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XI. AUSZTRÁLIAI MAGYAR 
TALÁLKOZÓ.

December 30-án kezdődött а XI. Ausztráliai 
Magyar Találkozó. A megnyitó előadásra a Methodist 
Ladies’ College színháztermében került sor.

De nézzünk vissza egy pillanatra, az 
Ausztáliai Magyar Találkozókra, hol és milyen 
formában játszódtak le.

A Találkozókat Melboume-ben, az 
Ausztráliai Magyar Szövetség gyűlésén határozták el. 
Úgy döntött a bizottság, hogy három évente és 
lehetőleg mindég más fővárosban rendeződjenek ezek 
a Találkozók.
Az eddigi Találkozók sorrendje:

Tehát а XI. Találkozó már a negyedik Találkozó 
Melboume-ben. A Találkozókat mindig az Ausztráliai 
(és most már az Újzélandi) Magyar Szövetség osztja 
ki a tagszövetségei között. Minden államban csak egy 
Szövetség lehet. Ahol nincs Szövetség, ott
kiválaszthatnak egy arra alkalmas egyesületet, hogy 
képviselje az illető állam magyarságát.

Az eddigi találkozók közül, a legsikeresebb 
volt a Perth-ben tartott találkozó. Az ottani Egyetem 
területén zajlott le a Találkozó minden eseménye és a 
résztvevők ugyancsak az Egyetem diák-szállásain 
voltak elhelyezve.

A Találkozók nem voltak mindig ilyen 
kiterjedtek, mint a mostani, de a magyar népi 
tánccsoportok mindig a Találkozók leglátványosabb 
eseményei voltak a gyönyörű, színes népviseletekkel. 
A Perth-i „Keszkenő” Tánccsoport az első
találkozótól kezdve, a legjobb és a legjobban 
felkészült csoportok közé tartozott.

1978-ban az Adelaide-i MHBK. Iffjusági 
Csoportja tett ki magáért, egyforma kék 
egyenruháikban.

Az 1990-es találkozótól kezdve, a 
melboumei, a sydneyi és a mostani találkozót az 
ausztráliai magyar Nagykövet nyitotta meg.

A találkozók során számos külföldi magyar 
híresség látogatott el Ausztráliába. Köztük Dömötör 
Tibor ref. Püspök, Szedenits Jenő költő, Dukász 
Anna színművésznő, Neszlényi Judit 
zongoraművésznő, Kovács Erzsébet énekesnő és Zas 
Lóránt költő Amerikából.

A Találkozóknak mindig egyik legfontosabb 
célja a magyar ifjúság megnyerése volt, ami, eddig 
mindég többnyire sikeres volt.

A helyi szereplők közül különösen ki kell 
emelni Ruttkay Amoldot, irói álnevén Só Bemátot. 
Eddig majdnem minden találkozót az ő 
költeményével nyitottak meg és sokat azzal is zártak.

Ruttkay Arnold most is megörvendezteti a 
közönséget szép és megható beköszöntőjével, amit a 
megnyitó előadáson fogunk hallani. Eddig négy 
könyve jelent meg, nagyrészt humoros írások. De 
Ruttkay nemcsak a humoráról híres, hanem 
csodálatos megható verseiről és monológjairól is. 
1964 óta, szinte minden melboumi Hősök Napjának ő 
írta a vezető-szövegét, irányt adva az egész 
ünnepélynek.

