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

9. évf. 8. szám.  
2002 május 

Tartalom 
 Anyáknapi ebéd 

 Szüreti mulatság 

 Galló Géza emlékére 

 Forgács Gábor és Gbúr 

Timea koncert 

 Néptánc tábor Sydneyben 

 Konferencia Melbourne-

ben 

 Társalgó csoport műsora 

 Magyarország orosz 

szemmel 

Köszöntsük közösen az édesanyákat és nagymamákat 
A Regnum Szövetkezet vezetősége szeretettel hívja és várja  

honfitársait a hagyományossá vált  
Anyáknapi ebédjére  

2002. május 5-én déli 12 órakor a Magyar Központ nagytermében 
Ökumenikus Istentisztelet 11 órakor 

Magyar konyha, Gazdag tombola 
Italát a helyszínen megvásárolhatja. 

jegyek: 15 dollár, nyugdijasoknak 12 dollár, családi: 40 dollár  
Jegyrendelés az alábbi telefonszámok egyikén: 

Bognár Magdi 9874 5242, Fogarassy Marika 9833 3235 
A nap tiszta bevételét a Szent István templom fenntartására fordítjuk. 

 

A Magyar Központ rendezésében 

A Magyar Központ I f júsági  termében  
2002 .  május 4 -én,  7 .30 -kor .  

Belépő jegy: 20  dol lár  zs í ros  kenyér  és  négy   
borkóstoló  bennfoglal tat ik  

I f júságnak: 15  dol lár ,  15  éven alu l iaknak ingyen  
Bővebb fe lvi lágosí tás :  Vető Olgánál -9754 8579  vagy  

          Hende Józsinál–  9801 9698  

Népdalok 
tanítása és 
bőrdíszművek 
készítésének be-
mutatása: 2002. 
május 4-én, az 
Ifjúsági terem 
előcsarnokában 
du 6.30-tól 730-ig 
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Holloházi porcelán kapható 

a 
Magyar Központban  
kedvezményes áron. 

Megtekinthetô az Ifjúsági Terem  
előcsarnokában. 
Érdeklôdni lehet: 

Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 
vagy 

Vetô Olgánál: 9754 8579  

Internet oktatás! 
 
A Magyar Központban internet oktatás :  
kedden 12.30-tól 2.30-ig,  
Minden pénteken este 7.30-tól 9.30-ig.  
Minden vasárnap de. 10.30-tól 12.30-ig. . 
Érdeklődni lehet a 9879 8204 telefonszámon, 
vagy a Mobil számon 0408 386 950.  

Szeverényi László 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig, és 
 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

ERDÉLYI SZÖVETSÉG hírei. 
 

ISTEN VELED GÉZA-BÁTYÁNK!! 
 
 Sajnos  aki-e világra születik az 
előbb vagy utóbb itt is hagyja-e világot. 
Másképp fogalmazva senki sem él örökké, 
ezt mindannyian jól tudjuk, ez földi tartóz-
kodásunknak a feltétele. Ennek dacára ami-
kor eljön az az idő, hogy valaki élköltözik 
közülünk a másvilágra, akkor igen nehéz ezt 
a tényt elfogadni, a történttel megalkudni. A 
hívők azt mondják, hogy a másvilágon, a 
paradicsomban, a mennyországban majd 
ismét viszont látjuk egymást. Ez 
elfogadhatóbbá teszi a gyászt, a 
veszteséget, enyhíti a fájdalmat, ez vigasztal 
bennünket, legalább is egy bizonyos fokig. 
        Április másodikán sajnos egy közti-
szteletben álló és sokak által  szeretett  
személy,  Galló Géza hagyott itt 
bennünket. Nagy veszteség érte az Erdélyi 
Szövetséget, Melbourne magyarságát, ti-
szteletbeli-örökös elnökünk elvesztésével. 
Mindíg segítő kész, megfontolt tanácsot adó 
személyként ismertem. Sokat dolgozott Mel-
bourne és az itt élő össz-magyarság cé-
ljaiért, valamint az erdélyi magyarságért. 
Szép kort élt meg. Életének 89. évében, 
rövid gyengélkedés után csendesen elaludva 
hagyott itt bennünket. Munkássága sok ré-
tegű volt.  Alapító tagja és motorja a Segítő 
Szolgálatnak, az MDF baráti körének, gyako-
ri résztvevője az irodalmi rendezvényeknek, 
ír és előadásokat rendez, támogatója az Ár-
pád Otthonnak és akkor még nem em-
lítettem meg az Erdélyi Szövetségbeni 
munkáját, hogy csak néhányat említsek. 
Ezekkel azonban  nincs vége tevékenységé-
nek, sokoldalúságának.     
  Megjelenése, veleszületett intelli-
genciája, csendes - kulturált modora midíg 
megnyerő volt. Mondanivalója, taná-csadása 

