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MEGHÍVÓ 
A  Magyar Központ Néptánccsoportja 

szeretettel meghívja Önt, kedves csalá-
dját és barátait a  

“CELEBRATIONS” 
színes, zenés szórakoztató,  

műsoros estjére 
2001 július 7.-én, szombat este 7  

órakor a Magyar Központ  
nagytermében 

 Néptánc bemutató 

 Vendégszereplők 

 Táncosaink ismét bemutatnak egy 
ragyogó műsort 

 Kitünő vacsora  

 finom sütemények 

 lángos,  

 bár vagy B.Y.O. 
A jó zenéről a Székely Zenekar és az 

After Dark Duó gondoskodik 
 

Belépődíj: 17 dollár, nyugdíjasoknak 14 
dollár, ifjúságnak 8 dollár. 

Vacsora 7 dollár 
Jegyrendelés: 

Erikánál: 9768 9038 

A Rákóczi Ifjúsági Klub  
rendezésében először kerül be-
mutatásra július 14.-én 7 órai 

kezdettel a Magyar Központ nagytermé-
ben 

Délibábos Hortobágyon 
TÁNCDALFESZTIVÁL 

Melbourne 2001 
 

A műsor résztvevői Ausztrália 
különböző területeit képviselik 
Az előadókat az Új Hullám és a 

Székely Zenekar kiséri 
A zenés, vidám músoros esten sok  

meglepetés vár a közönségre. 
Ételek a konyhánál, italok a bárban 

kaphatók. 
Fellép a Magyar Központ  

néptánccsoportja 
Műsorvezető és rendező: Justin Tamás 

Zenei rendező: Risztics István 
Jegyárak: felnőtteknek 15 dollár,  

fiataloknak 8 dollár. 
Szeretettel várunk mindenkit 

 
Jegyrendelés:  

Urbán Ferenc: 9569 0252 
Rind Ilonka: 9569 8586 
Bakos Erika: 9711 6844 
Polgár Lajos: 9758 1461 

T áncház a Központban 
Június 16.-án sikeres Táncházat 
rendezett a Ma-gyar Központ 

vezetősége a Magyar Központ 
Néptánccsoporttal és a Gyöngyös-
bokréta Néptánccsoporttal együtt. A 
sydney-i Transylvaniacs és a Ken-
gugró Tánccsoport tagjai közre-
múkődésével jóval éjfél után még 
ropták a táncot. Meglepetésül a Mel-
bourne-ben tartozkodó Makovinyi 
Tibor, a Honvéd Együttes tánctanára 
vezette a táncházat, a Mezőségi 
tánctól kezdve a Szatmári-ig végtel-
en energiával.  
 
Délután táncház a Folytatás 2. oldalon 
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Az Irodalom és Zenebarátok Köre 2001 
július 29.-én ünnepli 4.-ik születésnapját. 

 
Mindenki szeretettel vár a rendezőség. 

A 3MBS-FM rádió állomás a hónap minden harma-
dik csütörtökén este 7 órai kezdettel a Global Sounds 
műsorban magyar zeneszerzők műveit sugározza 
“Psalmus Hungaricus” cím alatt. A következő műsor 
július 19.-én lesz. 
 
 

Liszt Funeral Prelude and March 

Weiner Busúló Juhász 

Rózsa Spellbound 

Ligeti Chamber Concerto 

Bartók Contrasts 

Lajkó Play 1. String Quartet 

Transylvaniacs  from On Our Way 

gyerekek részére volt, akik szép számban 
jöttek el, és játszva zenére táncoltak Tibor 
vezetésével. 
 
Sokszor hallja a Központ vezetőség, hogy 
nem csinál eleget az ifjúság részére igy 
örömmel jegyeztük meg, hogy az MHBK 
tánccsoport tagjai teljes létszámban jelentek 
meg. Itt volt az a rendezvény amit a Központ 
ifjúsága is kivánt de létszámban már kevésbé 
támogatott. Reméljük, hogy az októberi 
táncházon több aktív táncost látunk. 
 
Már jegyezze be a naptárba:  

Táncház 
2001. október 20  

A Magyar Központ Ifjúsági termében 
A sydney-i Transylvaniacs közreműködésé-

vel. 
K.É. 

Érdekesség:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Age, 14-6-01 

MEGHÍVÓ 

2001. augusztus 18.-én szombat este 7.30-
tól éjjel 1 óráig a 

A Magyar Központ ifjúsági termében 
A kellemes hangulathoz szolgáltat  

kitűnő zenét  
SZÉKELY ZENEKAR 

A konyhán vacsora, kávé, sütemény, a  
italok vásárolhatók. 

