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Tartalom 

 Októberi megemlékezés 

 Regnum Búcsú 

 Mulassunk Együtt 

 Emléktábla avatás 

 „Álmaiban valahol” 

 Táncos mulatság 

 Erdélyi Szövetség hirei 
és ebédje 

 Néptánctábor 

 Magyarok 
Világszövetségének 
hirei 

 Segitség kérés kutatásra 

 

A Magyar Központ Néptánccsoport  
szeretettel meghivja Önt, kedves  

           családját és barátait a 
 

  
  
  

  
  

 zenés szórakoztató táncestjére 
 

 2004. október 16-án szombaton  este 7-től 
éjjel 12 óráig a Magyar Központ Ifjúsági 

termében 
 

 A jó hangulatról 
 JUSTIN TAMÁS, 

 KÉK FIÚK, 

 ZENEMÜHELY EGYÜTTES 
gondoskodik 

 
 Kitünő vacsora / finom sütemények 

Teljes bár vagy B.Y.O 
 

 BELÉPŐ 
Felnötteknek $15 / Kedvezményes  $12 
Tizenkétéven (12) aluli gyerekeknek Ingyenes  

 

 KÉRJÜK IDŐBEN BIZTOSITANI ASZTALÁT 

 

 a következő telefonszámok egyikén  
Edina 04173 67966, Lilla 9848 4865   

Timea 04224 18184 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel hívja és várja a  

Regnum Szövetkezet vezetősége  
2004. november 7-én, vasárnap a 

SZENT ISTVÁN TEMPLOM  
BÚCSÚRA 
de. 11 órakor 

Ökumenikus Istentisztelet 
Gulyás – laci pecsenye – házi 

sütemények – lángos 
Ital a helyszínen kapható! 

A nap tiszta bevételét a Szent István 
templom fenntartására fordítjuk. 

SOHA NEM FELEJTÜNK! 
Az 1956-os forradalom és  

szabadságharc 48. évfordulója  
tiszteletére fiatal előadók,  

táncosok, zenészek műsora a 
velük egyidős PESTI SRÁCOK 

méltatására 
EMLÉKÜNNÉPELY 
A Magyay Központ rendezésében 

2004. október 24-én, vasárnap 
délután 3.30 órai kezdettel 
A Magyar Központ Ifjúsági 

Szövetkezet termében 
 

Az ünnepély előtt 2 órakor 
Ökomenikus Istentisztelet 

A Szent István templomban 
Zászlófelvonás és koszorúzás 

a Hősi Emlékműnél 
(A koszorúzni szándékozok jelentkezhetnek 

Vető Tibornál: 9754 8579) 

A műsor előtt és után a büffé szolgálat 
 

Műsor rendező: Bagin Livia 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán       
Nagy választékban megrendelhető színes 

katalógusból 
 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
állatfigurák már 26 dollártól 

  
Megtekinthető az Ifjúsági 

terem előcsarnokában. 
 

Éredeklődni: 
Vető Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon: 

 

Október 31 
November 28 

 
délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk. 

 
Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

„Akarom: fontos ne legyek magamnak, 
A végtelen falban legyek egy tégla, 
Lépcső, min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 
Ám a kalász nem az ő érdeme.” 

        Reményik Sándor: Akarom  
 

 Azokért az emberekért, akik ezt az 
életfelfogást vallották és vallják, gyűltünk 
össze szeptember 19-én a Melbourne-i 
Magyar Központban. Köszönteni valamennyi-
üket, emléket állítani áldozatos munkájuknak. 

Pár évvel ezelőtt, amikor először 
léptem a Magyar Központ területére, 
csodálatot  éreztem,  hogy lám azok az 
emberek, akik nyilván küszködtek a 
beilleszkedés, az alkalmazkodás nehéz-
ségeivel, az otthonteremtés gondjaival, a 
gyermeknevelés örömeivel és bánataival, 
megalkották ezt az épületegyüttest. Csodáltam 
azokat az embereket, akik idejüket, pénzüket 
és energiájukat áldozták arra, hogy ez a 
központ létrejöjjön.  

Később láttam képeket az építkezésről, 
hallgattam a résztvevők beszámolóit, hallottam 
az építkezést kísérő mulatságos történetekről, 
az örömökről, a vitákról, nézeteltérésekről, s a 
mozaikokból összeraktam magamnak az 
egész történetet.  