mindíg megfontolandó és magyarsága, 
hazaszeretete, Erdély iránti elkö-
telezettsége pedig vitáthatatlan. 
 Melbourne, Ausztrália mag-
yarsága egy kiemelkedő személyt 
vesztett el Galló Gézában. Itthagyott 
bennünket, hogy Csaba Királyfi csillag 
ö s v ényén  f e lmen jen  Ú r áho z , 
Teremtőjéhez, hogy  ott  folytassa  to-
vább  harcát a magyarságért, szűkebb 
hazájáért  Erdélyért  és   ottélő  hon-
fitársainkért.  
 Isten veled Géza-bátyánk!! 
Köszönjük munkásságodat, köszönjük  
barátságodat és útmutatásodat. 
H i ányo l n i  f ogunk  az  E rdé l y i 
Szövetségben, a Magyar Központ mag-
yarságának soraiban és tiszta szívből 
kívánjuk, hogy nyugodj békében. Az 
Erdélyi Szövetség nevében őszinte ré-
szvétünket tolmácsolom a gyászoló 
családnak.     
 

Pelle Lajos - Elnök. 
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Jegyezze be a naptárba! 
Magyarországról... 
 
A Magyar Központban 2002. június 22-
én Solymos Tóni harmonikás és énekes, 

A Magyar Központ rendezésében 

 v i d á m , z e n é s ,  
h u m o r o s,  

 

Forgács Gábor és 
Gbúr Timea  

előadásában.  
B U D A P 
E S T R Ő 

L 
 
 

Forgács Gábor a 2001. 
év 

legjobb humoristája cim-
mel  

kitüntetett Aranyzsiráf-dijas Sziművész & 
 Gbúr Timea az Interoperett sztárja. 

 

 2002. június 2. vasárnap  
délután 4 órai kezdettel   

A Magyar Központ  
Ifjúsági termében 

Jegyrendelés: Szetey Emese 9795 9336 és  
Szabó Edit 9560 1270 

 
Belépődij egységesen: $ 25 

Az év legnagyobb Humor-előadására  
mindenkit szeretettel várnak a rendezők! 