Nézzük meg rövid életrajzát:
1923-ban született Hajdúdorogon, görög-katolikus 
papi családból származik. Középiskoláit a 
Nyíregyházi Királyi Katolikus Gimnáziumban 
végezte, majd érettségi után, a Ludovika Akadémiára 
került. 1944Augusztus 20-án avatták hadnaggyá. 
1945 Áprilisig arcvonalbeli, katonai szolgálatot 
teljesített. 1950 óta Ausztráliában, először 
Melboume-ben, majd újabban Sydney-ben él. 1964 
óta szerves része volt Melbourne magyar kultúr- 
életének. Nyolc éven át a Regnum Mariánum Otthon 
vezetője volt. Irodalmi esteket rendezett, 
költeményeket, színdarabokat írt s 1964 óta a 
Torontóban megjelenő „Kanadai Magyarság” című 
lap ausztráliai munkatársa. Külföldi utazásai során, 
több világrész magyar központjaival teremtett 
személyes kapcsolatot. 1980 óta, feleségéval Sydney
ben él. De minden évben onnan is megírja a Hősök 
Napjára annak melboumi ünnepélyére a vezérfonalat. 
Köszönjük Ruttkay Amoldnak a sok éven keresztül 
történő támogatását és а XI. Találkozó megnyitására 
küldött bevezetőt.

А XI. Találkozó műsorán találjuk a 
helybeliek közül Biszák Júlia énekművésznőt, Gruber 
Tibor énekművészt, Sipos-Ory Robert 
zongoraművészt, a Baptista Egyház énekkarát, 
Kászonyi Miklós magyar nóta énekest, Fragó Gyula 
operaénekest, Debreczeny Zsuzsa és Oláh Erzsébet 
szavalóművésznőket, és hallani fogjuk Kontra Kati 
bűvös hegedűjátékát is. w
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Ugyancsak fellép a Canberra! 
„Gyöngyösbokréta” népi tánccsoport és még sok más 
csoport, szerepléseikről majd többet az Újság további 
részein.

A tudományos és a nemzetpolitikai előadások 
során hallani fogjuk Dr. Haraszti József pszyhologust, 
Dr.Csihák György történészt, Svájc-ból. Matuska 
Márton írót Újvidékről, Bokor Barnabás (Nagyvárad) 
és Csutoros Remény hegedűművészeket, a szavalok 
díszes sorát; Dr.Fazekas Katalint, Bőd Ágnest, Török 
Petrát és Bene Ferencet, a sydney-i Délvidéki 
énekkart, a „Kodály” tánccsoportot és a szebbnél 
szebb, rövid színdarabokat, a két Geelong-i 
tánccsoportot stb. stb. Kell még ennél több?

A melboumi magyar közönség sokáig fogja 
emlegetni ezt a Találkozót is...

Hetyey Sándor.

BEVEZETŐ
írta: Ruttkay Arnold.

Elmondta a megnyitó előadáson: Pálos István.

Kedves Ünneplő Közönség
Sorstársaink
Barátok és Bajtársak.
Hölgyeim és Uraim!

Itt állunk az új Évezred ismeretlen hajnalán 
És Ötven év terhes táborából,
Egyszerre meglepnek az Emlékek.
Visszatérnek a soha számon nem kért Száműzött évek,
A meddő várakozás
Hajnalokba nyúlt éjszakáiban megtört Remények... 
Akkor kezdődött minden,
Amikor a fáradt Földrész
Üszkös romjai közé temetkezett
S kidobott magából, mint háborús fölösleget.
Azóta, Kanada havától 
Ausztrália forró homokjáig,
Szerte a világban,
Százezrek viseljük
Ezt a ránk kényszeritett „félig-életef ’
A megalkuvás zsoltárát Végvárival együtt énekelve, 
„Ahogy lehet....”

Kinn, a Számonkérés és Jóvátétel Korát éli a Világ.
De ugyan, mit is kéméi itt számon....?
A mogyoróbokrot nem kérheted a régi ház előtt 
Vagy a Benczúr tér platánjait nyáron.

A körtefát, a ribizli mögött 
Lépteid hangját a sárga kavicson 
Őszi rózsa illatát a sírok között....
Vagy a vándorgólyát,
Mely Szabóék kéményéről 
Végleg, Afrikába költözött....

Néhányan keressük itt egymást.
Ady magyarjaiként,
Itt-ott összehajolva.
Álmodva múltról, történelemről,
Elveszett hazáról.
S amíg események lázasan suhantak körülöttünk,
Mi elkeseredésünk háromszínű dobogóján 
Isten tudja hányszor,
Újra és újra meggyőztük magunkat,
A magunk igazáról.....

