
Kedves olvasónk! A Híradó 
ingyenes, de adományokat 
köszönettel fogadunk. 

7. évf. 12. szám.  
2001 augusztus 
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MEGHÍVÓ 

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

A Magyar Központ ifjúsági termében 
Jó hangulatot teremt és ktünő zenét 

szolgáltat a  
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 

 
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség, a 

Magyar  Központ  vezetősége és a  
Regnum Marianum Egyházközség. 

MEGHÍVÓ 
A Magyar Társadalmi Klub 
Szövetkezet vezetősége 
szeretettel hívja kedves  

honfitársait és ismerőseit  
a hagyományos 

2001 augusztus 5.-én, 
vasárnap déli 12.30-kor 

A kitünő ebédről a klub igazgatók 
gondoskodnak. 

A hangulatos zenét a Nefelejcs 
Duó szolgáltatja. 

Az ebéd ára 20 dollár,  
kedvezményes 18 dollár 

Ebéd előtt kóstoló és forralt bor 
Részvételét sziveskedjék július 

végéig bejelenteni! 
Asztalrendelés: 

Házy Irén: 9887 4118/9707 1378 
Szabó EdithÉ 9560 1270 

 

A Magyar Központ vezetôsége és a  
Társalgó csoport szeretettel hívja és 

várja kedves honfitársait és ismerôseit  
 

Professzor Ábel András 
Az Atombomba Története  

és 
Noé Bárkája és a Vízözön Esete  

cimû elôadására 
2001. augusztus 5.-én  
vasárnap du. 2.30-kor 

A Szent István templom alatti  
társalgóban 

 
Belépô: 4 dollár 

Meghívó 
A Magyar Központ vezetősége 

szeretettel meghívja Önt és 
családját  

de Kessler Tamás művész 
festmény kiállítása  

megnyitójára 2001. augusztus 
5.-én de. 11.30.kor a Magyar 

Központ nagytermében. 
Vendégeket egy pohár  

pezsgővel várjuk. 
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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 
augusztus 16.-án lesz. 
 
 

Dohnányi Ruralia Hungarica Op.32b 

Doráti Symphony No. 2 “Querela Pacis” 

Kokai Quartettino for Clarinet, Violin, 
Viola and Cello 

Kodály Hungarian Folk Music 

Traditional Folk songs, Sebestyén Márta 

A  júlisi hónap nagyon forgalmas volt a 
Központban. Szinte minden hétvégén 

volt valami érdekes és változatos műsor. 
 Július 7.-én a Magyar Központ 
Néptánccsoportnak bálja volt “Cabaret” cím 
alatt. A telt ház már mutatta a támogatást amit a 
tánccsoport kap a magyar közössétgtől, és 
műsorukkal be is mutatták, hogy miért élvezik 
ezt a sikert. A műsor első részében három 
népitáncot mutattak be, amely nagy sikert ara-
tott. A műsor második részében kabaré számok-
ból adtak elő az ügyes csinos táncosok. Mind 
két műsorszámmal megnyerték a közönség 
tetszését. 
 A következő szombaton, július 14.-én 
került az első “Délibábos Hortobágyon” cimű 
táncdal fesztivál bemutatásra. Húsz nem csak 
melbournei, hanem brisbanei és adelaidi énekes 
vett részt és dalaikkal nagy sikert arattak. A 
műsort vezette és összeállította Justin Tamás 
Risztity Istvánnal, valamint a RIK és Rákóczi 
Egyesület támogatásával. 
 Július 21.-én délután a Szent István tem-
plom alatti társalgóban dr. Paczolay Gyulát 
látta vendégül a Magyar Központ vezetősége az 
Irodalom és Zenebarátok Körével együtt. Ezen 
előadáson hallottuk a különböző közmondások 
eredetét, illetve értelmét, hátterét. Különlegesen 
érdekes előadás volt. 
 A délutáni előadás után pedig Anna bál 
volt, a cserkészek rendezésében  ahol az 

elsőbálózokat is bemutatták. 
 Július 27.-én Hartig Júlija koncertje 
lesz a Melbourne Egyetem Melba Halljában. 
Erről a élvezetesnek igérkező koncertről majd 
a Híradó következő számában számolunk be. 
 Ha azt gondoljuk, hogy júliusi hónap 
zsúfolt volt, már az augusztusi is hasonlónak 
igérkezik! 

K. É. 

Dr. Paczolay Gyula és dr. Cser Ferenc 
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Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet igazgatósága szeretettel hívja 

Önt, kedves családját és barátait az Ifjúsági épület és Cserkész Otthon 

fennállásának 

 

20.– ik Évfordulójára 
2001. szeptember 15.-en szombaton este 7 órakor 

 

Nosztalgia Mûsor 
 

Az est fénypontja  

Biszák Júlia mûvésznô szereplése 
Tánczenét szolgáltat Risztity István zenekara 

 

Az est folyamán megtekinthető az épitekezésről készült fénykép  

kiállítás, újságcikk sorozat 

 

Belépőjegy: 20 dollár 

 

Jegyrendelés: 

Atyimás Erzsébet: 9802 7637    Vető Olga: 9754 8579 

Hende József: 9801 9698 

 

 

Vacsora csak előjegyzéssel kapható: 8 dollár.  
Igényét szeptember 10.-ig a fenti telefonszámok egyikén szíveskedjenek bejelenteni 

BYO 
760 Broronia Road, Wantirna 3152 
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Egy kiállítás margójára. 
 