 
Jegyára: 15 dollár 

 
Jegyek rendelhetők az alábbi  

telefonszámok egyikén: 
Faith Ferenc: 9762 9135 

Kövesdy András: 9846 2675 
Rényes Endre: 9509 3383 

 
Minden Melbourne-i magyart szeretettel 

vár a rendezőség, a Magyar Központ  
vezetősége és a Regnum Marianum  

Egyházközség. 
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Az 54 sz. Hunor és Magyar és a 89 

sz. Tormay Cecil Cserkészcsapatok  

rendeznek 2001 július 21.-én  

szombaton este 7.30 órai 

kezdettel a Magyar Központ 

nagytermében 

 

A cserkészcsapatok fennállásának 

alkalmából szeretettel hívjuk  

kedves támogatoinkat és különösen 

várunk minden régi cserkészt 

családjával együtt. 

ELSŐ BÁLOZÓK  

BEMUTATÓJA 9 órakor. 

 

Finom vacsora kapható 

A jó hangulatról a Székely Ze-

nekar és az After Dark Duó  

gondoskodik. 

 

Gazdag Tombola 

 

Belépődíj: felnőtteknek 15 dollár, 

14-től 18 évesekig 5 dollár, 14 éven 

aluliaknak ingyenes. 

 

Asztalrendelés: 

Tóth Zsuzsa– 9459 7757 

Bakos Anikó – 9711 6844 

 

Szeretettel várunk mindenkit 

 

 

Előjelzés! 
 
2001. Augusztus 5.-én Professzor Ábel 
András előadást tart a Magyar 
Központban két nagyon érdekes 
témakörben: 

 Az atombomba  története 
és 

 Noé bárkája és a vízözön esete. 
Jegyezze be a naptárba! 

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége részvényesei és pártolói kérésére 

minden hónapban 

 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon: 

július 29; augusztus 26;  
szeptember 23; október 28 és november 28,  

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmaként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Házy Irén: 9887 4118 
Szabó Edit: 9560 1270 

Meghívó 

Országos Tanácskozás 
Sydneyben 

 
Június 9-10.-én volt az országos ta-
nácskozás megtartva a New South Wales 
Szövetség rendezésében. A két napos ta-
nácskozás nagyon időszerű volt és olyan 
témák kerültek napirendre ami az egész 
ausztrália magyarságot érint. Alkalmat 
adott arra, hogy találkozzunk és 
beszélgessünk magyarokkal más 
államokból akiknek problémái hasonlóak. 
 
A téma kör két részre oszlodott. Az első 
nap a multikulralizmus jelentősége és az 
időseknek gondozását tárgyaltuk meg. A 
második nap a fiatalok bevonása a közös-
ségbe, a magyar identitás megtartása és a 
nyelv oktatás volt a fő téma, valamint 
beszámolók különböző magyar szervektől 
mint például a Melbournei Ma-gyar Tele-
vízió Egyesület munkájáról. 
 
Melbourne-t az alábbi személyek képvisel-
ték: 
 
Kövesdy András – a melbournei Magyar 
Központ igazgatója, 
Kövesdy Éva – Árpád Otthon titkára,  
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Jobbágy Sándor – a Melbournei Magyar Tel-
evízió Egyesület elnöke, 
Miskei Rózsa –  a Melbournei Magyar Tele-
vízió Egyesület  riportrje, 
Ámon Antal – SBS Rádió, 
Kurtz Mária – Regnum Magyar Iskola tanára, 
Nt. Dézsi Csaba – a melbournei Magyar 
Református Egyház lelkésze, és 
Ambósy Anna – a Brave Nations cimű könyv 
írója. 
 
Négy Magyarországi vendég is részt vett a 
tanácskozáson. Ríz Ádám, az Oktatási Min-
isztérium Határon Túli Magyarok Főosztály 
vezetője, dr. Vincze Krisztina, a Magyar Öszt-
öndíj Bizottság titkárságának vezetője, Tar-
nóczy Mariann a Magyar Tudományos Akadé-
mia a Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottság titkára és Bakos István a 
Nemzeti Tankönyvkiadó Kommunikációs 
Főosztály vezetője.  
 
A Magyarországi vendégek első kézből hall-
hatták az emigráció különböző problémáit, 
gondjait és sikereit és jobban érzékelhették 
miben tudnak segitségünkre lenni, és hogyan 
lehet szorossabb kapcsolatokat kifejleszteni 
Magyarország és az Ausztrál emigráció között. 
 
