 
beregi hímzéseit mutatta be. Kézimunkái eljutottak 
több kiállításra: Budapestre, Nyírbátorra,
Nyíregyházára, Mátészalkára, de több külföldi 
országba is, például: Svédországba, Venezuelába. 
Sőt, szerepelt a 2012-ben, а II. Magyar 
Világtalálkozón megjelent Hungarikum Könyvben is.

A híres népművész díjnyertes beregi 
keresztszemes kézimunkáit sor ezer öltéssel, 
szorgalmas, fürge ujjaival hímezte. A türelmet, időt 
igénylő hímzések teljesen üres anyagra kerülnek. 
Pontosságot, figyelmet igényelnek. Minden öltést 
számolni kell. A hímzéshez Székely Marika 
hosszúfülű tűt használt, hogy a hímzőfonal könnyen 
befűzhető legyen és néha szövetfeszítő keretet is. 
Leggyakoribb motívumai a hagyományos beregi 
tulipános, a rákóczi mintás. A kézimunka tudományát 
Marika édesanyjától tanulta, örökölte, ő pedig 
lányainak, tanítványainak adta át. így volt ez általában 
a magyar falvakban.

Marika szeret betűket is hímezni. Névre szóló, 
személyes jellegű hímzéseket is készít. Könyvjelzőt, 
könyvborítót. Hiszen a beregi kézimunka mellett a 
betűk világában él. Fiatalon megismerkedett az 
írógéppel, majd a számítógéppel. S azóta a billentyűk 
is jelentősen befolyásolják életét. Nemzetközi 
világbajnokságok nyertese. Tíz fürge ujjával 
hihetetlen gyors írásra képes! Versenyzett Rómában, 
Bécsben, Prágában, 2011-ben Párizsban. Nem csak a 
kézimunka tudományát adja tovább tanítványainak, 
de a gyors számítógépes írás tudományát is terjeszti.

A Nyírség a hazája. így a nyírségi gasztronómia, a 
nyírségi termékek jó ismerője, népszerűsítője is. 
Testvérével, Évával kóstolót is hozott az 
újságíróknak: szabolcsi almás-szilvás lepényt,
szatmári szilvapálinkát. A sajtóház étterme, szakácsa 
pedig hozzáadta tudományát, ízes, hagymás, 
tarhonyás, kolbászos nyírségi pásztorlevest kínált.

A kiállítás értékes anyagismertetése mellett jó 
hangulatot és baráti légkört teremtett a 
megjelenteknek. Dr. Szalontai Éva

Felejthetetlen élmény a Cigányszerelem!
A világhírű zeneszerző Lehár Ferenc, nagysikerű 
Cigányszerelem c. Operettjét láttam nemrég a 
budapesti Operettszínházban, az igazgatói titkárság 
jóvoltából. A darab művészi vezetője Keró, rendezője 
Béres Attila volt. Közreműködtek a színház kiváló 
énekkarával, balettkarával a színház-sztár szereplői. 
Láthattuk a kiváló páros szereposztást. Ilona, vidéki 
primadonna: Frankó Tünde, Kalocsai Zsuzsa; Józsi, 
cigányprímás: Dolhai Attila, Vadász Dániel; 
Dragoján Péter, erdélyi földbirtokos: Faragó András, 
Benkóczy Zoltán; Zórika, a leánya: Fischl Mónika, 
Lukács Anita; Berta a nevelőnő: Lehoczky Zsuzsa, 
Szulák Andrea; Jolán, Dragoján unokahúga: Peller 
Anna, Szendy Szilvi, Kékkovics Mara; Tivadar, 
vidéki színész, rendező, szövegíró: Csonka András, 
Kerényi Miklós Máté; Gábor, Zórika vőlegénye: 
Boncsér Gergely, Vadász Zsolt; Kutula, cigányvajda: 
Verebes István; Mihály: Marik Péter; Léna, 
cigányjósnő: Csengeri Ottília; Pista: Magasházy 
István.

Az operett témája napjaink egyik égető 
problémája: egy magyar lány és egy cigányfiú 
szerelme. Az operett története Erdélyben egy 
magyarok, románok, cigányok lakta területen 
játszódik. Itt él Zórika a vidéki földbirtokos, Dragoján
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Péter lánya és esküvőjére készül a szomszéd gazdag 
paraszt fiúval, Gáborral. Az esküvőt megzavarja, 
hogy váratlanul Zórika gyerekkori szerelme, Józsi is 
megjelenik, aki már a vidéki város első számú 
prímásává verekedte fel magát a szegény 
cigánysorból. Zórika megszökik Józsival. A szökést 
nem csak a megszégyenült örömapa és az elhagyott 
vőlegény nézi rossz szemmel, de Józsi korábbi 
szeretője, a vidéki primadonna, Ilona is.