 Immár egy hónapja, hogy befejeződőtt 
a Magyar Népművészeti Kiállítás Melbourne-
ben az Immigration Múzeumban. Egy-egy kiál-
lítás mindig sok és komoly hozzáértő előké-
születtel jár. Ez a kiállítás, bár méreteiben a 
legkisebb volt amit eddig kiviteleztem, mégis 
talán a legkörültekintőbb munka előzte meg. 
 Mivel a kiállítóterem aránylag elég kicsi 
volt, ráadásul a tárgyakat üvegszekrényekbe 
kellett helyezni, nagy gondot okozott, hogy az 
igy csupán néhány négyzetméternyire szükült 
területen Magyarországnak minél több tájegy-
ségét tudjam elhelyezni. 
 Megkezdtem tehát a gyüjtést múlt év 
októberében. Először csak fényképeket ké-
szítettem a kiállításra szánt anyagról, melyeket 
a múzeumi munkatársakkal közösen néztünk át 
és próbáltunk képzeletben elhelyezni a kiállítási 
teremben. Ezután jött a katalógus megter-
vezése, az angol és magyar szöveg 
megszerkesztése, a fényképek kiválasztása a 
hozzávaló magyarázattal, stb. A legnagyobb 
munka éppen a karácsonyi időszakra esett, 
beleértve a januári nyári szabadság idejét is. 
 Végre eljött a kiállítás elrendezésének 
utolsó három napja, az utolsó vassalások, 
simitások ideje amikor  már csak kesztyüs 
kézzel lehetett az egyes darabokat elhelyezni a 
teljes portanaitott üvegszekrényekbe. Ezt az 
alkalmat használta fel a Múzeum Igazgatósága 
egy „educational video” készitésére, amelyen 
alkalmam nyilt néhány szóval megemlíteni, 
hogy ebben az évben ünnepeljük 
Magyarország fennállásának ezer éves 
évfordulóját és ez a kiállítás amely 
népművészetünkbe széles tömegeknek ad 
betenkintést egyben méltó részévé is vált 
ennek az ünneplésnek. 
 A kiállítás a magyar vendégeken kivül 
nagyon sok idegen nemzetiségű turista is 
megtekintette, iskolák, különösen textil iskolák, 
melyeknek növendékei külön is visszatértek az 
anyagok, színek, öltésteknikák 
tanulmányozására. A közbeeső idősek hetének 
szombatján például különösen nagy 
érdeklődésnek voltam tanuja, amikor alig 
győztem a kérdésekre feleletet adni és az 
öltéseket bemutatni. Egy másik hétvégén a 
Magyar Központ Énekkara szórakoztatta a 
muzeumlátogatókat ifj. Balla Ferenc karnagy 
vezényletével. Egy másik alkalommal Barna 
Szilárd videóját vetitették a vetitőteremben. 
Mindent összefoglalva szép volt, és sok 
erkölcsi haszonnal járt ez a három napos 
népművészeti bemutató, mint olyan, az első 
Melbourneben. 
 Most itt szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy megköszönjem mindazoknak 
akik mellettem voltak és bármilyen formában 
hozzásegitettek ehhez az eredményes  

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói kérésére 

minden hónapban 

 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon: 

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 

munkához. Névszerint Bognár Gábor, Faith 
Ferenc, Fodor Katalin, Fazekas Jolán, Házy 
Hedvig, Kaponay Baby, Juhász Mary, Majhen Anni, 
Simkó Manyi, Suto Joyce, Szerémi Irén, Zágon 
Marica. 
 Megnyitó szónokai, Ambrózy Anna, prof. 
Dr. Kovács Gábor, Maria Tence és Kövesdy 
András kiemelten hangsúlyozták és méltatták a 
kiállítás jelentőségét. 
 Akik a megnyitót igazás széppé, színessé, 
hangulatossá tették Tallósi József hegedűművész 
és társa Pasky Fay, a csodálatos melódiákkal 
melyekkel előre is elbűvölték a meghivottakat, 
valamint a Gyöngyösbokréta táncegyüttes tagjai 
Sinka Imre, Bakos Erika, Csík Éva, Institoris 
Ferenc Rábaközi tánc bemutatásával. 
 A fentieken kivül köszönöm a Magyar 
Központ, a Regnum Co-operative és a Kézimunka 
Kör támogatását, és végül, de nem utolsó sorban 
köszönet az Immigration Museum 
Igazgatóságának, hogy lehetőséget nyújtottak egy 
már nagyon esedékes Magyar Népművészeti 
Kiállítás megrendezéséhez Melbourneben, 
valamint a múzeum fiatal dolgozóinak, akkkel öröm 
volt együttműködni. 