A tanácskozás befejeztével hétfőn a NSW 
Szövetség kirándulást szervezett külföldi és 
belföldi vendégeiknek. Nem csak Sydney 
környékét láttuk, hanem vendégül láttak 
bennünket a sydney-i DMSz Otthonban, vala-
mint a Szent Erzsébet Idősek Otthonában is.  
 
Remélem, hogy a tanácskozások folytatódnak, 
mert csak az összefogásban van az erő és 
erőre szükségünk van, hogy magyar iden-
titásunkat megtartsuk, kultúránkat megőrizzük 
és a következő generációnak átadjuk. 
 
Mivel az első nap angol nyelven volt, így 
Kövesdy András beszámolójának egyik része 
angolul van. 
 
THE HUNGARIAN COMMUNITIES FUTURE 

IN AUSTRALIA 
 

The Hungarian community is just one small 
part of the greater Australian multicultural soci-
ety. But what does that mean for our commu-
nity? 
 
Australia not only accepts that its many differ-
ent nationalities have different cultural back-
ground and language, but it openly encour-

ages the ethnic groups to maintain and nurture 
their culture and pass it on to their children and 
grandchildren. Perhaps this is just a benign be-
nevolence because the authorities know that you 
can destroy cultural identities more effectively 
with kindness than with brutality. We should rec-
ognise this but use it to our advantage. State and 
federal governments have established depart-
ments to oversee and assist groups with their cul-
tural programs. The Hungarian community has 
benefited significantly from these programs; by 
receiving financial assistance for Hungarian lan-
guage programs on television and radio, finance 
for Hungarian language schools and various oth-
er cultural programs. The Arpad Otthon in Mel-
bourne was built with government contributions; a 
significant number of senior citizen groups re-
ceive government subsidies and grants to enable 
them to run their clubs to meet the needs of the 
elderly.  
 
The question is – are these enough to ensure our 
communities future?  
 
Firstly we need to examine the demographics of 
our community. We are an ageing community, 
not unlike all other European communities, 
whether they be Greek, Italian, or German. The  
two main surges of Hungarians were post World 
War 2, the first in the late forties and early fifties 
and the second after the 1956 uprising. There 
was a much smaller wave in the 1980’s. By the 
closing of any significant further migration means 
that our community numbers of first generation 
Hungarians will decline leaving fewer active 
members of the community. 
 
In People and Place, a forum for population stud-
ies produced by Monash University in Melbourne 
reveals some horrible statistics. Whereas around 
50% of Italians and more than 50% of Greeks 
marry within their own ethnic group the figure for 
Hungarians is 5%, one of the lowest in Australia. 
The sad fate of this fact is that more often than 
not, people in mixed marriages do not take an 
active role in our community. 
 
Replenishing the community with young people 
from second and third generations is very difficult 
for a number of reasons. One significant reason 
is that often the country of their parents and 
grandparents is an abstract image that they have 
never seen, but only heard about. It is hard to 
relate to something you have never experienced. 
Another reason for non-participation in the com-
munity is that they have a wide choice of activi-
ties to be involved in the wider Australian com-
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munity, it is not essential for them to associate 
with other Hungarians, because they  went to 
school in Australia, have Australian friends, go to 
the football, restaurants, and theatres etc, they 
can feel at home in the company of non-
Hungarians. Maintaining Hungarian links is not 
essential for second and third generation mi-
grants.  Their parents, are the reverse, they feel at 
home in the company of Hungarians and they will 
also support the Hungarian community because 
they consider it their duty. Their children can have 
a far more ambivalent attitude to duty. It is a fact 
that we have to live with a profile of the Hungarian 
community that will be very different in the not too 
distance future. 
 
Whilst the future does not seem all that bright it is 
not too late to turn things around.  I would like to 
propose some recommendations that may yield a 
positive outcome for the future of the community. 
 
In Australia for a long time have lived in isolation 
from Hungary, great distances played a significant 
part, but also the political and social isolation. 
Whilst the distance between Australia and Hunga-
ry has not shrunk, communications have opened a 
number of opportunities. We need to develop fruit-
ful links with Hungary, which can be in many dif-
ferent forms. These links will encourage the youth 
to maintain interest and ties with the Hungarian 
community. What do I mean? 
 
We must ensure that our young people have posi-
tive experiences within the community, so that 
they can feel proud of their heritage and see the 
relevance of maintaining ties with the community. 
We tend to emphasise to the young the tragic his-
tory of Hungary in the poems, commemoration, 
etc. Whilst its important to be familiar with history, 
we must instill pride in the youth by emphasising 
the literary, scientific, sporting, music, and the arts 
greats of Hungary.  
 