Mindig jól tudtuk,
Ki volt ki vétkezett
Közben csak ritkán nyújtottuk ki,
Máskor meg nem fogtuk meg 
A kinyújtott kezet.....

Néha még kérdem magamtól... Miért volt minden... ? 
Miért mérte mindezt a Sors éppen énrám... ?
A Város hallgat, nem válaszol 
Csak átdolgozott éjszakáim emlékét őrzi némán. 
Eszembe jut, egyhangú utcáihoz itt-ott 
Már mennyi emlékem ragadt.
Évtizedeken át róttam szürke útjait 
A fészekrakás éveit éltem itt 
Egykor még reménnyel,
S gyakran feltört tenyérrel 
A kövekhez mennyi verejtékem tapadt....

Félve keresem most a tegnapot,
Szemem tükrének ifjú, régi mását 
Elhagyott falum gyermek - világát.
Húsvét hajnalok sötét bíborában 
Nagypénteken-halt Krisztusom 
Feltámadását....!!!!

S kedves Hölgyeim és Uraim 
Elszállt éveink Emléki között járva 
Áldozzunk most néhány röpke pillanatot 
Szülőknek, házastársaknak, rokonoknak 
Barátoknak és Bajtársaknak 
Akik sorsunkban osztozva 
Itt ültek egykor közöttünk a széksorokban 
S most kinn pihennek Eukaliptusz fák alatt 
Ausztrál temetőkben....
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És kérem, egyperces néma felállással 
Velük együtt emlékezzünk 
Elhunyt nagyjainkra.
Akik közösségünkért áldozták 
Életük munkáját
És akikre mindig büszkék lehetünk...

{Itt a vetített képeken az elhunyt nagyjaink képsora 
következett, a melbourni közösség volt tagjai:
Varga Zoltán, Antal Ferenc, Doroszlay Károly, 
Padányi Vidor, Korcsma Mihály, Gallus Sándor, 
Szakáll Endre és fíerékally István.

Kedves Ünneplő Közönség!
Ötven, száműzetésben töltött évre emlékezve 
Ne feledjük.
Ennek az időnek, egyik súlyos tehertétele volt az is. 
Hogy az Ifjúságunk legszebb éveit rabolta el tőlünk!

Erről szólt a következő költemény. Oláh Erzsébet 
előadásában, amit szintén Ruttkay Arnold írt:

„A Békétől kérem számon'’ címmel.

Fadgyas László a Victóriai és az Ausztráliai és 
Ujzélandi Magyar Szövetség elnöke megnyitja а XI. 

Ausztráliai Magyar Találkozót.

E l ő  a d á s

Műsora
M ű s o r

1. Ruttkay Arnold: "Bevezető" -  elmondja Pálos István 
(Képek: Varga Gyula).

Ruttkay Arnold: “A békétől kérem számon" -  elmondja Oláh Erzsébet 
(Queensland).

2. Megnyitó -  Fadgyas László, a Victóriai és az Ausztráliai és Üjzealandi 
Magyar Szövetség elnöke.

3. Üdvözlet — Dr. Gyürk István, Magyarország Canbcrra-i Nagykövete, 
a Találkozó fővédnöke.

4. Kölcsey Ferenc: “Himnusz" -  szavalja Debreczeny Zsuzsa (Sydney).

5. Kászonyi Miklós (Sydney) magyar nótákat énekel.

6. A Melbourne-i Magyar Központ Magyar Népi Tánccsopottja táncol -  
“Szijaztok", "Székelyföldi táncok" és "Healesvillci tánc”.
Tanító: Swak László; Vezető: Hegedűs József.