Az operettben egy romantikus szerelmi 
történetbe ágyazva láthatjuk a különböző kultúrák 
összebékíthetetlen világát, választ az örök kérdésekre, 
a boldogságkeresésre, a szabadságvágyra. Emellett 
hallhatjuk a felejthetetlen dalokat, mint a Messze a 
Nagyerdő, Vad, cigánylegény vagyok... és a többit.
A darabot bemutatta már nagy sikerrel a Szegedi 
Szabadtéri Színpad is.
A Cigányszerelem c. Operett, az egyik 
legnépszerűbb operettek egyike. Ha valaki külföldről 
vagy vidékről feljön Budapestre, nagy élménybe lesz 
részük, ha megnézik az előadást.

Eladó Magyarországon!
(jó befektetési

Nemesrádón, nemzetközi fürdőhelyek 
környékén (Zalakaros, Hévíz, Kehidakustány), 

Zalaegerszeg közelében komfortos, felújítandó ház 
eladó! Alapterület: 720nm. Bekerített telek, 

gyümölcsfák, dió, alma, körte.
Három szoba, hall, konyha, fürdőszoba, fészer. 

Irányár, berendezéssel: 3,200.000 Forint. 
Érdeklődni lehet a +36 (1) 340 4719 

telefonszámon.

Les Stevens
CIVIL CELEBRANT
PERSONAUSED CEREMONIES FÓR MARRIAGES 

AND ALL HAPPY OCCASIONS

Tel: (03) 9879 8204 

e-mail: lstevens@netlink.com.au 
Mobile: 040 838 6950

MARTIN & Co LEGAL 
I  ÜGYVÉDI IRODA
f  Dr. Rita Rigo-Toth
f  Kereskedelmi, cég, család, örökösödési jog és 
t  jogi tanácsadás -  Beszélünk magyarul!
|  Forduljanak hozzánk bizalommal!
f  Cím: Level 3, 480 Collins Street Melbourne 3000. 
Ü (házi konzultációt is vállalunk)
|  Tel.(03)8610 6594 Email:rita@martmcolegal.com.au

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEMER
konyhai főző és sütő edényeket kinálunk 

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

mailto:lstevens@netlink.com.au
mailto:rita@martmcolegal.com.au


8. OLDAL AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG

2013. május 19-e és 26-a között a Panoráma Világklub-hálózat, a társrendezők és 
együttműködő partnerek közreműködésével Budapesten és számos vidéki városban

megrendezzük |ц. Magyar Világtalálkozót.

A világ minden részéből összesereglő magyarok fesztiválhangulatú találkozóján a kultúra, a 
közélet, a tudomány, a művészet, a vallás, a sport, a civilszféra és az üzleti élet szereplői 
mutatkoznak be. A nyolc nap számtalan helyszínének mintegy száz programjából minden korosztály 
kedvére válogathat. A rendezvények zöme Budapest belvárosában zajlik, de vidéken a Világklubok 
szervezésében mintegy harminc településen lesznek kisebb-nagyobb események. Idén először 
határon túl is kapcsolódnak rendezvények a Világtalálkozóhoz.

A V ilágtalálkozó
célja: határokon átívelő kapcsolatteremtés és együtt
működés egy fesztivál jellegű rendezvénysorozaton, a 
magyar identitás és értékvilág bemutatásával, 
üzenete: egy a nemzet, éljünk a világ bármely pont
ján, értékeinket, hagyományainkat őrizzük meg, gya- 
rapítsuk és vigyük jó hírét szerte a nagyvilágba! 
jelmondata: „Határtalan összefogás" 
kiemelt rendezvénye: a Világfalu három napos 
programsorozata Budapesten, a SYMA 
Rendezvényközpontban (május 24-26.) 
békeútja: a Kárpát-medence magyar városainak közös
ségeihez a Világtalálkozó üzenetével Zeleí József (Burgen
landi Világklub-elnök) kerékpáros békenagykövet által, 
dala: Határtalan dal - Varga Miklós, Balázs Fecó, Szikora 
Robi, Keresztes Ildikó, Tamás Gábor, Király Viktor, Bódi 
Guszti, Kovács Nóri, Kefir, Panna, Dér Heni előadásában 
(Méry Péter és Matók István dala).