néptánctábor megszervezéséért. 
 A Tükrös Együttesnek ez már a második 
látogatása Ausztráliában, illetve Sydneyben és 
Canberrában ahol nem csak magyar rendez-
vényeken hanem ausztrál közönség előtt is fel-
léptek. A tábor Heathcote-i cserkészparkban 
volt ahol nagyon kényelmes körülmények 
között töltöttük a három napot.  
 A tábor témája Szatmár, így a zene, 
tánclépések és az énekek amelyeket tanultunk 
mind erről a vidékről eredtek. 
 A zenekar teljes energiával játszott 
egész nap a táncosoknak mig este nagyban 
ment a mulatozás kora reggelig. 
 A tánctanítás reggeltől késő délutánig 
tartott. A haladókat Kata és Nyuszi tanította, 
mig a kezdő, illetve veterán táncosok Lacitól 
tanulták a lépéseket. 
 A tábor lényege nem csak a tánc és a 
nép-zene ismertetése volt, hanem egyben alka-
lom volt a közel 60 fiatalnak és nem olyan fi-
atalnak Ausztrália különbüző részeiről érkezett 
magyarokkal találkozni és megismerkedni. 
Összejöttek táncosok Nyugat Ausztráliából,  
Queenslanból, Canberrából, Sydenyből és öten 
voltunk Melbourneből. Szomorú, hogy az öt 
Melbourneben működő tánccsoport tagjai  nem 
használták ki ezt a lehetőséget, hogy tánctech-
nikájukat javítsák, továbbfejlesszék.  
 Az elsőosztályú ellátást Jandó Péter 
szakács szervezte. Minden nap három 
fogásos meleg friss étel várta a kifáradt 
táncosokat. 
 Mégegys ze r  g ra tu l á l unk  a 
szervezőknek, és reméljük, hogy még több 
ilyen értékes tábort rendeznek a jövőben. 

K. É. 
 

Néptánctábor Sydneyben a Tü-
krös Együttessel  
2002. április 11-15 

 
 Gratulálunk a sydney-i Kengugró 
Néptáncegyüttesnek a nagyon jó és sikeres 

Ostor készítés 
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A Magyar Kulturális Örökség  
Minisztériuma támogatásával  

 
a BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ 

tizenkét tagja bemutatja 

a JÁNOS VITÉZ  

című daljátékát. 
2002. június 8-án du. 5 órakor 

 a Magyar Központ Ifjúsági  
termében megrendezésre kerülő 

“MEGMARADÁSUNK” című  
konferencia keretében.  



HÍRADÓ, 2002 május 5 

Magyar Országos Konferencia 
 

Mottó: "MEGMARADÁSUNK" 
 

A Melbournei Magyar Központ, a New South Walesi Magyar Szövetség 
és a Magyar Köztársaság Nagykövetsége 

 

2002 június 8-9-10-én 
magyarországi meghívottak részvételével  

országos konferenciát rendez a melbournei  
Magyar Központban. 

(760 Boronia road, Wantirna 3152) 
 
A három napos tanácskozás műsora a következő: 
Június 8, Szombat 

12.00 Bejelentkezés 
13.00 A konferencia megnyitása 

A konferenci díszvendége Pekár István a Duna Televízió elnöke 
Plenáris ülés (1) 
Videó vetítés - Duna TV 

17.00 A Budapesti Bábszínház előadása - János Vitéz 
19.30 Konferencia vacsora 

Június 9, Vasárnap 
8.30 Mise 
9.30 Az előző nap összegzése 
10.00-12.00 Tematikai szakcsoportok megbeszélései (1) (problémák feltárása és 
 megoldások keresése). Szakcsoportok: (1)Fiatalok; (2)Iskolák; (3)Idősek;  
 (4)Magyarországi kapcsolatok/Média 
12.30-13.30 Ebéd 
13.30-15.30 Tematikai szakcsoportok megbeszélései (2) (problémák feltárása és 
 megoldások keresése). Szakcsoportok: (1)Fiatalok; (2)Iskolák; (3)Idősek;  
 (4)Magyarországi kapcsolatok/Média 
15.30-17.00 Plénáris ülés (2) 
 

Június 10, Hétfő 
9.30-13.00 Plenáris ülés (3) 
13.00 Zárószavak 

 
Azok a személyek akik beszédükkel (a mottó “Megmaradásunk”-hoz szoló) a Plenáris 
Üléseket szeretnék gazdagítani május 14-ig sziveskedjenek írásban rövid összefoglaló 
formájában (max. 100 szó) elküldeni a következő címre: 
Postacím: Magyar Országos Konferencia, 79 Dellfield Drive, Templestowe, Vic. 3106 
Fax: +61 3 9846 2675 
E-mail: kovesdy@bigpond.com 
 