Voltak emberek, akik fontosnak 
érezték, hogy a sors ne dobálja a magyarokat  
különböző helyekre, hanem legyen egy igazi 
„otthonuk”, s odaajándékozták a telket. Majd 
az élreálltak olyan emberek, akik 
szilárdságukkal és kitartásukkal elérték, hogy 
a magyarság pénzt adjon össze a szükséges 
anyagok megvásárlására. Másokat arra 
kértek, hogy munkájukat, gépeiket, 
szerszámaikat, szakértelmüket bocsássák a 
közösség rendelkezésére. Megint mások a 
lelket tartották az emberekben, ha nehézségek 
adódtak. Ebből az együttmunkálkodásból, 
vitákból, veszekedésekből, egyetértésekből 
szépen kinőtt és kifejlődött a mai Magyar 
Központ. 

Tudom és érzékelem, hogy az akkori 
nézeteltérésekből adódóan, ma is vannak, 
akik a haragjukat, sértettségüket nem tudják 
elfeledni. Ha körbesétálnak, s emlékeznek, 
arra ami ott az ő álmaikból is megvalósult – 
lehet nem egészben, csak részben -  büszkék 
lehetnek részvételükre. Tanulni kell az 
anyáktól. A gyermekszülés fájdalmas is és 
örömteli esemény is. Az anyák gyermeküket 
magukhoz ölelve elfeledik a fájdalmakat, s az 
öröm érzése marad a szívükben. Minden, amit 
a  magyar közösség alkot, az a közösség 
öröme, akkor is, ha az alkotás fájdalommal is 

folytatás 3. oldalon 
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járt. A nagy dolgok többnyire fájdalom, 
kínok, örömök, vidám pillanatok szövete, s 
ettől erősek. 

Az ünnepség ökumenikus 
istentisztelettel kezdődött, majd az épület 
előtt elhelyezett emléktáblánál folytatódott. 
Bakos Krisztina, a Magyar Nyelviskola 
diákja, Sík Sándor: Áldott, aki előre néz 
című versét mondta el, majd Vető Tibor 
köszönte meg valamennyi, a Magyar 
Központ létrejöttéhez és fenntartásához 
segítséget adó embernek odaadó 
munkáját. Az emléktábla leleplezése után 
a katolikus, az evangélikus és a 
református egyház jelenlevő képviselője 
áldotta meg az emléktáblát és mondott 
köszöntő szavakat. 

Az emléktábla szövege két nyelven 
hirdeti: 

A Melbourne-i Magyar Központ a 
magyarok áldozatos munkájával épült a 

telket adományozó Jandó és Hende 
család jóvoltából  

1980 – 1993 
Magyar vándor térj be, ha erre jársz. 

 
 Az ünnepség után az ünneplő 

közösség nem oszlott szét, hanem ebéd 
közben elevenítették fel emlékeiket, 
gondolkodtak a jövőről. 

Az utódok számára ez az 
épületegyüttes az apák, az anyák, a 
nagyszülők erőfeszítése, áldozata 
számukra. Példamutatás arról, hogy mi 
jelent értéket az életben. Őrizzük meg  és  
fejlesszük tovább, mert mindig lesz itt a déli 
féltekén magyar közösség, akik számára az 
életető erőt, a magyar közösséghez való 
tartozás érzését fogja adni. 

Kurtz Mária 
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 “Álmaimban valahol….” 