Two examples of the type of experiences I am re-
ferring to are Istvan a kiraly production in 1996 
and Honvéd Együttes with Hegedős Együttes last 
year. These two events were very different in na-
ture, but both had lasting benefits for our youth in 
Melbourne. István a király rockopera was pro-
duced by Quittner János and it involved around 
100 young amateur performers from the various 
dance groups and other organisations. It was a 
fantastic production, it was of such a high quality 
that it could have been presented in any of the 
great concert halls. It was also very moving in that 
it had a huge emotional impact on everybody who 
saw it. It also gave emphasised the great talents 

of not only the Hungarians of history but also of 
contemporary Hungarians from Australia and 
Hungary. The story brought a part of Hungarian 
history closer to our young actors. The charac-
ters they played were made real,  they could re-
late to them. They were no longer just historical 
figures. This production left a positive and last-
ing memory for both the actors and the audi-
ence. 
 
Last year members of Honvéd Együttes and 
Hegedős Együttes came to Melbourne as part of 
the Millenniumi celebrations. These young pro-
fessionals were excellent ambassadors for Hun-
gary and like the previous event left lasting 
memories for the large number of young people 
who met them and took part in the dance semi-
nars. Our young people could experience the 
advantage of speaking Hungarian and immedi-
ately developed close friendships with the dance 
group members. They also saw that young peo-
ple in Hungary were up-to-date in their 
knowledge, dressed the same way, etc. As well, 
the dances that Honved taught them and per-
formed on stage were similar in style to what 
they were learning, so their dancing experiences 
became relevant.  
 
It is important that links with Hungary are estab-
lished for the youth in the forms of exchange 
programs, scholarships, study tours, etc. As 
mentioned previously, until a young persons 
sees and experiences Hungary, and how great it 
is and the people actually speak Hungarian, it 
remains a far away country that their parents 
talked about. These opportunities must be de-
veloped and widely advertised and be accessi-
ble to as many young people as possible. 

K.É. 
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Köszönő levél a Föld déli 
féltekéjére, Ausztráliába. 

 
Kedves Barátaim! 
Szerencsésen hazaérkeztem. Jóleső érzéssel 
gondolok az Ausztráliában töltött szép, ám 
számomra olykor meglepő, néha csodálatos, 
máskor lehangoló élményekkel és 
tapasztalatokkal járó (tanulmány)útra. Meg kell 
emésztenem még azt a sok-sok benyomást, ami e 
viszonylag rövid idő alatt köztetek, illetve az 
úton ért. ( Hazafelé például egy chicagói 
egyetemistát tanítottam néhány órán át magyarul, 
aki kéthónapos nyári gyakorlatát 
Magyarországon, Szolnokon kívánta és fogja 
tölteni.) 
Ami nálatok elbűvölt az a bennetek talán nem is 
tudatosult, (nehezen érzékelhető és 
magyarázható) szolidaritással párosuló kulturális 
többlet, ami az ottani magyar közösséget az 
ottani többség és az itthoniak fölé is emeli. Azt 
hiszem ebből az ifjúság is érzékel valamit, 
különösen akkor, ha gyakrabban vesz részt az 
ottani magyar kulturális és közéletben.  
Rendkívüli és csodálatos az a közérdekű 
áldozatvállalás amelyet néhány tucatnyian a 
magyar társadalmi-közösségi élet fenntartása 
érdekében végeztetek és végeztek. Ennek néhány 
intézményes eredményét ; a Melbournei Magyar 
Központot, az Ausztráliai Magyar Élet hetilap 
szerkesztőségét, egyes magyar iskolák 
pedagógiai munkáját, volt szerencsém 
közelebbről is megtapasztalni, másokat sikerült 
látni, illetve róluk hallani, olvasni, 
képviselőjükkel beszélni. A Transylvanics 
Együttes és az összetartó délvidékiek egészen 
földobtak! Ha földolgozom és megírom 
útiélményeimet, majd megosztom veletek is. 
Amit azonban most sürgősen várok, az az általam 
kiküldött Ajánlójegyzékre kérném mielőbb az 
összesített ausztráliai tankönyvigényeket, mivel 
azt nekem a világ többi részéről beérkezett 
igényekkel együtt pályázati formában mielőbb fel 
kellene dolgoznom. Úgy állapodtunk meg, hogy 
Kurtz Máriától elutazásom előtt megkapom, de 
ez egyesek késlekedése miatt nem történt meg. 
Kérem érezze át minden pedagógus a felelősségét 