7. Vörösmarty Mihály: “Rendületlenül” c.vcrsét szavalja Bagin Lívia.

8. Kálmán Imre: “Marica grófnő" c.opcrcttjéből, Marica Belépőjét 
énekli Biszák Julia, zongorán kiséri Horváth Richárd.

9. "Üveges" és “Lőrincvégi tánc" -  táncolja a Canbcrra-i 
Gyöngyösbokréta Magyar Népi Tánccsoport. Vezető: Szuromi Bella.

30  p e r c  s z ü n e t

Mi'ssorvezető -  Haríyánszky Marika.

10. Beethoven: "Dicsőit téged..." -  énekli a Melbourne-i Magyar Baptista 
Egyház énekkara. Vezető: if}. Bállá Ferenc.

11. Kacsóh Pongrác: “Rákóczi megtérése” és "Ott, ahol zúg az a négy 
folyó" -  énekli Gruber Tibor, zongorán kiséri; Sipos-öry Róbert.

12. Liszt Ferenc: “ 15. magyar rapszódia" c.müvét játsza zongorán 
Sipos-öry Róbert.

13. "Mezőségi katonabúcsú" -  táncolja a Melboutne-i Gyöngyösbokréta 
Magyar Népi Tánccsoport.
Tanító: Swak Sándor. Vezetők: Juhász Géza és Juhász Etelka.

14. Puccini: “Tosca” cimü operájából énekel részleteket Faragó Gyula 
(Sydney) zongorán kiséri; Sipos-öry Róbert.

15. A Melbourne-i Magyar Kultur Kör Népi Tánccsoportja: “Vasvári”, 
“Széki" és “Dunamelléki táncok".
Tanító és vezetők: Horváth Mátyás és Anita.

16. Hubay Jenő: “Hullámzó Balaton" cm üvét játsza hegedűn Kontra Kati, 
zongorán kiséri; Sipos-öry Róbert.

17. Kodály Zoltán: “Káliói kettős“ cimü zenemüvére táncol az MHBK 
Magyar Népi Tánccsoportja. Koreográfia: néhai v. Korchma Miklós, 
Tanító: Bertok Nicole; Vezető: Sarkady László.

18. Zárószó -  Dr. Gyürk István. Magyarország Canbcrra-i Nagykövete, 
fővédnök és Fadgyas László, az Ausztráliai és Üjzealandi valamint a 
Victóriai Magyar Szövetség elnöke.

A  Rendezőség bábban köszöni a szereplőknek, a  rendezőknek 
is az előkészítőknek a  fáradságos munkáját, 

valamint a  kedves Közönség szives megjelenését.
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Képek a megnyitó előadásról

D r. G yürk István M agyarország C anberrá i Nagykövete a Talá lkozó fővédnöke
fe lo lva ssa  Orbán V iktor 

M agyarország m in iszte re lnökének üzenetét

D ebreczeny Zsuzsa 
szava lta  K ö lcsey Ferenc 
gyönyörű H im nuszát, 
am ely  végén fe lhangzott 
m indenki ajkén:

„Isten áldd meg a magyart. 
Jó kedvvel, bőséggel.....”
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Képek a Szilveszteri bálról
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Koszorúzás a 
Carltoni- temető 
Hősök Sírjánál 
Melbourne 2000.1.2.
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A balaclavai StColman’s templomban 
Vasárnap, 2000 január 2-án 
szentmisével egybekötött 
képszentelés volt.
A magyarok Nagyasszonyának, 
Máriának új festményét 
áldotta meg a helyi püspök, a magyar 
hívők és vendégek részvételével.

Az Ifjúsági Előadás Műsora.
2000 január 3-án.

1. Pálos István az Ausztrália és Újzélandi 
Magyar Szövetség alelnöke és a külföldi 
magyar cserkészet kerületi parancsnoka 
nyitotta meg az estet, üdvözölte a magyar 
nagykövetet és a megjelent közönséget.

2. A melboumi Gyöngyösbokréta tánccsoport 
Rábaközi Üveges-tánca következett, amit 
betanított Swak Sándor. Vezetők Juhász Géza 
és Etelka.