 
  Biszák Júlia, a világszerte népszerű, 
szeretett szoprán énekesünk, megálmodta 
és mi, az Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 
Igazgatói megvalósitottuk, azaz segitséget 
nyújtottunk, hogy Júlia álma valóra váljon. 
 Mi is volt ez az álom? A fiatalabb 
nemzedéket olyan műfaj keretében mutatni 
be ami az ő korukban, nekik idegen.  A mai 
világban kevés fiatal vállalkozik a nem  korá-
hoz illő  műfaj tanulására.  
 Patócs Johannának, mint a Mel-
bourne Egyetem zenei osztályának növen-
déke, ez a koncert előkészitőül is szolgált, 
mivel tanulmányai kibővitésére europába 
készül. Hegedűs Crystal, a Deakin Egyete-
men dráma és tánc osztály tanulója és a 
melbournei Magyar Központ Népitánc Együt-
tes tagja. Mindketten a melbournei Magyar 
táncdalfesztivál nyertesei. 
 Patócs Johannának és Hegedűs 
Crystalnak nem a szinpad volt új, hanem a 
műfaj amint és ahogyan kellett előadniuk. A 
koncertra, Júlia  szakszerű irányitásával, 
mindketten koruk és tehetségük szerint szor-
galmasan felkészültek. Dicséretükre váljék, 
miután Hegedűs Valér melbournebe 
érkezett és megkezdődtek a közös próbák 
Júlia és Valér oktató intelmeit szivesen vet-
ték.  
 A változatos és szines műsor Júlia és 
Valér együttműködésének gyümölcse. Az 
álmodás után sok álmatlan éjszaka ered-
ményeként kaptuk azt a felejthetetlen élmé-
nyt, mely 2004. szeptember 4.-én a Mel-
bournei Ma-gyar Központ Ifjúsági Termében 
került előadásra.  
 Júlia, Johanna, Crystal  szépen 
csengő hangja szárnyalt a kellemes lé-
gkörben és Hegedűs Valér a konferálása, 
zongorakisérete, valamint Liszt Ferenc VI és 
II Magyar Rapszódiájának (részlet) 
előadása, ismét várakozáson felüli volt. A 
népdaltól kezdve, Hubay Jenő, Kacsóh 
Pongrác, Sallay, Lehár és Fényes Szabolcs 
műveiből ősszeállitást hallotunk.  Sokunknak 
felidézték a múltat  olyan dalokkal mint 
“Iluska dala…, A vén budai hársfák..., 
Szerelemhez nem kell szépség… 
Összecsendül két pohár…” csak egy párat 
emlitve. 
A három hölgynek “három a kislány” és 
Hegedűs Valérnak sikerült, a közönséget 
előadásukkal, a muzsika szárnyán, 

elbűvölni.   
 Az izgalomteljes készülődés 
meghozta gyümölcsét, az álom valóra vált 
és talán még szebben és jobban mint ahogy 
azt Júlia megálmodta. 
  Az Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 
Igazgatói nevében megköszönöm a 
szereplőknek, azoknak akik segitettek és a 
közönségnek, hogy ismét sikerrel gazdagi-
tottuk emlék-történelem könyvünk lapjait. 
Júliának további jó álmokat kivánunk. 

Atyimás Erzsébet 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Az “Álmaimban valahol…” koncert a 
közönség részére, az előzetes kételyek mel-
lett, kellemes csalódással végződött, melyet 
a következö irások is igazolnak. 
 
 Szeptember 4.-én a Magyar Központban 
rendezett zenés műsor várakozáson felüli 
volt. Amikor a terembe léptünk már egy 
nagyon kellemes benyomást keltő érzés 
fogott el. A rendezés és a dekoráció ► 
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bámulatos volt. Az atmoszféra és a hangulat 
ünnepi, lélekemelő. A jelenlevők számára felej-
thetetlen élmény marad. 
 Kezdve a konferálással: szellemes és 
szórakoztató volt. Hegedűs Valér remek zongo-
ra játékát lenyűgöző volt látni és hallani. 
Csodálatos művész. 
 Az énekes hölgyek: Biszák Júlia, Patócs 
Johanna és Hegedűs Crystal ragyogóak voltak, 
hogy milyen nagy volt a sikerük, mutatta a 
hálás közönség, akik nem akarták a szinpadról 
leengedni őket. 
 Vidám humoros számaik magukkal 
ragadták a közönséget. 
  Akik ennek a magyszerű alkalomnak a 
szereplői voltak: úgy a művészek, mint akik a 
megszervezői és önzetlen dolgozói voltak, 
köszönet és minden elismerés. 
  A hálás Magyar közönség részéről 
 

 Csuk Júlia 
 
  
  
  
  
  
  

A Magyar Nyelviskola és a Gyöngyösbokréta 

Táncegyüttes szeretettel hívja Önt, családját és 

ismerőseit év végi táncos mulatságukra. A 

vendégeket Magyarországról 

POÓR PÉTER 

szórakoztatja az 

ÚJ HULLÁM ZENEKARRAL 

  

Táncos mulatság 

Cím: Magyar Központ 

760 Boronia Rd. Wantirna 

Dátum: 2004. november 13. 