és adja meg a kívánságlistáját! 
Nagyon örülök, hogy a helyszínen láttam és 
érzékelhettem az ausztráliai magyar diaszpóra 
életét, hogy találkoztunk, akárcsak néhány 
mondatot is válthattunk, vagy egy-két dalt együtt 
énekelhettünk. Remélem lesz rá még módunk az 
életben. Nálunk a nemzedékváltás a FIDESZ 
parlamenti és kormányzati hatalomra kerülésével 
rohamosan megindult és folyamatosan, (olykor 
az én ötvenen túli nemzedékemet erősen 
meggyötörve) zajlik.  Láthatólag nálatok is 
megérett a helyzet egy kisebb nemzedékváltásra, 
de kérem legyetek óvatosak, ne gyilkoljátok 
szavakkal sem egymást mert ott kinn ez 
életveszélyes! Nagyon szép otthonokat 
építettetek és tartotok fönn az idősebb nemzedék 
számára, s itthon is szívesen látnánk őket, az 
ausztrál nyugdíjaikból itt fényesen élhetnek, s 
talán még azt is megérhetnék, hogy kint élő 
gyermekeik és unokáik itt gyakrabban 
meglátogatnák őket, igyekezvén a nyelvet is 
elsajátítani.  Ezúton üzenem azoknak, akik 
engem rágalmazván igyekeztek vendéglátóimat 
bántani, hogy kísérletük nem sikerült, mert úgy 
tapasztaltam, hogy révükön további barátokat 
szövetségeseket találtam, s találtak ők  újabb 
munkájukhoz is, ami az egész ausztráliai magyar 
diaszpóra jövője, az ifjúság öntudatosodása 
szempontjából sorsdöntő folyamatot indíthat el. 
A NSW-i parlamentben július végére tervezett 
„MIVEL JÁRULT HOZZÁ AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYARSÁG AUSZTRÁLIA 
FEJLŐDÉSÉHEZ” című tanácskozásról és 
kiállításról beszélek, amit minden magát 
magyarnak érző és valló ottani honfitársunknak 
segítenie kellene, illene, hisz magunkról alakítjuk 
a képet (mondhatnám úgy is, hogy az imázst!) az 
ausztrálok, illetve a külső világ felé, meg saját 
utódaink felé is!  Most én mondom, hogy akik 
ezt az „ausimagyar” bemutatkozást -ha tehetnék - 
nem segítik, vagy esetleg nemtelenül 
veszélyeztetik, azok a nemzetárulók közé 
soroltatnak. Közeleg az ausztrál cenzus, 
mindannyiótok érdeke, hogy minél többen 
akarják és merjék magukat magyar 
származásúnak vallani azok közül is, akik már 
nyelvünket nem beszélik, nem értik, de 
kulturálisan e néphez kötődnek. Föl kell mutatni 
értékeiteket-értékeinket ahol és ahogy lehet, hogy 
tudatosodjon minél többekben, hogy érdemes e 
nemzethez (is) tartozni Ausztráliában is.  A New 
South Walesi Szövetség meghívását, 
támogatását, Csapó Endréék és Márffy Attila 
szíves vendéglátását hálásan köszönöm, s minden 
új és régi ismerősömet, barátomat nyári 
szeretettel köszöntöm a téli Ausztrálában: 

Budapest, 2001. VI. 20.                                                                                  
Bakos István  
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A Társalgó csoport következő 
összejövetele 2001. július 1.-én 

lesz a Szent István templom 
alatti társalgóban. Előadást tart  
Bruckner Károly a vércsopor-

tok és a táplálkozás közötti 
összefüggésről – ez egy új  

tudományi terület.  
Érdekesnek igérkezik. 

Mindenkit szeretettel vár a  
Társalgó csoport. 

Holloházi porcelánt lehet a  

Magyar Központban vásároloni  
kedvezményes áron. 

A porcelán megtekinthető az 
Ifjúsági Terem előcsarnokában. 

Érdeklődni lehet: 
Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 

vagy 
Vető Olgánál: 9754 8579  

 

Gratulálunk 

Jobbágy ,Simonának és 

Sándornak  kis lányuk szüle-

tése alkalmából. 

 

Jó egészséget és sok 

boldogsságot kivánunk az 
80 jelentkező az Internet oktatásra! 

 
Háromszor egy héten folyik tanítás a Magyar 
Központban. Az arra megfelelő időpontokat 
úgyállítottuk be, hogy minnél többen részt tudja-
nak venni a tanfolyamokon. 
 