Bognár Magdi 
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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 könyvet csak bizonyos számú előrendelés esetén 

tudjuk kiadni. 

Adományt, védnöki díjat és előjegyzést 

 A Brave Nation névre  

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

Még ilyen sem volt a 
Gyöngyösbokréta ren-

dezésében! 

Óriási buli a  
Magyar Központban 

2001. szeptember 22.-én este 7 órakor 
Magyarországi sztárvendégeink 

MC HAWER & TEKKNŐ 
Lakodalmas és mulatós nóták új változatban 

Fellép az After Dark és a Székely zenekar. 
A helyszinen finom vacsora, a bárpultnál üditő és 

szeszes italok kaphatók. 
—Tombola értékes nyereményekkel— 
A belépőjegy ára egységesen 20 dollár 

 
Asztalfoglalás:  

Juhász Etelka: 9795 8972 
Bakos Anikó: 9711 6844 

Csík Kató: 9802 5941 
Kocsis Erzsi: 9558 2836 

Mindenkit szeretettel várunk! 

“ELMENT A LIDI NÉNI A 
VÁSÁRBA…” 

T 
ársalgó 
A melbourne-i Magyar Központ 
számos lehetôséget nyújt 
szórakozásra a magyar közösség 
számára. Így nem csodálkoztam, 

mikor a nagyszerû ötletekbôl kifogyhatatlan Jekler 
házaspár közölte velem, hogy van egy új program: 
a Társalgó. Tetszett a szó, mert a társalgás 
magában foglal kedélyt, derût, tanulságos 
beszélgetéseket, felvilágosító ismereteket, 
tájékoztatásokat, egyszóval jó és érdekes 
szórakozást. 
A Társalgó az Irodalom és Zenebarátok Körébôl 
nôtt ki, mert nyilvánvalóvá vált, hogy az irodalom 
és a zenén kivül igény mutatkozott egyéb 
témakörök iránt is. Nem lepett meg amikor észre-
vettem, hogy a Társalgó megmozgatta a ma-gyar 
társadalmat, egyre több és több az érdeklôdô, 
mert ez a rendezés kimozdítja a mai életformából 
elkerülhetetlenül a tévé elôtt kupogókat egyhangú 
életükbôl és a mûvelôdés mellett az együttlét 
örömével ajándékoza meg ôket. Az érdeklôdést 
elôsegítik a felkért jeles és nagytudású elôadók, 
mint dr. Cser Ferenc, Lugosi György, de Chatel Pé-
ter professzor, Bruckner Károly, Ittak Péter, a 
Kövesdy házaspár és Bognár Magda. 
A Társalgó közel egy év alatt tíz elôadással 
büszkélkedhetik. Június 3.-án de Chatel Péter 
professzor, dr. Cser Ferenc és Lugosi György a 
tudomány különbözô ágaiban jártas elôadók, az 
emberiség jövôképét fejtegették. Ez az érdek-
feszítô téma még több feleletre váró kérdést 
hagyott maga után, feltehetô, hogy ismét megtár-
gyalásra kerül. A Társalgókon szó esett eddig az 
egészséges életmódról, aszt-rológiáról, író-olvasó 

Lugosi Gyuri, de Chatel Csilla és de Chatel Péter professzor 
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Holloházi porcelánt lehet a  

Magyar Központban vásárolni  
kedvezményes áron. 

A porcelán megtekinthetô az 
Ifjúsági Terem előcsarnokában. 

Érdeklôdni lehet: 
Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 

vagy 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 

Pelle Lajos 

 

AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG HÍREI 
 
 Az Erdélyi Szövetség rendezésében, a 
Magyar Központban megtartott évi ebéd 
egyike a „fundraising” rendezvényeinknek. Ez 
évben a Szövetség a tiszta bevételt a 
kárpátaljai árvízkárosult honfitársaink 
megsgítésére ajánlotta. 
 A sikeres rendezvény egyik „motorja” 
Fazakas Lola volt aki mint mindig órákat töltött 
a telefonon toborzással. 
 Az ebéd Pelle Lajos üdvüzlő szavaiaval 
kezdődött. Ezt követően bemutatta a 
Magyarországról  itt tartózkodó diákjaival 
kerékpárral Erdélyt járó Sárközy Csaba közép-
iskolai tanárt és két utitársát Papp Tibit és a 
csoda szép lino-metszetü képeit, valamint 
Német Veronikát. Vendégeink között volt a 
Magyaroszágról itt tartozkodó Bakos István, a 
Nemzeti Tankönyvkiadó főosztály vezetője, 
Csapó Endre a Magyar Élet főszerkesztője, a 
Magyar Központ négy igazgatója 
életpárjaikkal, Fr. Kiss János plébános, a 
Trianon Társaság elnöke, az SBS rádió és az 
MHTV-Channel 31 munkatársai, az Árpád 
Otthon vezetői, a Carlisle Street-i Magyar 
Iskola igazgatója valamint a melbournei 
magyarság különböző nyugdijjas és társadalmi 
szervezeteinek vezetője és tagjai. 
 A megnyitó üdvözlőt követte a Székely 
Himnusz, melyet magyarországi diák 
vendégünk Németh Veronika vezetése mellett 
énekelt el a zsúfolásig megtelt teremben közel 
háromszázhúsz ebédre összegyült magyarság. 
Ezt Antal Péter asztali áldása követte. 
 Az izletes ebédet Fehér Évi és Piroska 
készítette és a Gyöngyösbokréta tánccsoport 
vezetőinek segitségével szolgáltak fel a 
fiatalok. Az ebédhez a szorakoztató zenét a 
Székely Zenekar szolgáltatta szebbnél szebb 
dalaival. Köszönet mind a két csoportnak 
önzetlen támogatásukért, úgyszintén hálás 
köszönet jár Házy Irénnek is messzemenő 
támogatásáért. 
 Az édesség felszolgálása elött az elnök 
felkérte Sárközy Csabát, hogy meséljen a 
szombathelyi iskola diákjaival Erdélybe tett 
kerékpáros kirándulásaikról, élményeikről és 
viszontagságaikról. Beszámolóját nagy 
érdeklődéssel fogadták a jelenlévők. Az 
előadást a tizenhat éves Németh Veronika 

szebbnél szebb archaikus énekei és népdalai 
színezték alá, 
 Hamarosan sor került a gazdag tombola 
tárgyak kisorsolására. A szerencsés nyertesek de 
Kessler Tamás és Papp Tibi képeit, dr. Cser Ferenc 
„Gyökerek” cimű dedikált könyvét, egy nagy kosár 
italt, a Székely Zenekar magnoszallagját és több 
más értékes tárgyat osztottak ki a nyertesek 
között. 
 Az Erdélyi Szövetség köszöni az adakozók 
támogatását, mely hozzájárult a rendezvény 
anyagi sikeréhez. 
 Az ebéd tiszta bevétele 2350 dollár már 
elküldtük Magyarországra a Bercsényi Miklós 
Alapitvány részére, amely a szétosztást fogja ko-
ordinálni a nagyszöllösi Ferences atyákkkal, az 
általuk legrászorultabbnak itélt magyar családok 
között – elismervény ellenében. Erről 
szándékunkban áll hírtadni amint a részleteket 
megkapjuk. 
 Mint valaki megjegyezte a jelenlévők 
közül, a nagyszerű dolog a segitő készség mellett 
az, hogy több mint háromszáz magyar összejött. 
Talán ehhez hozzá teszem az ebéd közben 
elhangzott idézetet melyet Martonyi János 
külügyminisztertől kölcsönzött a Szövetség elnöke: 
„Nem csak megmaradni akarunk, hanem eggyütt 
maradni is akarunk. Éljünk a lehetőséggel, fogjuk 
meg egymás kezét és érezzük át az egymással 
szembeni felelősséget.” 
 Egy sikeres rendezvény – Melbounre 
magyarsága eljött segíteni, hogy segíthessünk! 
Igen köszönjük a rászorultak nevében. 
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80 jelentkező az Internet  
oktatásra! 

 
Háromszor egy héten folyik tanítás a Ma-
gyar 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 Ma-
gyarok találkoznak, ebéd után, de akkor is van oktatás, ami-
kor nincs Klub-nap azoknak, akik el tudnak jutni a Központ-
ba. 
Minden pénteken este 7.30-tól 9.30-ig. Ez az idő azoknak 
felel meg, akik még munkában vannak, és nem, 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 istentiszteletre. 
Tekintettel a nagy érdeklődésre jelentkezési sorrendben 
megyünk végig a névsoron az oktatás elkezdésekre, - tele-
fon értesítést kapnak a jelentkezők a sorrend betartása 
végett. 
Az öt órás anyag elvégzése után, - amit természetesen ré-
szletekben lehet meghallgatni, - mindenki eléri majd az 
alapfokot, hogy tudja majd a számítógépet kezelni, Internet-
be be tud lépni,   e-mail használatát elsajátitva levelezhet a 
világ minden tájára. 
Lehet jelentkezni, - ez a Számítógép és Internet tanfolyam 
hosszúlejáratú, állandósított megmozdulás a Victoria állam 
segítségével. Hívjanak a 9879 8204 telefonszámon, vagy a 
Mobil számon 0408 386 950.  

Szeveréniyi László 

Szabó István 

Édes Haza, Édes Anya 
 

Édes Haza, 
Édes anya 
Mily érdekes 
a hasonlat. 
Mind a kettőt 
ugy szeretjük, 
nem szabad, hogy 
elefeledjük. 
 