Időpont: szombat este 7 óra 

 

Jegyrendelés:  

Juhász Etelka   9795 8972 

Kurtz Mária      9877 0672 

Email: mariakurtz@bigpond.com 

 

Jegyár:   18 dollár                           
Csoportoknak (10 fő) 16 dollár 
Fiataloknak 12 év felett   10 
dollár 

Folytatás novemberben 
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AUSZTRÁLIAI ERDÉLYI MAGYAR SZÖVETSÉG 
  

  

 Erdélyi Ebéd 

 

        Nyakunkon a tavasz, vagy ahogy errre felé mondják 
megjött a „silly season”, hol esik, hol süt. Gondolom otthoni 
viszonylatban ilyenkor érkeznek meg az első  fecskék és a 
gólyák és kezdik rendbe tenni ősszel elhagyott fészkeiket s 
gondolataik az új kis család megalapítása felé szállnak. 
Itt nálunk ilyenkor a „footy finals”  és a Royal Melbourne 
Show, azaz a tojás foci bajnoki küzdelmek és a 
mezőgazdasági kiállitás és vásár, no meg a szivünkhöz oly 
közel álló,  hagyományos ERDÉLYI Ebéd foglalkoztat 
bennünket. 
Igen, Október 10.-én a mi  nagyszerű Központunk Ifjúsági 
termében 12.30-as kezdettel fogjuk rendezvényünket 
megtartani. 
        Talán nem fogok nagyon kikapni, ha elárulom, hogy a 
mindig népszerű ebédünket ez évben Melbourne két 
nagyszerű és igen népszerű szakácsnője fogja elkészíteni.  
        Az első választék híres nagyváradi töltött káposztát, 
mely Galló Géza bátyánknak is kedvence volt, Szabó Edit a 
„töltött káposzta mestere” fogja elkészíteni. A másik, a 
gombás sertés sültet pedig a népszerű Korona étterem volt 
tulajdonosa, a mindig segítő kész Rózika fogja az asztalokra 
varázsolni. Az előételt és az édességet meglepetésnek 
szánjuk ép úgy mint a tervezett szorakoztató műsort. 
       Lassan gyűlnek a tárgyak a nagyszerűnek igérkező 
tombolára is. A főnyereményt, egy nagy és mutatós 
olajfestményt ismét a kiváló tehetségű festő művésznő, 
Szetey Ági ajándékozta a Szövetségnek, mint tette ezt 
elmult években is. Köszönjük Ági. 
       Kérjük barátainkat, támogatóinkat, hogy jöjjenek el 
családjukkal és barátaikkal. Szervezzenek meg egy asztalt 
és tudassák a rendező gárda valamelyik tagjával 
szándékukat, hogy evvel megkönnyítsék a konyha és a 
bevásárlók munkáját. 
Nincs szándékunkban jegyet árulni az ajtónál, hogy 
felgyorsítsuk  a helyfoglalást és elkerűljük a hosszas 
várakozást az ajtónál. 
Mindenkit sok szeretettel és igazi magyaros erdélyi 
vendégszeretettel hívunk és várunk. 
Jelentkezést bejelenthető:- 

Fazakas Sándor:-  9877 9598              
Orbán Piroska:- 9846 3670,       
Pelle Lajos:- 9846 3670,                     
Krsztekanits Violetta:- 9842 4367. 

  
A támogatásra igen nagy szükség van, mivel a jelen 
kormány igen sok támogatást megvont hazánk ezen 
elszakitott részétől. Rajtunk múlik ismét, hogy ahol és 
amennyiben tudunk támogassuk az ott élő magyarságot. 
 A Hiradó augusztusi számában már beszámoltunk 

néhány továbbitott segitségről. Adjuk ehhez a gyimesi kis 
egyszobás iskolák karban és fentartására küldött pénzt, a 
szegedi Juhász Gyula Tudomány Egyetem tanárképző 
karán tanuló Sz. Feri ösztöndijját, melyet már negyedik éve 
továbbítunk, a debreceni teologián doktorátusára készülő 
K. Józsefet és a marosbogáti árvaháznak küldött 
támogatást és a Szövetség által továbbitott összeg 
megközelíti az öt és félezer dollárt . 
Köszönjük barátainknak a támogatást ami ezt lehetővé 
tette, és kérjük a további támogatást, hogy szerény 
munkánkat folytatni tudjuk. 

 Pelle Lajos 

MEGHIVÓ 
 

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség szeretettel várja Önt, 

kedves családját és barátait 
2004. októbeer 10.-én 12,30-kor 

a Magyar Központ Ifjúsági 
termében rendezendő 

 

HAGYOMÁNYOS 
ERDÉLYI EBÉDRE 

 
A három fogásos ebéd ára  

20 dollár. 
(12 éven aluliaknak kedvezmény) 

A rendezvény tiszta bevétele Erdély 
magyarjait segiti. 