Minden kedden 12.30-tól 2.30-ig amikor a Knoxi 
Idős Magyarok találkoznak, ebéd után, de akkor 
is van oktatás, amikor nincs Klub-nap azoknak, 
akik el tudnak jutni a Központba. 
 
Minden pénteken este 7.30-tól 9.30-ig. Ez az idő 
azoknak felel meg, akik még munkában vannak, 
és me, tudnak nap közben eljutni a Központba. 
 
Minden vasárnap de. 10.30-tól 12.30-ig. Ez az 
időpont azoknak felel meg akik megjelennek a 
Központban vasárnap misére, vagy istenti-
szteletre. 
 
Tekintettel a nagy érdeklődésre jelentkezési sor-
rendben megyünk végig a névsoron az oktatás 
elkezdésekre, - telefon értesítést kapnak a je-
lentkezők a sorrend betartása végett. 
Az öt órás anyag elvégzése után, - amit 
természetesen részletekben lehet lehallgatni, - 
mindenki eléri majd az alapfokot, hogy tudja 
majd a számítógépet kezelni, Internetbe be tud 
menni,   e-mail használatát elsajátitva levelezhet 
a világ minden tájára. 
Lehet jelentkezni, - ez a Számítógép és Internet 
tanfolyam hosszúlejáratú, állandósított meg-
mozdulás a Victoria állam segítségével. Hívjanak 
a 9879 8204 telefonszámon, vagy a Mobil számon 
0408 386 950.  

Szeveréniyi László 
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A z Ifjúsági Szövetkezet vezetősége az 
idén május 26.-án tartotta az 

Elsőbálozók Bálját. Fehér asztalterítővel 
teített asztalokon ötágú gyeryatartó és virá-
gok ékesítették a termet ahol szinte elva-
rázsolt kastélyban érezhettük magunkat. 
Igaz minden igazgató sokat dolgozott, de a 
sok munka amivel járt utólag nem is tünik 
soknak. Ez olyan mint a gyermek születése 
után az édesanya csak a szeretett gyerme-
ket látja és a fájdalmát már el is felejtette. 
Olyan sok szeretettel tanuskodtak a fiatalok 
és szüleik is egymás iránt, hogy öröm volt 
velük lenni és dolgozni. A teremdiszítésnél is 
segítőkészek voltak. Köszönjük önzetlen 
segítségét a Finta házaspárnak, Hende 
Józsinak, Rigó Tomnak, Osmond Irénnek, 
Tóth Terinek, Szetey Emesének és István-
nak, Kövesdy házaspárnak, Atyimás 
Emilnek aki a világítást oldotta meg, Supka 
Margitnak a pénztárban, Milodanovic Mela-
nienek a rózsáskosárral. A virág kreációk 
Sveller Erika kézügyességéről tanuskodtak. 
A tomobolához egyik elsőbálozó, Bosnják 
Sára Geelongból, két művirág koszorút ké-
szített. A Központ tánccsoport báljára, ami 
július 7.-én lesz két személyre kaptunk be-
lépőt. A Korona Presso-Bár vendéglősétől, 

Lacitól két személyre vacsorát. Mindenkinek 
köszönjük hozzájárulását. De az est fénypontja, 
miután Ugrai Zsolt és Kati bemutatta az 
elsőbálozó párokat, kik izgalommal tele, de mo-
solygó arccal, bemutatták táncaikat amit Szilágy 
Tibi, Piri és Mónika tanítottak be, a közönség 
hálás tapssal jutalmazott. Az után az 
elsőbálozók átadtak egy-egy szál rózsát az 
édesanyuknak, majd a lányok az édesapjukat, 
fiúk az édesanyjukat kérték fel egy csárdásra. A 
Kék Fiúk zenekara húzta a talpalá valót, majd 
éjfél tájban meglepetésként Jusztin Tamás 
énekes is hozzájárult az est sikeréhez.  
Az elsőbálozó párok: 

Juhász Angéla – Bagó Dániel 
Drapos Jacquiline – Institorisz Ferenc 
Hainal Fiona – Farkas Dávid 
Tóth Timea – Horváth Simon 
Ceskó Mónika – Fárbás Béla 
Sveller Veronika – Kiss Zoltán 
Nagy Renáta – Márton Zoltán 
Bosnják Sára – Rácz Adorján 

Vető Olga 
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Ambrósy Anna 

A BRAVE NATION 
A Short Political and Social History of Twentieth Century 

Hungary 

Minden megrendelés az összmagyarság érdekeit szolgálja 

az angol nyelvű ausztrál társadalomban, mert 

szándékunkban áll példányokat eljuttatni az egyetemi és 

tudományos intézetekbe, és a könyvtárakba is. 