Az életünk,  
igy is árva,  
mindnyajunknak  
nagyaon fájna. 
Elöttük most  
fejet hajtunk,  
fájdalmasan,  
felsóhajtunk. 
 
Szép idők is  
vóltak hajdan,  
beszélünk is  
róla halkan. 
Értük sokan  
hösök lettek,  
szivünk értük  
féltőn reszket. 
 
Mind a kettő  
nagyon vonzó,  
nem is lehet  
más hasonló. 
Mind a kettő  
igazi szent,  
Róluk de sok  
szép nóta zeng. 

TÁJÉKOZTATÓ 

a 2001. június 8-18 között tett ausztráliai 

tanulmányutamról 

 

Az ausztráliai magyarok New South Wales-i Szövetsége (NSW) 
2001 június 9-11-én országos konferenciát rendezett a magyar 
identitás megőrzéséről. A Sydney-i Magyar Központban tartott ta-
nácskozásra két minisztériumi és egy akadémiai tisztviselő mellett 
engem is meghívtak. Az én utiköltségemet a meghívók fizették, 
ottani tartózkodásom során pedig az  Ausztráliai Magyar Élet 
főszerkesztője, Csapó Endre, illetve Melbourne-ben a lap kiadója 
Márffy Attila vendége voltam. A rendkívül fontos konferenciára – 
bizonyos belső viszályok és ellenakciók ellenére - minden 
tagállamból eljöttek a magyar szervezetek képviselői és a megje-
lent magyar pedagógusok szinte minden hétvégi iskolát reprezen-
táltak. A tanács-kozásról a Magyar Élet június 19-i számában 
„Tanácskozás után” címmel részletes híradás jelent meg, ame-

folytatás a 9.-ik oldalon 
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Sikeresen zajlott le az első Melbourneben rendezett 
táncdalfesztivál. Gratulálunk Justin Tamásnak és 
Risztity Istvánnak akik a jó ötlet megvalósítását tel-
jes energiával végbe hajtották a RIK rendezésében. 
Az első dijat Hegedűs Krisztál nyerte, második Ké-
smárki Ágnes és harmadik Biró Alison lett. 

Az előadók: 
 