emlékművei: a Megmaradásunkért emlékmű (2011, 
Balatonlelle), Az Összefogás Kapuja (2012, Budapest) 
elismerései: a Világ Magyarságáért közéleti és 
művészeti elismerések, a Tiszteletbeli Magyar címek, 
Összefogásért Díj- a Panoráma Világklub tagjai részére, 
jótékonysági cselekedete: Házépítés határtalan 
összefogással a Házat-Hazát Alapítvány szervezésében, 
kabala állata: a koromfekete Lelle puli, aki jelképesen 
a világ magyarságának összetereléséről gondoskodik.

BUDAPESTEN
ÉS MINTEGY 30 TELEPÜLÉSEN

2013. MÁJUS 19-26.
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VILÁGFALU
-  az összmagyarság találkozóhelye

Budapest
SYMA Rendezvényközpont 

2013. május 24-26.

A Világfalu a Magyar Világtalálkozó kiemelt rendezvénye. Az ötezer négyzetméteres területen, a hat 
Országpavilonban, a több mint száz kiállítóhelyen, a nagyszínpadon, az előadói és a középkori 
sátrakban a kapcsolatteremtésen túl lehetőség nyílik azon országok kultúrájának is a 
megismerésére, ahol a külhoni magyarok élnek.

• ORSZÁGPAVILONOK - Világfalu sétány • NAGYSZÍNPADI PROGRAMOK
A Világfalu sétányon egymást követik a világ különböző régióinak 
pavilonjai, amelyben megismerkedhetünk egy-egy ország 
kultúrájával, az ott élőkkel, s a helyi magyarság képviselőivel. Az 
országpavilonok standjain belül kialakított „udvarhelyek” 
lehetőséget adnak az adott régióból érkező intézmények, 
szervezetek, cégek bemutatkozására, ismerkedésre és az 
együttműködések kialakítására.

Kárpát-medence (Erdély, Felvidék. Kárpátalja, Vajdaság, Őrvidék).
Európa (Svájc, Svédország, Ciprus, Franciaország, Németország,
Ausztria, Floliandia, Luxemburg, Dánia, Görögország, Törökország, stb.)
Észak-Amerika (USA, Kanada)
Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Peru, Uruguay, Venezuela,
Mexikó, Costa Rica, stb.)
Ausztrália és Új-Zéland
Afrika és Ázsia (Afrikai Magyar Egyesület, Algéria, Nigéria,
Mauritánia, India, Indonézia, Szíria, stb.)

• MAGYAR ÉRTÉKEK UTCÁJA, KÉZMŰVESEK 
SORA, GYÓGYÍTÓ ÖVEZET, TALÁLMÁNYOK 
TERE, MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK

A kiállító helyeken megtalálható minden jellegzetesen magyar 
érték. Érdekes találmányok, ötletek tárháza. A gyógyítás 
különféle lehetőségei. Ezotéria.
Kiállítások képző-, népi-, ipar, fotóművészeti alkotásokból.

• MAGYARSÁGHÍD KONFERENCIÁK
Üzleti Fórum (szombat, 11-19 óra)
Házigazda: Irmes Zsolt, a Világklub Üzleti Fórumának 
vezető tanácsadója.

Egészségkonferencia (vasárnap, 11-19 óra)
Házigazda: dr. Szalontai Éva, a Világklub Életmód 
Fórumának vezető tanácsadója.

• LOVAGKORI BEMUTATÓK, GYERMEK
URADALOM, HARCI JÁTÉKUDVAR

Árpád és Mátyás korabeli hagyományaink, jurta sátrak, lovagi 
bemutatók, íjászat, kardvívás. A magyar arisztokrácia relikviái.

VILAGCIMTAR - A KAPCSOLATOK KÉZIKÖNYVÉ
Készül a magyar-magyar nemzetközi kapcsolatok kézikönyve, cím 
és adatgyűjteménye, amelyben lehetőség 
nyílik bárkinek a megjelenésre.

www.vilagtalalkozo.hu

A nagyszínpadon 10-től 19 óráig zajlanak a kulturális- és 
szórakoztatóműsorok. Neves énekesek, együttesek, 
zenészek, táncosok, mesemondók lépnek fel szerte a 
nagyvilágból. A 10 legnépszerűbb magyar népdal 1000 
torokból. Ünnepélyes megnyitó és folklór. Jó ebédhez szól a 
nóta. Magyarok a nagyvilágban - bemutatkozások. Zenés 
beszélgető műsor népszerű sztárokkal. Szórakoztató 
műsorok. A Világtalálkozó Szépe verseny. Tánc a 
közönséggel. A Világtalálkozó dala.