 

A könyv ára 35 dollár + 5 dollár postaköltség. 

 

A kiadást csak bizonyos mennyiségű előrendelés után 

lehet megvalósítani. 

Adományt, védnöki díjat és előjegyzést 

 A Brave Nation névre  

P.O. Box 4134, East Burwood Vic. 3151 címre kérünk. 

Fénysugár az alagút végén 
 
Igaz, angolból vettük át a mondást, de ma-
gyarul is jól talál. Ha valaki nekiveselkedik egy 
hosszú, nehéz munkának és fáradhatatlan 
törekvéssel már túljutott a munka dandárján – 
jóllehet még elég sok van hátra a befejezéshez 
-, jogosan sóhajt fel: Látom már a fényt az ala-
gút végén. A közismert mondás eszembe jut-
tatta Ambrósy Anna: A Brave Nation címmel 
megjelenés előtt álló, az ausztráliai magyarság 
szempontjából igen jelentőségteljes történelmi 
dokumentumot. 
A könyv sorsát úgyszólván az ötlet megfogam-
zásától, az embrionális adatgyűjtés rendkívül 
fárasztó fázisán keresztül egészen a nyers ké-
zirat kínokkal teljes születésig szoros figyelem-
mel kísértem. Bevallom őszintén, eleinte csak 
az érdekelt, hogy magyarokról szól és engem 
minden érdekel, ami Ausztráliában megjelenik 
a magyarokról. Hamarosan azonban éleseb-
ben körvonalazott lett a figyelmem: a szerző a 
könyvet angolul írta. Ekkor azokra a magyar 
származású felnőtt-ekre – itt az 24-40-es 
korcsoportra – gondolok, akik szüleik mulaszt-
ásból vagy hányatott körülményeik folytán soha 
nem tanultak meg ma-gyarul és jöttek hozzám: 
Sanyi bácsi, I’d like to know my background, 
the past of my people. Ami megragadott, az 
volt, hogy jóllehet egy szót sem tudtak 
magyarul, a magyarokat “my people-nak” az én 
népemnek mondták. Felismertem, hogy A 
Brave Nation ideális kará-csonyi vagy szüle-
tésnapi ajándék lehet annak a fiatalabb korszo-
tálynak, akik magyarok ugyan, de már nem 
beszélve magyarul, mégis szeretnének tudni 
valamit társadalmi, nemzetségi hátterükről. 
Csak jóval később döbbentem rá a könyvnek a 

fentinél sokkal jelentősebb politikai fon-
tosságáról. Angol nyelvezetnél fogva jelentős 
forrásmunka minden olyan angolszász, auszt-
rál Közép-Európa-kutató számára, akik Euró-
pának ezzel a viharvert szektorával óhaj-tanak 
foglalkozni. A magyaroknak mindig – sajnos – 
jellegzetessége volt, hogy a megtértekhez 
ugyan (lásd a helyi, egész Ausztráliára szóló 
emigráció erőfeszítéseit), de vaj-mi keveset 
törődtek azzal, hogy a mi nyelvünket nem is-
merőkkel is szót értsenek. 
Itt-ott kérdeztem ünnepi szónokókat, hogy mi 
az oka ennek és fájdalmasan negatív választ 
kaptam jóformán egy öntetűen: Hiába beszélsz 
ezeknek, ezek Trianon és Jalta bűneinek szell-
őztetését fasiszta propagandának tartják. 
Falrahányt borsó itt minden duma! Nos, Am-
brósy Anna itt valóban fején találta a szöget. 
Minden egyes állítását a nyugaton közismert 
és tisztelt személyek – Bandholtz, Macarthy, 
James A. Mitchner, stb. – kitételeivel támasztja 
alá, melyek még a legelfogultabb  olvasó által 
sem nevezhetőek fasiszta propagandának. 
Ebben rejlik a könyv igazi ereje: olyan, mint 
kenyértésztában a kovász. Ha bekerül 
egyetemek, főiskolák, közintézmények 
könyvtáraiba lassan és fokozatosan (a kenyér-
tészta sem kel meg egyik percről a másikra) 
megerjesztheti, megérlelheti az egészséges, 
igazságnak megfelelő képet a nyugati, ez eset-
ben ausztrál kutatók elméjében. 
Írásom címében a fényt említettem az alagút 
végén. Nos, a könyv jelenleg ebben a stádi-
umban van. Az előállításhoz szükséges össze-
gnek mintegy kétharmada már kézben van. 
Már csak az utolsó harmad, mintegy 3300-
3500 dollár hiányzik ahhoz, hogy a nyomda 
rotációs gépei meindulhassanak. Érthető, hogy 
a nyomda nem jótékonysági intézmény, hanem 
kereskedelmi vállalkózás lévén megkívánja, 
hogy egy bízonyos példányszám költségét biz-
tosítsa a szerző, mielőtt nekiállnak a “furcsa 
ábécés” szavak szedésének eléggé költséges 
munkájának és ráállítanak egy gépet a nyomta-
tásra. Nos, ez a fény az alagút végén, az 
utolsó harmad, amikor a végső kivitelezés, a 
nyomtatás kezdődhet. 
Hogy ez a fény ne csak halvány derengés 
legyen, hanem áldásos napvilág, akit érdekel, 
hogy a magyarul beszélőkön (és esetleg ol-
vasókon) kívül más is tudjon rólunk és Ma-
gyarország valódi történelméről, küldje meg-
rendelését (35 dollár plusz 5 dollár post-
aköltség) - felülfizetéseket örömmel fogad a 
kiadó – a következő címre: A Brave Nation, PO 
Box 4134, East Burwood, Vic. 3135. 