3. Por Vanda Sydneyből a Titanic című filmből 
énekelte a „Szerelmi dalt” magyar szöveggel. 
Fordította Emszt Katalin.

4. Juhász Angéla szavalta IMÁDSÁG, Szép 
Ernő versét.

5. Az Adelaidei Tüske család (papa mama és a 
három gyermekük) régi Betlehemes dalokat 
adtak elő.

6. A Canberrái „Gyöngyösbokréta” magyar népi 
tánccsoportja Szatmári Táncot adott elő, 
Szuromi Betty vezetésével.

7. Sveller Veronika Sik Sándor „AZ ANDACSI 
MÁRIÁHOZ” című versét szavalta.

8. Gortva Robert és Tóth József 
„KALOTASZEGI LEGÉNYES” táncot 
mutattak be.

9. Szabó Nelli Klasszikus Ballett szólója 
következett.

10. Katona Zoltán (aki csak 14 éves) „Ilyen 
asszony való nekem” Petőfi Sándor versét 
szavalta.

11. Por Vanda Szállj, szállj madár... című ének 
és tánc egyvelege következett.

12. A Magyar Kultúrkör népi tánccsoportja 
„MEZŐSÉGI TÁNCOT” ad elő, Horváth 
Mátyás és Anita tanította be a táncot.
30 perces szünet után következtek;

13. Az MHBK magyar népi tánccsoportja a 
„FONÓBAN” című táncjátékot adta elő, 
Jankó Robina összeállításában a Rákosi 
testvérek tanították be.

14. Márton Zoltán „AZ ÉDESANYÁM KEZE” 
című Dzsida Jenő versét szavalta.
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15. Bíró Stefánia (10 éves) zongorán előadta 
Seiber Mátyás „D moll tangóját” és 
Csajkowszky „Olasz dalát”.

16. A Magyar Központ magyar népi 
tánccsoportja KORCSOS, MEZŐSÉGI és 
SZATMÁRI táncokat adott elő, Swak Sándor 
betanításával, és Hegedűs József vezetésével.

17. Bőd Ágnes Arany János „Welszi Bárdok” 
című versét szavalta.

18. Török Petra „ÚJÉVI IMÁDSÁG” Csákváry 
Zoltán című versét szavalta.

19. A Sydneyi KODÁLY népi tánccsoport 
MEZŐSÉGI táncot mutatott be Gary Dawson 
koreagrifája. A csoportot Török Zsuzsa 
vezette.

A zárószót elmondta Pálos István miután 
Dr.Gyürk István Ausztráliai magyar nagykövet 

méltatta az előadást.

Képek az Ifjúsági Előadásról
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Szereplők, (balról jobbra) Kosa Zoltán, Török András, Gerecs Anna, Tóth Mihály, Por Vanda, Bene Ferenc, 
Debreczeny Zsuzsa, Boros Béla (író és rendező) Török Petra, Sztopity Rózsa, Gerecs István, Pászti Péter,

Gerecs Károly és Erdélyből vendég Sogor Csaba.

A nemzetpolitikai előadások záró darabja: ”AZ ARADI GOLGOTA”
A Sydney-i szereplők által bemutatott színdarabot Boros Béla írta és rendezte.

2000 január 4.
Az egész napos Cserkésznap alkalmából 

szívesen fogadták a Melbournei cserkészek 
vendégeiket a Magyar Központban.

Készül a palacsinta-tészta, Mara néni tanítja 
A „fiatalokat”.

Aki a kulisszák mögött dolgozik! 

ERDÉLYI TÍBOR.

Erdélyi Tibort tánc-tanításában zavartuk meg 
kérdéseinkkel. Ugyan is a tíz napos Magyar Találkozó 
kilenc napján Táncszemináriumokat tart. Tánc tudása 
és a tájegységi ismereteivel gazdagítja a Találkozóra 
összejött magyar ifjúság tudását.