Justin Adrián Kis Patak 

Bíró Alison Papírszalvéta 

Varga Kornélia Gyere Bujj Hozzám 

Hegedűs Zoltán Kék a Szeme 

Fekete Valéria Fogadj Örökbe 

Antal Gáspár Amor, Amor 

Bíró Stefani Tölcsért Csinálok a 
Kezemből 

Batkay József Távolból 

Ercsei Henriette Ne Mond Nem 

Máté István Szomszédasszony 
Fütyülök a Lányára 

Szász Melinda Elpattant Húr 

Dr. Kiss Csaba Sohase Mond 

Tóth Éva Jöjj Vissza Hozzám 

Justin Zoltán Vigyázz Magadra Fiam 

Bíró Alison és Bíró  
Albert 

Szeresd az Élet Szép 
Dalát 

Kis Katalin Kellene Egy Jó Barát 

Kéri Valéria Fehér Galamb Szárnyán 

Késmárki Ágnes Nyár Van 

Hegedűs Krisztál Kis Herceg 

Németh Mariann Viruló Kis Rózsám 

A zsűri tagok 

A szereplők 
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Az én, tankönyvbemutatóval egybekötött előadáso-
mat  „A magyar nyelvi oktatás fontossága és 
igénye Ma-gyarország határain túl”  részben már  
közölték a Ma-gyar Élet egyik előző heti számában, 
ezért időmet főként a tankönyvbemutatásra fordítot-
tam. Sorra ajánlottam a Nemzeti Tankönyvkiadó 
általam kiválogatott; kicsiknek, nagyobbaknak, ma-
gyarul jobban és kevésbé jól tudóknak szóló 
különféle írás, olvasás, nyelvtan, történelem, iroda-
lom, ének, földrajz, néprajz könyveit, amelyeket igen 
szívesen fogadtak. A délutáni előadások szüne-
tében valamennyi jelenlévő pedagógussal egy ter-
emben összejöttem, s közöttük elosztottam a kiadó 
mintegy száz tankönyvét és segédanyagát, úgy 
hogy lehetőleg minden államba és iskolába jusson 
belőlük. Egyben megállapodtunk a tanrendek, a 
követelmények, illetve a jövőbeni rendelések 
összehangolásáról, a pedagógusok rendszeres to-
vábbképzésének és tapasztalatcseréjének 
szükségességéről. Jelenlétemben e célból létre-
hozták az Ausztráliai Magyar Iskolatanácsot, s 
helyben megválasztották ideiglenes ügyvezetőjét 
Kurtz Mária a Melbourne-i Regnum Marianum is-
kola tanárnőjét, aki a tankönyvrendeléseket is 
koordinálja.  
A vendéglátó NSW szövetség jóvoltából hétfőn 
autóbuszos kiránduláson, Kardos Béla elnök ka-
lauzolásával Sydney városával ismerkedtünk, illetve 
annak néhány magyar intézményét látogattuk meg, 
így pl. az idősek gondozását végző, példaszerűen 
szép, barátságos Szent Erzsébet Otthont és a 
Délvidéki Magyar Szövetség központját, amelye-
ket közösségi munkával hoztak létre és működtet-
nek. 
A körúton velünk tartott a Sydney-i hétvégi iskolák 
néhány tanára is, így módunk volt egyrészt a hétvé-
gi iskolákról, másrészt szakmai gondjaikról és 
igényeikről is konzultálni. Kedden Ábel András 
egyetemi professzor társaságában láthattuk Sydney 
néhány nevezetességét ( Aquárium, kikötő, Opera, 
stb.) s vele is szót válthattunk. Ezeket a meg-
beszéléseket folytattam az ottani meg az itthoni  
magyar élet és az oktatás ügyeiről szerdán és 
csütörtökön a különböző szervezeti vezetőkkel talá-
lkozva, illetve vendéglátómmal, majd Melbourneben 
is, ahová Csapó Endrével együtt a hét második 
felében látogattunk el.  
Melbourne-ben fő programom a hétvégi magyar 
iskolák, illetve a példás közösségi összefogással 
épült nagyszerű Melbourne-i Magyar Központ 
meglátogatása és tapasztalatok gyűjtése volt. 
Három iskola tucatnyi osztályában, illetve 
tanulmányi csoportjában járva, a tananyagokat 
áttekintve, valamint a diákokkal, a szülőkkel és a 
pedagógusokkal folytatott beszélgetések nyomán 

kissé lehangoló, de nem reménytelen helyzetkép 
alakult ki bennem. Felületes benyomásaim alapján 
Ausztráliára a rendkívüli távolságok, a természeti 
gazdagság, a társadalmi és etnikai sokszínűség és 
a gyors ausztralizáció jellemző. Amikor például az 
ausztráliai magyarok számáról konzultáltunk, 
kiderült, hogy a kormányzati álláspont szerint ez 
csak 28 ezer fő, mivel azokat számítják oda, akik (a 
mai) Magyarországon születtek, míg az ottani MVSz 
szervezetek 55 ezer lélekre becsülik, mivel a 
határon túlról idetelepült és menekült magyarokat is 
számításba vették. Amennyiben az ezévi 
népszámláláson az egyének származására is 
rákérdeznek s arra a magyar leszármazottak 
többsége pozitívan válaszol lehet, hogy a magyar 
származású ausztráliaiak száma megduplázódik.  
 A magyarok az ausztrál társadalomban jól integrá-
lódtak, nem gettósodva, hanem szétszórtan élnek, 
ezért viszonylag nagy távolságokat kell megtenniük 
ahhoz, hogy a magyar közösségi életbe (egyház, 
iskola, cserkészet, kultúrkörök, egyesületek, 
szervezetek stb.) kapcsolódjanak. Vonatkozik ez 
különösen a fiatalokra, akik a szüleik segítsége, 
fuvarozása nélkül nem nagyon juthatnak el a hétvégi 
iskolákba. A kint született nemzedékek tagjainak 
zöme – egyesek szerint négyötöde – vegyes 
(magyar és más nemzetiségű) házasságban 
születik, ahol a másik fél és a körülmények 
szerencsés, vagy szerencsétlen hatása befolyásolja 
az utódok ausi-magyar identitását, vagy annak 
hiányát. 
 A magyar önazonosság megőrzését a család mel-
lett a magyar egyházak, kulturális és ifjúsági 
szervezetek, egyesületek és intézmények – köztük 
az iskolák – segítik elő. Az ezeket létrehozó és 
éltető magyar közösségek összetétele, szolidar-
itása, vezetőinek természete, alkalmassága és tag-
jainak áldozatkészsége biztosítja a működés folyam-
atosságát, eredményességét.  Befolyásolja azt az 
adott nemzet helyi s világbeli megbecsültsége, 
hatása, szerepe is.  Ausztrália magyarjai az elmúlt 
évszázad második felében telepedtek meg nagyobb 
számban az ötödik kontinensen, s tehetségükkel, 
szívós munkájukkal, eredményes helytállásukkal 
tekintélyt vívtak ki maguk és nemzetük számára 
Ausztráliában, amelyet azonban a hivatalos Ma-
gyarország nem ismert meg és nem méltányolt.  
Nem becsülte a múltban, de véleményük szerint 
nem veszi kellőképp figyelembe manapság sem. 
Erre példaként említették a Sydney Olympia külső 
magyar rendezvényeit, amelyre a NSW-i magyar 
szervezetek és vezetőik évek óta készültek, róla 
konkrét terveket készítettek, melyről a Magyar 
Olympiai Bizottsággal is konzultáltak. Megbántódtak 
azonban akkor, amikor a rendezéssel később meg-