Metz Sándor 
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Nyújtsunk magyar élményeket 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 
magyar énekek és mesék  

0-5 éves gyermekek számára 
minden szerdán de. 10-12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 
hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb 

 
 
 

 
Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról választhat ízletes  
ebédet/vacsorát. 

NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 
 PÉNTEKEN,  SZOMBATON  

este 6 órától 11 ig 
 VASÁRNAP  

de. 11-től du 5-ig 
 

Bővebb felvilágosítás  
vagy asztalfoglalás : 9800 4544  

vagy 9759 5464 

Kézimunka kedvelõk klubja 
 

 A kézimunka kedvelõk 
klubja minden hónap második 
csütörtökén találkozik, délután 
1 órakor a Szent István 
templom alatt lévõ társalgóban. 
Mindenki hozza magával saját 
kézimunkáját; himzésben, 
varrásban ingyenesen kaphat 
tanácsot szakértõtõl. 
 Havonként egy délutánt 
együtt eltöltve - kellemes 
környezetben - szeretettel 
várunk minden érdeklõdõt. 

További felvilágosításért 
forduljanak:  

Ittak Magdihoz: 9544 7162,   

Társalgó 
Ezentúl a Társalgó összejövetelei  a 
hónap első vasárnapján, du. 3-tól a tem-
plom alatti társalgóban lesznek. 

* * * * * * * * *  

Irodalom és Zenebarátok 
Köre 
A Kör összejövetelei a hónap utolsó 
vasárnapján a templom alatti 
társalgóban lesznek. 

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. Ha 
havonta csak néhány órát áldoznak szabad 

idejükből, az eredmény nem marad el. 
További felvilágosításért hívják Bozsán Ild-

ikót a 9801 8071 telefonszámon. 
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július 1. vasárnap  9 órakor Katolikus Ige-liturgia szentáldozással 

    11 órakor Református Istentisztelet 
    du. 3 órakor Társalgó csoport összejövetele 
július  7. szombat  “Celebrations” Magyar Központ Tánccsoport 
bálja 
július 8. vasárnap  9 órakor Katolikus Ige-liturgia szentáldozással 
    Mozi 
július 14. szombat „Délibábos Hortobágyon” táncdalfesztivál 
július 15. vasárnap 9 órakor Katolikus Ige-liturgia szentáldozással
    11 órakor Református Istentisztelet 
július  21. szombat Anna Bál 
július 22. vasárnap 9 órakor Katolikus Ige-liturgia szentáldozással 
    10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
július 29. vasárnap 9 órakor Katolikus Ige-liturgia szentáldozással 
    Magyar Társadalmi klubnap 
    Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele 

 
AUGUSZTUSI  NAPTÁR 

augusztus 5. szombat  Magyar Társadalmi klub rendezvénye 
     Professzor Ábel András előadása 
augusztus 12. vasárnap  Mozi 
augusztus 18. szombat  Szent István bál 
augusztus 16. vasárnap  Szent István ünnepély  

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 
(postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK $6 CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION INC. 
NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb július 20-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@telstra.easymail.com.au vagy Kövesdy Évának, 

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva  

Kérjük hogy bárminemű felvilágositásért, megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkall forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

JÚLIUSI NAPTÁR 