A Rendezőbizottság fenntartja a beszédek fontossági, tematikai, napiredi elbírálásának 
jogát, valamint az esetleges műsorváltoztatás lehetőségét. 
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IRODALOM ÉS ZENEBARÁTOK 
KÖRE ÉS A TÁRSALGÓ 

CSOPORT RENDEZVÉNYE 
 
Május utolsó vasárnapján (május 26-án 
du.2.30-tól) rendkivüli élményben lesz 
része annak, aki ellátogat a Szent István 
templom alatti társalgóba. Zenés filmet 
fog vetiteni Koszó Károly az Irodalom és 
Zenebarátok Köre és a Társalgó csoport 
közös rendezvényében. A filmet 
szerkesztette és összeállította Pénzes 
János. Témája: a komolyzenei művek, 
örökzöld „slágerei” világhírű művészek 
különböző felfogású előadásában. 
 
A négy dolláros belépőjegy a vetítés   
költségeit és a terembért fedezi. A 
jegyek egyuttal tombolajegyül is 
szolgálnak. Kisorsolásra kerülnek  
könyvek a „szeretem ezt napsütötte 
földet” hangfelvétele és a vetítésre 
kerülő film teljes másolata. 
 
A szünetben kávé-tea kapható.  
 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Jekler Irén 

Pihenés ebédután 

Ostorcsattogtatás  

Tánctanítás fiataloknak, időseknek, hala-
doknak és kezdőknek 
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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 

Kézimunkázni szeretõk köre 
 

 találkozunk minden hónap 
második és negyedik 
csütörtökén délelőtt 11 órakor 
a Szent István templom alatti 
társalgóban. 
Összejöveteleinken mindenki 
saját kedvelt kézimunkáján 
dolgozik, legyen az himzés, 
horgolás, goblein, kötés vagy 
egyéb. Mi hasonló érdekeltségű 
lányok, asszonyok igyekszünk 
megtartani ezt a nagyon szép 
nőies és hasznos időtöltést: 
tanulunk egymás ügyességéből 
és tapasztalatából és segitünk is 
egynásnak ha szükséges. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki kellemes társaságban, 
együtt kézimunkázva meg tudja 
osztani velünk szabadidejét. 

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

Társalgó és az Irodalom és Ze-
nebarátok Köre 

Ezentúl a Társalgó csoport és az Iroda-
lom és Zenebarátok Köre a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban tartja összejöveteleit. 

* * * * * * * * *  

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

További felvilágosításért hívják Bozsán Ild-
ikót a 9801 8071 telefonszámon. 

Társalgó Irodalom és Ze-
nebarátok Köre 

Június 2 Május 5 

Augusztus 4 Július 7 

Október 6 Szeptember 1 

December 3 November 3 
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május 4. szombat Szüreti Mulatság Eredeti Magyar Népzenére 
május 5. vasárnap de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
    Anyáknapi ebéd 
    Irodalom és zenebarátok összejövetele 

május 12. vasárnap 8.30-kor Szentmise  
    Mozi 
május 19. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
május 26. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Magyar Társadalmi klubnap 
    Irodalom és Zenebarátok körének film délutánja 
    
 

JÚNIUSI  NAPTÁR 
június 2. vasárnap Forgács Gábor és Gbúr Timea koncertje 
június 2. vasárnap Társalgó csoport összejövetele 
június 8-9-10  Melbournei konferencia és a Budapesti Bábszínház  
június 9. vasárnap Mozi 
június 16. vasárnap Irodalmi műsor 
június 22. szombat Solymos Tóni koncertje 

  június 30. vasárnap Magyar Társadalmi klubnap 
    
 

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 COOPERATIVE 
ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 
 

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

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

Kérjük hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

MÁJUSI NAPTÁR 