 
Asztalfoglalás  

Fazakas Sándor:-  9877 9598              
Orbán Piroska:- 9846 3670       
Pelle Lajos:- 9846 3670 
 
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!                    

IRODALOM ÉS ZENEBARÁTOK 
KÖRE, valamint TÁRSALGÓ 

 Ezúton értesitem az érdekelteket, hogy e két 
csoport működése megszűnik. 
Az október harmadikai összejövetelünk is 
elmarad. 
                                                            Jekler Irén 
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VAJDASZENTIVÁNY 

2004. december 28 —2005. január 4  

Gilwell Park Recreation Camp Gembrook, Melbourne, Australia 
a Gyöngyösbokréta Néptánccsoport, a Magyar Központ Néptánccsoport,   

és a Melbourne-i Magyar Központ rendezésében 

Nehogy kihagyd az év  
legnyagyobb buliját!!!! 

Teljes regisztráció: Magában foglalja a 
tánctanítást, előadásokat, táncházat,  étkezést, 
szállást és a szilveszteri bulit. 

 Teljes reg-
isztráció 

Megfigyelő 
regisztráció 

Sátor (hozzd a sajátod) $287 $200 

“Kunyhó” (emeletes ágyak, 
ágynemű nélkül) 

$371 $285 

“Switzer Lodge” (emeletes ágyak, 
ágynemű nélkül) 

$406 $320 

“Spring Lodge” (motel típusú 
szállás, ágyneművel 

$518 $430 

Bővebb felvilágositásért és reigsztráció ivért hivjad  
 

jutka@iprimus.com.au   Kövesdy András: 03 9846 2675 

Program: 
A tánctábort vezeti Ertl Péter és Lengyel  
Melinda a Honvéd Táncegyüttestől  
 

A közkedvelt Tranyslvaniacs és Vardos  
közreműködésével 

* * * * * * * * *  

Nyitott nap: január 2. vasárnap déli 12 és du.  
5 között. (ebéd, műsor és táncház) 

Nyitott napi jegy: felnőttek: $20  
gyerekek: $5  

Napi jegy: Kapható minden nap: de 9-től-este          
10-ig. (ebéd, vacsora és tánctanitás) 

Napi jegy:  - $55  
NB. Kérjük előre foglalja le Nyitott napi és Napi jegyét  

Jutkánál jutka@iprimus.com.au vagy Evánál 0409 524454. 

Szilveszteri buli : december 31-.-én pénteken 
5 órától. (vacsora,táncház és buli) 
Jegyára: felnőttek: $20    gyerekek: $5 

** árak személyenként vannak megadva  

    Táncház : minden este 
Büfé: ital, stb kapható 
A konyhán: Péter és Tadd  a Korona  
Étteremből 

Megfigyelő regisztráció: Magában foglalja az 
esti táncházat,  étkezést, szállást és a  szil-
veszteri built.  

Jelentkézést és teljes fizetést kérjük: 2004. október 31-ig. 
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Magyarok Világszövetségének hirei: 

Balogh Suzy átvette az MVSz kitün-
tetését 

  
Szombaton, augusztus 28-án este Magyarország athéni 
nagykövetségén az olimpiai érmet nyert magyar sportolók tisztele-
tére rendezett fogadáson az MVSz kérésére jelen volt Balogh Su-
zy magyar származású ausztráliai sportlövő, az idei ötkarikás 
játékok egyik aranyérmese, akinek Lépő Zoltán adta át a Magyar-
ok Világszövetsége kitüntetését. 
  Balogh Suzy örömmel válaszolt a Magyarok 
Világszövetsége megkeresésére. A vegyes házasságból származó 
olimpiai bajnok - édesapja magyar, édesanyja angol anyanyelvű 
ausztrál állampolgár - nem beszél magyarul, de származására 
büszke, és a Magyarok Világszövetsége kitüntetését boldogan 
elfogadta. 
 A Köztársasági Elnöki hivatal és Kőrösi Csaba, Ma-
gyarország athéni nagykövete segítőkészsége révén lehetségessé 
vált, hogy az idei olimpiai játékokon érmet nyert magyar sportolók 
jelenlétében adják át a Magyarok Világszövetsége kitüntetését. 
  Az MVSz felvette a kapcsolatot a japán olimpiai 
küldöttséggel is, Kodzsi Murofusi ezüstérmes kalapácsvető kitün-
tetése érdekében, akinek édesanyja erdélyi magyar, de a sportoló 
már korábban rögzített programja miatt nem tudott résztvenni a 
szombat esti fogadáson. 
  Mint ismeretes, a Magyarok Világszövetsége 1998-tól 
kitünteti azokat a magyar sportolókat, akik nem magyar színekben 
versenyezve, jelentős világversenyeken érmes helyezést érnek el, 
és magyarságukat vállalják. A Külhoni Magyar Sportcsillagok 
kitüntetés egy díszoklevél és Szervátiusz Tibor Boldogasszony 
szobra. 