• MAGYARSÁGHÍD ELŐADÓTEREM
Érdekes emberek, közösségek bemutatkozásai. Előadások 
különféle témakörökben. Diákok, vállalkozók, művészek, 
írók fóruma.
Világklub-partnervárosok - a városok, települések közötti 
nemzetközi együttműködések új lehetőségei а XXI. 
században - kerekasztal-beszélgetés.
Külföldre menni vagy/és maradni? - Egyetemi ifjúsági 
kerekasztal-beszélgetés.
Magyarországon tanult külföldi öregdiákok találkozója

• MAGYAR ÍZEK, FINOMSÁGOK, KÓSTOLÓK
Finom ételek, italok, különleges magyar ízek, tájételek 
kóstolóval, vásárlási lehetőséggel. A Kárpát-medence ízei.
A Világtalálkozó vize, bora, pálinkája és kenyere.

El é r h e t ő s é g e k

Világtalálkozó Iroda
1143 Budapest, Stefánia út 33.

1581 Budapest, Pf. 100 

www.vilagtalalkozo.hu

iroda@vilagtalalkozo.hu

(+36) 20 928 0088,
(+36) 20 590 3918

__________ ___________________J

http://www.vilagtalalkozo.hu
http://www.vilagtalalkozo.hu
mailto:iroda@vilagtalalkozo.hu
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V ilágcímtár
™  - a  magyar-magyar kapcsolatok kézikönyve

Keressen Ön Is partnert a nagyvilágban!
A kapcsolatépítések szempontjából egyedülálló nemzetközi információs kiadvány készül: a Világcímtár (Global Directory), 

amelyben helyet kapnak a magyarországi, valamint a Kárpát-medence és a nagyvilág számos országában lévő 
magyar vagy magyar kötődésű cégek, intézmények, szervezetek, és személyek ajánlatai, szolgáltatásai, termékei, 
alkotásai, találmányai, stb. A Kiadó célja, hogy az információk közkinccsé tételével, népszerűsítésével, s széles körű 
kiajánlásával segítse a határon túli kapcsolatteremtést és az együttműködést az élet különböző területein.

A Világcímtárban lehetőség nyílik információk, bemutatkozások, PR-cikkek, ajánlások, hirdetések, reklámok 
elhelyezésére. A Világcímtár (Global Directory) a nemzetközi kapcsolatok kézikönyveként egy folyamatosan bővülő, 
naprakész információs adatbázist képez, amely a nyomtatott formátum mellett megjelenik folyamatos frissítéssel a 
Panoráma Világklub (www.vilagklub.hu) honlapon is.

A várhatóan 2013 tavaszán, első kiadásban 25 000 példányszámban megjelenő, több mint kétszáz oldalas, színes, 
A/5-es formátumú könyv a Panoráma Világklub egyre terebélyesedő hálózata révén eljut öt kontinens közel száz 
országába, államába. Megjelenik a különböző idegenforgalmi, diplomáciai, szállodai, üzleti, közösségi 
intézményekben, az internetes fórumokon is.

Egyedülálló e kiadvány a maga nemében, mert jelentős értéket képvisel a magyar-magyar kapcsolatokban, s 
rendkívüli lehetőséget nyújt a világ minden részén történő kapcsolatok kialakítására, az együttműködésre. 

Különlegessége abban rejlik, hogy széles terjedelemben szólít meg olyan köröket, amelyek 
a társadalmi, a kulturális és a gazdasági élet területein jelentős befolyással bírnak.

Miért érdemes Önnek a Világcímtárban megjelennie?

mert egyedülálló kiadvány
- kiváló lehetőséget nyújt szerte a nagyvilágban 

a megismertetésre és a kapcsolatépítésre;
mert terjesztése világméretű
- Magyarország területén túl a Panoráma Világklub-háiózatán 

keresztül eljut a legtávolabbi helyekre is;
mert teljes körű
- átfogó körképet ad valamennyi tématerület lehetőségeiről: 

aki számít, mindenki benne van;
mert könnyen áttekinthető
- az érdeklődők jól behatárolt konkrét témakörökben összegyűjtött 

információkat egy helyen megtalálják;
mert naprakész
- folyamatos frissítéssel az interneten bármikor elérhetőek az információk

http://www.vilagklub.hu
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Adorján András fulmináns szösszenete:
a Tá l család!