Otthon, Magyarországon nemrégen 
Televízióadásokat közvetítettek életéről, „Kincses tár” 
cím alatt. Érdekes és felemelő élettörténetét nagy 
figyelemmel hallgattuk.

„Véletlenül kerültem a népi tánchoz. Én 
citeráztam egy Délibáb utcai Kollégium 
tánccsoportjának. Egyszer az egyik táncos beteg lett, 
és beálltán helyettesíteni. Rövid időn belül az MTH 
központi Tánccsoport tagjaként az 1951-ben 
megrendezett Világ Ifjúsági Találkozón vettem részt. 
Ott Rábai Miklós a Magyar Állami Népi Együttes 
akkori vezetője szemelt ki, és 150 fiú közül 
kiválasztott. A Magyar Állami Népi Együttes tagja
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lettem, az is voltam 28 éven keresztül. 
Elmondhatatlan élményekben volt részem, hiszen a 
mai napig 56 országban jártam a világon. Sikereink 
népi kultúránk terjesztése magukról beszélnek. Nem 
volt olyan hely a világon, ahol nem láttak volna 
bennünket igaz meleg szeretettel.

Tánctudásomat különböző csoportoknak 
adtam át, otthon és külföldön. A „Vadrózsák” 
Táncegyüttest (az építők csoportja) húsz évig 
vezettem, a Szolnoki Tisza táncegyüttest öt évig, a 
Duna Művész Együttes vezetője is voltam, onnan 
mentem nyugdíjba.”

A nyugdíjba menést nem kell komolyan 
venni, hiszen ahol tud, segít alapon, most is tanít még, 
sőt 21 éven keresztül Japánban tanított különböző 
felsőbb iskolákban. Szerényen mondta, hogy Erkel 
díjat is kapott a tánc terén kifejtett munkálataiért.

Erdélyi Tibort a tánc mellett a népművészet 
más ágai is érdekelték. Elmondta, hogy faragásairól 
könyvet is adtak ki:” Erdélyi Tibor faragó művészete” 
címmel. (Puski Kiadó) A Népművészet Mestere 
kitüntetés tulajdonosa is.

Köszönet Erdélyi Tibornak, hogy ellátogatott 
Melboumebe is, hiszen ilyen emberek mint ő kellenek 
ahhoz, hogy magyar kultúránk értékét és szépségét 
terjeszteni tudjuk nem csak az emigráció magyarjai 
között, hanem az egész világon.

és az. aki a legtöbbet szerepelt....

SIPOS-ÖRI ROBERT.
A Melboumeben élő magyarok jól ismerik 

Róbertét, aki minden magyar rendezvényen, nemzeti 
ünnepek alkalmával mindég készségesen segít, és 
tudása legjavát adja zenei tehetségéből.
Zongora játéka akár szóló alkotás vagy akár kísérő 
szerepet tölt be, mindég nagy siker arat.

Most is, а XI. Auszáliai Találkozó megnyitó 
műsorában négyszer szerepelt a neve. Ő az itteni 
magyarok egyik büszkesége.

Róbert Melboume-ben született, magyar 
szülők gyermeke. Zenei tanulmányait öt éves korában 
kezdte. Gien Carter volt a tanítója. Később több 
jóhírű tanára rózsás jövőt jósolt neki. Ezek közé 
tartozott Michael Wise, Elizabeth Mitchell és Allan 
Fraser is. 1994-ben Magarországon a Liszt Ferenc 
Zeneakadémián Némethy Attila tanítványa. 
Visszatérve Melboumebe 1998-ban Robert 
kitüntetéssel fejezte be a „Bechelor of Music in 
Performance” tanulmányait, majd 1999-ben 
megszerezte a „Master” (mesteri) képesítést is.

Robert tanulmányai során számos tanulmányi 
ösztöndíjnak az elnyerője, kiváló tehetségével 
elnyerte a legmagasabb kitüntetést a Rosemarie 
Kenny díjat zongora zenei előadás kategóriájában, 
1998-ban. Robert 1999-et is kitüntetéssel fejezte be 
Ausztrália Zenetanulmányai után. Számos tanítványa 
van már, akik igazán szerencsés tanulók!