► 
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bízott Országimázs Központ őket és elképzeléseiket 
figyelembe sem véve - rossz helyszínen és rossz 
hatékonysággal – igen drága magyar bemutatót 
szervezett. Az előkészítés során velük nem kon-
zultáltak.  Talán ez is közrejátszott abban, hogy 
küldöttségünket és segítő szándékú részvételünket 
az ausztráliai magyarság megmaradása érdekében 
rendezett országos tanácskozáson oly nagy ro-
konszenvvel fogadták. A nemzedékváltás hatalmas 
kihívásként és nyomasztó teherként nehezedik a 
magyar diaszpórára, hiszen az ott születetteknek 
csak a kisebb része tanult és tud jól-rosszul 
magyarul, a többség magyar származású ausztrá-
lként éli életét, szorosabb vagy lazább szálakkal, 
angolul kommunikálva, kötődik a magyar közös-
séghez és kultúrához. Élményt jelent számára egy-
egy magyar film, zenemű, táncházon vagy családi 
ünnepen való részvétel, de az ottani magyar 
közéletbe bekapcsolódni nem tud, az ő sajátos 
szervezeteik még nem alakultak ki. A magyarul 
tanulók aránya az életkor előrehaladtával csökken, 
nagyobb számban vannak a kisiskolások keveseb-
ben a kamaszkorúak, mivel őket már a baráti kör és 
a külső befolyás jobban elvonja. Az utóbbi években 
azonban nőtt az igény és  
Az utóbbi években azonban nőtt az igény, néhány új 
tanulmányi csoport is alakult. Az ausztrál kormány 
multikulturális programja keretében szerény – 92 
AUD/fő/év – támogatást is kapnak a hétvégi iskolák. 
Az állami iskolai rendszerben is van magyar oktatás, 
amelynek Victoria állambeli követelményrendszerét 
egy 60 oldalas füzetben kiadták, amit Dr. Orosz 
Márta tanárnőtől megkaptam, s egy másolati pél-
dányát a könyvtárunkban elhelyeztem. Az állami 
iskolákban fizetik az óraadó tanárokat és a vásárolt 
magyar tankönyveket is, míg a közösségi iskolák 
lehetőségei szerényebbek. A hétvégi magyar iskolák 
és az állami iskolákban folyó magyar oktatás 
sajátossága, hogy az a magyar nyelv, a történelem, 
a néprajz és a magyar kultúra egyes ágaira terjed ki, 
s az óraszám is mindössze heti 3-5 tanóra. A peda-
gógusok képzettsége és felkészültsége eléggé elté-
rő, de a tapasztalatok szerint a tudás mellett főleg 
az empatikus készség, a szeretet, és a jó hangulatú 
közösségteremtő tanórák szükségesek ahhoz, hogy 
a gyerekeket a magyar nyelv és kultúra vonzásköré-
be tartsa, elsajátítását ösztönözze. Ehhez persze 
szükség lenne minél több taneszközre, jó tankö-
nyvekre, munkafüzetekre, CD-re, hang- és videó-
kazettákra, amelyek segítik az oktató-nevelő munkát 
a hétvégi iskolákban és otthon is. 
Jelenleg taneszközökben rendkívül nagy a hiány 
és nagyok a különbségek is. Többnyire a tanítók, 
tanárok óráról-órára készítik elő, különböző (tan)