Az MVSZ Sajtószolgálat nyomán 
Adorján András nemzetközi sakk nagymester, 
háromszoros magyar bajnok, az olimpiai bajnok 
magyar sakkcsapat meghatározó egyénisége 
írásaival is figyelemre méltót alkotott. Álljon most 
itt legfrissebb, fulmináns szösszenete, a Tál család!

Tudjátok, hogy hány tagja van a mi 
családunknak?
Először is itt van az öreg Dik Tál, aki mindent 
irányítani akar, aztán ott van Protes Tál bácsi és fivére 
Szabó Tál, akik folyton ellenszegülnek és mindent 
meg akarnak változtatni.
A húguk Irri Tál, nyughatatlan bajkeverő a két 
fiával, Inzul Tállal és Molesz Tállal együtt. 
Valahányszor felmerül egy új kérdés, Hezi Tál és 
felesége. Vege Tál, meg annak a testvére Lamen Tál 
várni akar vele még egy évet.
Aztán ott van Imi Tál, aki folyton arra törekszik, hogy 
a mi családunk pontosan olyan legyen, mint az összes 
többi.
A kényeskedő Affek Tálnéni túl sokat képzel 
magáról. Iker öccsei, Garan Tál és Han Tál pedig 
hamis ígéretekkel próbálnak elkábítani mindenkit.
De azért nem minden családtag rossz. Asszisz Tál 
rokonunk például kifejezetten segítőkészen intézi az 
ügyes-bajos családi ügyeket. Ros Tál és Szelek Tál 
viszont már nem mindenben vesznek részt szívesen.
A dúsgazdag üzletember nagybácsi, Invesz Tál anyagi 
hozzájárulására mindig lehet számítani, csak az a 
zsugori öccse, Limi Tál folyton igyekszik visszafogni 
adakozó kedvét.
A remek politikai érzékkel megáldott Reprezen Tál 
kiválóan képviseli a családot különféle 
rendezvényeken. Az elkötelezett Ági Tál nővérem 
élen jár a meggyőzésben, de Reflek Tál igyekszik 
folyton ellentmondani neki. Medi Tálhoz bármikor 
fordulhatunk átgondolt és megnyugtató tanácsokéit. 
Szalu Tál unokaöcsém éppen katonaidejét tölti a 
hadseregben.
Bevásárolni Kós Tál nagynéném szokott a piacon, 
mert ő mindig tudja, hogy mi mennyibe keiül, és 
általában Lici Tál is elkíséri, mert nagyon szeret 
alkudozni a kofákkal. A kitűnő hanggal megáldott 
Kán Tál folyton dalol, zenész fivére Trombi Tál 
pedig hangszeren kíséri (a kamasz Mu Tál 
átmenetileg nem énekel velük.)
Sajnos a múlt ééév során három családtaggal is 
kevesebben lettünk: két unokatestvér, Dezer Tál és 
Konver Tál külföldre távozott, a kilencven éves Exi

Tál néni pedig végelgyengülésben elhunyt. Őt az 
utolsó időkben már csak Ágy Tál vigasztalta.

(A világ melyik más nyelve tud még ilyeneket?)
Adorján András aláírással!

Study Hungárián
Grade 1 to Year 12 (VCE)

Hungárián is offered at the following VSL Centre:

Dandenong High School (03) 9791 9289

VSL Head Office Department ofEducation and
Tel: (03) 9474 0500  IÍi H mmEi Early Chddhood Development

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.

http://www.vsl.vic.edu.au/enrolment
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NUNAWAD1NG1 ..ÖRÖK IFJAK" HÍREI
A Nunawadingi örök ifjak December 12-én tartották 
karácsonyi évzáró ünnepüket az East Burwood Hall
ban, 310 Burwood Hwy. Melways Refr.Map 62. B-7.