Sok sikert kívánunk Róbertnek a zenei 
életben, és nagy-nagy köszönet a magyarság 
támogatásáért, odaadó segítőkészségéért.

Örömmel értesítem a kedves olvasókat, hogy 
a Magyarok Világszövetsége Nyugati Régiójának 
Titkára Reményi Csilla ellátogatott Melboume-be a
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Találkozó alkalmából. Ő hozta személyesen a 
következő felhívást a világ minden táján élő 
emigránsoknak!

Magyarok Világszövetsége 
Magyar Turizmus Rt

Fő támogatók és védnökök:
Gazdasági Minisztérium 
Az Országgyűlés Idegenforgalmi Bizottsága 
Országos Idegenforgalmi Bizottság 
Történelmi Egyházak 
Külügyminisztérium
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
Magyar Református Világszövetség 
Duna TV.

FELHÍVÁS
A Magyarok Világszövetsége Küldöttgyűlése 
nevében ünnepélyes felhívással fordulunk az 
anyaországban, az elszakított területeken és a 
nagyvilágban élő magyar testvéreinkhez.
A magyar államalapítás lOOO.évfordulója -  a 
Millennium -  alkalmából

A Hazatérés Esztendeje -  2000 néven 
nemzeti zarándoklatot hirdetünk a Kárpát-medence 
egész területére. Óhazai és kárpát-medencei 
felsereglésünk szervezett formában kíván keretet 
biztosítani valamennyi, szülőföldjéről elűzött vagy 
elköltözött Testvérünknek arra, hogy hazatérjen, 
otthon maradt testvéreivel találkozzon, szülőhazáját 
illetve szülei hazáját viszontlássa, és az Úr 
születésének 2000.-ik, illetve a magyarság 
történetének eme kiváltképpen jeles 1000.-ik 
esztendejében hitbeli és nemzeti hovatartozását a haza 
közösségében élhesse meg.

Világszövetségeink a határok, kultúrák és 
hatalmas távolságok által széttagolt, lelkében és 
tudatában is megosztott magyarság egyesítését tűzik 
ki célul.

Ugyanakkor egyetemes nemzetközi 
megmozdulásunkkal a legméltóbb módon kívánjuk 
megünnepelni népünk kárpát-medencei
államalapítását.

Másfelől a Hazatérés Éve kiváló alkalmul 
szolgálhat megpróbált és szétszórt magyarságunk 
megújulására, értékeinek a világ előtt való 
felmutatására, valamint nemzetközi magyarságképünk 
megjavítására is.

Jöjjetek haza! Ne legyünk turisták és 
jövevények saját szülőföldünkön. Leljük meg 
honunkat a hazában. (Kölcsey Ferenc)

E felhívást és a részletes utazási lehetőségeket a 
februári Kisújságban leközlöm. Addig is 
kérdéseiket a Magyarok Világszövetségéhez, H- 
1068 Budapest, Benczúr utca 15. Tel. ООП 36 
1351-795, E-mai nvugat@mvsz.hu kérem intézni, 
vagy a Kisúj ság szerkesztősétől kaphatnak 
további tájékoztatást.

A SZERKESZTŐ ASZTALÁRÓL!

A Kisújság 2000 év januári 
kiadása а XI. Ausztráliai 
Magyar Találkozó külön 
kiadása. Tekintettel arra, hogy 
egy kép többet mond, mint száz 
írott szó, megpróbáltam a találkozó 
eddigi kiemelkedőbb pillanatait megörökíteni, és az 
olvasóimnak átnyújtani. Örömmel tudatom, hogy 
képeim által ott voltam és átélhettem e találkozó 
felejthetetlen eseményeit. Februári lapunkban 
folytatjuk a beszámolót!