könyvekbő l  á l l í t j ák  össze,  megfe le lő 
példányszámban fénymásolják és tanulóiknak 
kiosztják a vonatkozó tananyagot. Van ahol angol-
magyar szövegű tananyagot készítenek, van ahol 
csak magyart. Az iskolák zömének tanterve nincs, a 
pedagógusok egyéni felkészültsége, talentuma, 
szorgalma és példája alapozza meg a tanulók 
tanulását és tudását. Mivel az ausztráliai iskolákban 
kötelező ének és zeneoktatás nincsen, a magyar 
iskolák egyik különlegessége, hogy a diákok heti 
egy-két órát énekelnek, táncolnak, számos együttest 
is alakítanak, ami érzelmi nevelésükre kedvező, s 
ami ausztrál társaikra is pozitívan hat. Egyik 
felemelő élmény volt számomra a Transylvanics 
Együttessel való találkozásom, amelynek négy 
tagjából mindössze egy a magyar, de amely a Mel-
bourne-i Magyar Központban tartott táncházban úgy 
húzta a talpalávalót a mintegy százhúsz táncospár-
nak, hogy bármelyik hazai együttessel fölvették 
volna a versenyt, s magyarul egyébként nem 
beszélő szólistájuk a szünetben több mint száz ven-
dégnek tanította a „Szól a fügemadár” című szép 
szatmári népdalt, amelyet közösen énekeltünk. 
Az út tapasztalatai alapján legfontosabb felada-
tunknak tartom, hogy a szórvány hétvégi iskoláinak 
nagyobb diákjai számára a Magyar Nemzetismeret 
című tankönyvet jól elkészítsük, de legalább ilyen 
fontos, hogy ehhez a 6-10 éves kisdiákok első 
magyar tankönyvét is hozzátegyük. A két alapozó 
tankönyv mellé CD és videokazettákat, 
munkafüzeteket is ajánlanunk kellene. Addig is amíg 
a számukra rendelt tankönyvek el nem készülnek, 
meglévő tankönyveink közül a kinti munkára le-
galkalmasabb, főként a felzárkóztató iskolai tankö-
nyvekből kérnek ellátmányt.  Érdeklődéssel várják 
távoktatási programunkat is. 
A másik fontos feladat, hogy a szórványban élő 
népművelő-közösségszervező típusú pedagógusok 
továbbképzésében az óhazaiak közreműködését 
biztosítsuk. Jó megoldásnak kínálkozik, amit az 
Apáczai Közalapítvány Ausztráliában is elkezdett, 
hogy Brisbane hétvégi magyar iskolájába egy évre 
hazai tanítót küldött, de igény lenne arra is, hogy 
évente legalább egy ottani pedagógus néhány hetes 
továbbképzésre hazajőjjön, s amit tanult társaival 
otthon megossza. A most létrehozott iskolatanács a 
tantervek kialakítását és összehangolását, a tankö-
nyvek rendelésének koordinálását és a pedagógus-
továbbképzések szervezését is feladatai közé sorol-
ta. 
 A Honvéd Együttes néptáncosa Makovinyi Tíbor a 
Melbourne-i Magyar Központban és az ottani mag-
yar néptánc-együttesek felkészítésében rendkívüli 
munkát végzett, amelynek hatása az ausztráliai kul-
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turális életre, a magyarok megítélésére is kedvező volt 
a különböző nyilvános fellépések nyomán. A Magyar 
Központ vezetői szerint a magyar tánc és zenekultúra 
népszerűsítését szintén rendszeres csereprogrammal 
lehetne és kellene elősegíteni. 
A magyar diaszpórával kapcsolatos élményeim és tap-
asztalataim feldolgozása majd tágabb összefüggésben 
kap teret, ezért e tájékoztatóban csak megemlítem, 
hogy tanulmányutam során az ausztráliai magyar di-
aszpóra számtalan prominens személyiségével talá-
lkoztam és beszéltem. Módom volt végigkísérni az 
egyik legjobb magyar hetilap egy számának elkészül-
tét, részt vehettem a Melbourne-i Magyar Központ két 
nagyrendezvényén, nyilatkoztam ottani rádiónak, tele-
víziónak s számos más eseménynek is részese 
voltam. Sajnálattal tapasztaltam odakint is a 
nemzetünkre oly káros megosztottság és a belharcok 
tüneteit, amelyet mellékelt köszönő levelemben is 
szóvá tettem.   
Végezetül meg kell említenem, hogy az ötödik 
kontinens magyar diákjainak és pedagógusainak 
száma nem több, mint egy nagyobb hazai iskoláé, 
mondhatnák tehát, hogy tankönyves- kereskedői 
szempontból elhanyagolható, nem túlzottan lényeges.   
Ha mégis nagyobb gondot fordítunk s fordítanak rá az 
ottélők az azért van, mert az újkori magyar nemzeti 
örökség tekintélyes hányada a külhoni magyar emi-
grációban és diaszpórában élők munkája, eredményei 
révén jött létre, s szeretnénk, ha nemzetünk külhoni 
képviselete nem szakadna meg a nagy emigráns 
nemzedékekkel, folytatódna utódaikban is. 

 Budapest, 2001. június 27.   
 Bakos István 

Kövesdy András a sydney-i tanácskozáson 
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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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augusztus 5. vasárnap 8.30-kor Szent mise 
    11 órakor Református Istentisztelet 
    11.30-kor de Kessler művész festményeinek  
    megnyitója 
    Disznótoros ebéd 
    du. 2.30-kor Professzor Ábel András előadása 

augusztus 12. vasárnap 8.30-kor Szent mise 
    Mozi 
augusztus 18. szombat Szent István bál 
augusztus 19. vasárnap 11 órakor Református Istentisztelet 
augusztus 26. vasárnap 8.30-kor Szent mise 
    10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

    Magyar Társadalmi klubnap 
    Szent István ünnepély 
    Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele 

 
SZEPTEMBERI  NAPTÁR 

szeptember 9. vasárnap Mozi 
szeptember 15. szombat Ifjúsági Szövetkezet Jubileumi ünnepi műsora 
szeptember 22. szombat “Elment a Lidi néni a vásárba” 
szeptember 23. vasárnap Társadalmi klubnap 
szeptember 30. vasárnap Regnum Szövetkezet ebédje 
    Irodalom és Zenebarátok körének előadása   

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 augusztus 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. 

AUGUSZTUSI NAPTÁR 