A sikeres összejövetelről beszéljenek a képek! 
Finom ebéd, jó hangulat, Paska Béla 
közreműködésével, gazdag tombola -  mi is kellene 
más egy sikeres év befejezéséhez? A tagság vendégül 
látta az Ausztrál Multicultural Intézmény kiküldöttjeit 
és a karácsonyi hangulat késő délutánig marasztalta a 
megjelenteket. Viszont látásra 2013-ban.
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CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2013-ban is minden 
szerdán d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton 
Public Hall-ban 78 Power Road Doveton 3177 
címen. Kedves Olvasóink!
Mint már említettem az előző cikkemben, 
szerencsések voltunk, hogy megkaptuk a termet a 
fenti címen Szilveszter estéjére, mert ugyanitt több 
más ide bevándorolt emigráns nemzetek klubjai is 
tartják összejöveteleiket. Tehát megtartottuk a 
Szilveszteri Bálunkat, a szép számmal megjelent 
tagjaink és vendégeink társaságával. Ez alkalommal 
Szabó Henrietta és Hangódi István szórakoztatott 
bennünket, nosztalgiás, szép magyar zenéjükkel és 
énekléseikkel. Köszönet érte mindenki nevében!

Rövidesen vége lesz a Vezetőség pihenésének, 
hiszen február 6-án fogjuk újra kinyitni termeink 
ajtait a 2013-as évre, - ez után is minden szerdán úgy, 
ahogy múlt évben volt. Persze a baráti társaság és a 
finom magyaros koszt is biztosítva lesz. 
Természetesen, úgy a Klubunk tagjait, mint 
vendégeinket szeretettel várjuk.
Most, szeretnék ismét kívánni Olvasóinknak a 
Vezetőségünk nevében is egy nagyon Boldog 
Újesztendőt, főleg egészséget.
Baráti üdvözlettel Árpi.

Legtapasztaltabb duó az országban.
Vállaljuk

Lakodalmak, bálok névnap, szülinap, keresztelők 
és minden rendezvényt ahol szükség van 

színvonalas zeneszolgáltatásra.

Fergeteges MULATÓS zene, régi és új NOSZTALGIA 
nemzetközi VILÁGSLÁGEREK, régi és új ÖRÖKZÖLDEK,

Tel. (03)9796 0608 Mobil. 0424 331135

e mail: istvanr@bigpond .com
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
C SÖPÖRT JA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel 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 Klub 2013-as összejövetelei Január 21-én 
kezdődnek. További információt Szánthó Piroska 041 
832 2160 telefonszámán. Az összejövetelekre
szeretettel vár mindenkit a Vezetőség nevében, 
Szánthó Piroska.

TISZAVIRÁG” MAGYAR NYUGDÍJAS 
KLUB Összejövetelek minden pénteken d.e. 9 
órától — d.u. 3:30-ig. 2013-ban az első összejövetel 
Január 25-én (pénteken) lesz.
A Klub címe: 24 Vipont Street, Footscray 3011.

A DDMSz értesíőie.
A DDMSz rendezvényei a 2013-as év első hat 
hónapjában: Január 20. Ausztrál -  Magyar Nap. -  
Ebéd; Február 17. Farsangi Ebéd; Március 17. 
Szüreti Ebéd; Április 1. Húsvét Hétfői Ebéd; Május 
19. Anyák napi Ebéd; Június 16. Arató Ebéd. 
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 
HUME RESERVE. Thompson Road. NORTH 
GEELONG. 3215. Melv.ref..Map.225 J-8.
Minden vasárnap ebéd a Klubban, - minden második 
vasárnap (kezdve Január 20-tól) zenés ebéd.
Március 16-án Szüreti Bál -  este 7 órai kezdettel. 
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.

ÜNNEPI RECEPT!

ÜNNEPI GYÜMÖLCSKENYÉR.
Hozzávalók: 10 dkg fekete mazsola, 10 dkg mazsola, 
10 dkg apróra vagdalt mandula (dió, mogyoró), 5 - 5  
dkg cukrozott narancs és citromhéj, 4 cl rum, (de több 
sem rontja el a hatást!) 1/8 1 tej, 50 dkg liszt, 4 dkg 
élesztő, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 
csipetnyi só, 20 dkg margarin, 5 dkg disznózsír, 10 
dkg porcukor.

1. A kétféle mazsolát megmossuk, a nedvességet 
leitatjuk róla, és összekeverjük a vágott 
mandulával, a cukrozott gyümölcshéjakkal, és 
meglocsoljuk a rummal. Lefedve 1 órát állni 
hagyjuk.