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

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

V IC TORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

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

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $12.50.-egész évre $ 25 Dollár. 

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

Cím :....................................................

.................................Postcode:...............
Money Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

mailto:nvugat@mvsz.hu
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lettem, az is voltam 28 éven keresztül. 
Elmondhatatlan élményekben volt részem, hiszen a 
mai napig 56 országban jártam a világon. Sikereink 
népi kultúránk terjesztése magukról beszélnek. Nem 
volt olyan hely a világon, ahol nem láttak volna 
bennünket igaz meleg szeretettel.

Tánctudásomat különböző csoportoknak 
adtam át, otthon és külföldön. A „Vadrózsák” 
Táncegyüttest (az építők csoportja) húsz évig 
vezettem, a Szolnoki Tisza táncegyüttest öt évig, a 
Duna Művész Együttes vezetője is voltam, onnan 
mentem nyugdíjba.”

A nyugdíjba menést nem kell komolyan 
venni, hiszen ahol tud, segít alapon, most is tanít még, 
sőt 21 éven keresztül Japánban tanított különböző 
felsőbb iskolákban. Szerényen mondta, hogy Erkel 
díjat is kapott a tánc terén kifejtett munkálataiért.

Erdélyi Tibort a tánc mellett a népművészet 
más ágai is érdekelték. Elmondta, hogy faragásairól 
könyvet is adtak ki:” Erdélyi Tibor faragó művészete” 
címmel. (Puski Kiadó) A Népművészet Mestere 
kitüntetés tulajdonosa is.

Köszönet Erdélyi Tibornak, hogy ellátogatott 
Melboumebe is, hiszen ilyen emberek mint ő kellenek 
ahhoz, hogy magyar kultúránk értékét és szépségét 
terjeszteni tudjuk nem csak az emigráció magyarjai 
között, hanem az egész világon.

és az, aki a legtöbbet szerepelt....

SIPQS-ÖRI ROBERT.
A Melboumeben élő magyarok jól ismerik 

Róbertét, aki minden magyar rendezvényen, nemzeti 
ünnepek alkalmával mindég készségesen segít, és 
tudása legjavát adja zenei tehetségéből.
Zongora játéka akár szóló alkotás vagy akár kísérő 
szerepet tölt be, mindég nagy siker arat.

Most is, а XI. Auszáliai Találkozó megnyitó 
műsorában négyszer szerepelt a neve. Ő az itteni 
magyarok egyik büszkesége.

Róbert Melboume-ben született, magyar 
szülők gyermeke. Zenei tanulmányait öt éves korában 
kezdte. Glen Caríer volt a tanítója. Később több 
jóhírű tanára rózsás jövőt jósolt neki. Ezek közé 
tartozott Michael Wise, Elizabeth Mitchell és A!lan 
Fraser is. 1994-ben Magarországon a Liszt Ferenc 
Zeneakadémián Némethy Attila tanítványa. 
Visszatérve Melboumebe 1998-ban Robert 
kitüntetéssel fejezte be a „Bechelor of Music in 
Performance” tanulmányait, majd 1999-ben 
megszerezte a „Master” (mesteri) képesítést is.

Robert tanulmányai során számos tanulmányi 
ösztöndíjnak az elnyerője, kiváló tehetségével 
elnyerte a legmagasabb kitüntetést a Rosemarie 
Kenny díjat zongora zenei előadás kategóriájában, 
1998-ban. Robert 1999-et is kitüntetéssel fejezte be 
Ausztrália Zenetanulmányai után. Számos tanítványa 
van már, akik igazán szerencsés tanulók!

Sok sikert kívánunk Róbertnek a zenei 
életben, és nagy-nagy köszönet a magyarság 
támogatásáért, odaadó segítőkészségéért.
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TUDÓSÍTÁSOK...
Örömmel értesítem a kedves olvasókat, hogy 

a Magyarok Világszövetsége Nyugati Régiójának 
Titkára Reményi Csilla ellátogatott Melboume-be a