2. Közben a tejet meglangyosítjuk, belemorzsoljuk 
az élesztőt, beleszórunk 1 kiskanál cukrot, és 
felfuttatjuk.

3. A lisztet egy tálba öntjük, a közepébe mélyedést 
nyomunk, beleöntjük az élesztős tejet, és egy 
kevés liszttel elkeverve meleg helyen 30 percig 
állni hagyjuk.

4. Ezután hozzáadunk 15 dkg margarint, a maradék 
cukrot, a vaníliás cukrot, a sót, és összegyúrjuk. 
Meleg helyen, letakarva még 30 percig 
kelesztjük.

5. A tésztát lisztezett deszkán alaposan átgyúrjuk és 
30x20 centiméteres lappá kinyújtjuk. 
Egyenletesen elosztjuk rajta a mazsolás -  
mandulás keveréket, majd kissé bele is 
nyomkodjuk a tésztába.

6. A tészta két hosszabb felét a közepe felé 
egymásra hajtjuk.

7. A gyümölcs-kenyér formát sütőlappal bélelt 
tepsibe helyezzük, egy tiszta konyharuhával 
letakarjuk, és meleg helyen további 30 percig 
pihentetjük.

8. 200 C° fokra előmelegített sütőbe helyezzük, és 

50-60 percig sütjük.
9. A maradék margarint megolvasztjuk, majd a 

sütőből kivett gyümölcskenyeret még forrón 
megkenjük a felével. Megszórjuk a porcukor 
felével, ismét megkenjük a margarinnal, és 
rászórjuk a maradék cukrot.

10. Ha teljesen kihűlt, fóliába csomagoljuk, így 
sokáig eláll.
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KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI
A Klub EZ EV utolsó összejövetele 
December 4-én volt, 
a Melboume-i Magyar 
Központ Nagytermében!
Sajnos nem a legjobb hírekkel tudom búcsúztatni a 
2012-es évet. A Klub egy kritikus időn ment keresztül 
-  ami befolyásolta az év végi előkészületeket -  és 
egyáltalán az egész Klub működését. Muszáj egy pár 
mondatban elmondani a történteket, hogy aki tagja 
volt, vagy csak hallott róla tudja meg, hogy hogyan 
került a Klub ebbe a helyzetbe -  és miért történt, ami 
történt. Kezdem azzal, hogy már a múlt év tehát 2011 
végén a Klubnak nehézsége volt hivatalos vezetőket 
találni -  és tudjuk, hogy a régi vezetőség már olyan 
korban van -  és volt, és betegségek is befolyásolták, 
hogy nem akartak tovább vezetőségi munkát vállalni. 
Akkor elvállaltam, hogy egy évig elvállalom a vezetői 
tisztséget, ha az akkori vezetőség megmarad a 
tisztségükben -  ami meg is történt. A 2012-es év -  
kisebb- nagyobb nehézségekkel és egy jó pár 
emlékezetes összejövetellel véget ért -  és ismét új 
vezetőségi tagok keresésével telt el a pár utolsó 
hónap. Október 23-án volt az Évi Közgyűlés -  ahol a 
hivatalos beszámolók elfogadása után -  a vezetőség 
lemondott. Sajnos egy jelentkező sem volt -  ami azt 
jelentette, hogy nem kaptunk egy hivatalos benevezést 
sem a Klub vezetőségére.
A már 2012-es évre hirdetett összejövetelek, hogy ne 
maradjanak el -  az ajánlat el lett fogadva, hogy a 
„régi vezetőség”, mint „care-taker” vezetőség levezeti 
a még három (3) hátra levő összejövetelt -  és addig 
kérte a tagságot, hogy jelentkezzenek valamilyen 
munkát elvállalni, - vagy alakítani egy új vezetőséget. 
A három összejövetel megtörtént -  és a tagság 
figyelmeztetve volt, hogy ha nem lesz jelentkező a 
Klubot hivatalosan, kell megszüntetni. Ennek a módja 
sok és komoly legalitása miatt a „committee tagok” 
beleegyezésével legális beavatkozást szavaztak meg 
nekem, mint elnöknek. Ez meg is történt, és ügyvédi 
tanács alapján -  amely, muszáj volt, mert nem csak 
anyagi, de a tulajdonjogi dolgokkal kellett tiszta vizet 
önteni a pohárba. A Klubot segítő Ausztrál szervezeti 
is értesítve kellett, hogy legyenek a jövővel 
kapcsolatban -  amelyet hivatalos levelek útján kellett 
elintézni. Ezek a levelek és értesítések, el lettek 
készítve. És látva, hogy nincs jelentkező, még az 
utolsó napon sem -  a Klub meg szűnt volna létezni 
december 31-től. Ez már elfogadott tény volt a Klub 
tagok részéről -  hiszen nagy százaléka a tagoknak

átvette kézpénzben a januártól -  júliusig érvényes 
tagsági díjat.
December 4-én volt az utolsó hivatalos 
összejövetelünk - ahogy már írtam -  és egy nappal 
utána kaptam a telefonhívást az otthonomban, hogy 
van jelentkező a Klub továbbvitelére. A kérelem az 
volt, hogy ne indítsam el a hivatalos bezárását a 
Klubnak -  ne küldjék el hivatalos leveleket. Amit 
meg is fogadtam -  és azt a választ adtam, hogy 
természetesen kérek ügyvédi tanácsot. Az ügyvédi 
tanácsot -  amit megbeszéltem a „committee -  
tagokkal” elfogadták -  és a határozat megszületett, 
hogy minden hivatalos papírt, pénzt és ingatlant -  és a 
kulcsokat, amelyek ezeket elérhetővé teszik, átadtuk 
az ügyvédnek, akivel az „új vezetőségi választást” 
meg kell eszközölni -  a Klub továbbvitele érdekében. 
Az ügyvéd neve Kapantzian Arthur, aki elismervényt 
adott minden hivatalosan átvett Klub anyagért. 
Továbbá a név és elérhetőségi információk is át lettek 
adva neki, - azokhoz az intézményekhez, ahonnan a 
Klub kap segítséget, hogy ne állítsák meg a segítségi 
folyamatot.
Ezzel tulajdonképpen a „régi vezetőségnek” a 
hivatalos ténykedése befejeződött. Sajnos sokan nem 
értették meg, hogy milyen súlyos következményekkel 
járhat egy jóhiszemű tagság -  aki elvárja a 
kiszolgálást, de hivatalosan nem akar előállni -  és 
felelőséget vállalni. Tudom, a tagság megöregedett -  
és más hozzá állás kell a Klub működtetéséhez. Ez 
nem csak a mi társadalmunkkal van igy -  sajnos 
minden más idős klub és társaság nehezen boldogul. 
A jövővel kapcsolatos elgondolásaimat elmondtam a 
Knox Community Leadership Group gyűlésén (ahová 
beválasztottak egy évre) -  és nagyon jó érzés volt 
hallani, hogy a vezetők egyet értettek velem. Azt 
hiszem, ha a tervet elfogadva egy más alapszabállyal 
el tudott volna indulni a Klub -  de most így megy 
majd minden a régi megszokott módján.
Nem kaptam értesítést, hogy mi történi az „új 
vezetőség” körül -  sem az ügyvéd nem jelentkezett 
még.
Minden esetre kívánok a jelentkezőknek jó munkát -  
egy-két összejövetellel előbb kellett volna jelentkezni 
-  és új irányt megfontolni.
Köszönet azoknak, akik aláírást gyűjtve -  
elismeréssel voltak a vezetőség munkáját dicsérve -  
további munkára ösztökélni -  de meg kell érteni, 
hogy azok akik a nagyobb részét vitték a Klub 
dolgainak már az idő eljárt -  és még a közlekedés is 
nagy gondot okozott nekik. Minden esetre köszönet a 
kitartó és értékes munkájukért. Volt Elnök -  Szerk
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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@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 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@bigDond.com 
A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

FEHÉR FERENC
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 élsz 
A U SZ T R Á L IÁ T  

de ne tagadd m e g  szülőhazádat 
M AG YA RO RSZÁG O T.

Melbourne! 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!
Ahogy írtam a decemberi 
szerkesztői rovatban a Knoxi 
Council segítségével gondoltam 
megoldani az Idős Magyarok Klubja 
problémáját, de ez most úgy látszik nem lesz 
szükséges! A tovább menetellel az idősödő 
társadalom nemzetiségtől függetlenül nehézségek elé 
néznek. Remélem meg oldódnak a problémák és 
életképesek maradnak a tagok örömére. Magam 
részéről egy darabig szüneteltetni fogom az Újságot, 
saját elfoglaltságaim és ez évi terveim miatt. Ha 
folytatni fogom az újságírást a régi előfizetők 
értesítve, lesznek. Kívánok Boldog Újévet épségben, 
egészségben minden olvasónknak.________ 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.

mailto:hunconsmelb@hotmail.com
mailto:beriferi@bigDond.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au