 Budapest, 2004. augusztus 29. 
MVSz Sajtószolgálat 

SEGITSÉG! 
Tisztelt Melbourne-i Magyar Központ!  
   Egyiptomi kutatásaink alapján konkrét bizonyitékokkal 
rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy Kr. e. 1200-2000 
évvel, magyar nyelvű vagy a magyar nyelvvel közeli 
rokonságban álló nép hazája volt a Tigris és Euphrátes 
folyók vidéke. Ezen bizonyitékok mind megtalálhatóak, 
elérhetőek és leellenőrizhetőek bárki számára.  
   Gondolom nem ismeretlen az önök számára az az újból 
felbukkanó nézet, miszerint a magyarok története ősibb, 
mint jelenleg álltalánosan elfogadott. Sok tudós az ókori 
Mezopotámia területére teszi az őshazát. Gondoltuk, 
érdemes lenne ennek Egyiptomban utána nézni, mivel 
bevált szokás a történészek részéről, hogy egy adott 
ország történelmét egy másik ország tárgyi emlékei 
alapján kuatassák vagy kronológizálják. Általánosan egy-
egy történelmi esemény pontos idejét is csak akkor 
fogadják el 100%-ban, ha az egyezik az ország 
szomszédságában elhelyezkedő területek irásos 
emlékeivel. Szóval, ha voltak ősmagyarok az ókori 
Mezopotámiában, akkor annak nyoma kell hogy legyen az 
ókori Egyiptom irásos emlékeiben. Előszőr kiválasztottunk 
egy olyan magyar városnevet, amelyről már más forrásből 
tudtuk, hogy biztosan létezett az ókori keleten. Gondoltuk, 
ha megtaláljuk, a közvetlen környezetében, mármint 

területileg, kell lennie meg magyarosan 
hangzó neveknek. Ez a név az ARAD volt. 
Mondanom sem kell, elsőre semmilyen 
konkrét eredményt nem értünk el. Úgyhogy 
nekiálltunk, és elkezdtük kielemezni az összes 
korabeli irásos emléket. Azután szépen 
kezdtek jönni az eredmények. Eleinte 
kétséggel fogadtunk minden hasonlatosságot, 
de amikor rátaláltunk egy bizonyos területre, 
özönleni kezdtek a városnevek. Szinte alig 
hittünk a szemünknek; Arad, Árpád, Baranya, 
Bakta, Baraszasza, Katona, Kenese, Karata-
Marót, Kopány, Mura, Mara-Mura, Magura, 
Pasarétság, Pesdháza, Surány, Sokoro, 
Tömör, Tata, Tarna, Temes, Tisza, hogy csak 
egy párat emlitsek. Mostanra több mint 250 
nevünk van, ami teljesen kizarja a véletlen 
egybeesés lehetőséget. Azonkivül az 
elhelyezkedésekből és a névváltozok feltünési 
területéből még nagyon sok érdekes dolog 
kiderült, de ebbe most nem mennek bele 
reszletesebben. 
     Ez egy magánfinanszirozású kutatás, 
jelenleg is Egyiptomban dolgozunk. Sajnos 
anyagi forrásaink végesék és még korántsem 
értünk a munka végére. Amennyiben 
módjukban áll kérjük támogassák ezt a 
kutatást, melynek segitségével, talán végre 
pontot tehetünk a magyarság eredetére 
vonatkozó kérdések egy részére. Bármilyen 
kis, jelképes összeget szivesen fogadunk, 
mert ahogy mondani szokás, "sok kicsi sokra 
megy". Természetesen támogatásukért 
cserébe, rendszeresen illetve részletesen 
beszámolunk az eredményekről. Továbbá a 
kutatás befejeztével ebből egy film fog 
készülni, amiben megjelentetjük azok nevét, 
akiknek köszönettel tartózunk azért, hogy nem 
kellett feladni a munkánkat.  
   Amennyiben szándékukban áll támogatni 
munkánkat, kérjük jelezzék e-mail-ben. Mi 
elküldjük önöknek, ezt hogyan tehetik meg, 
illetve ugyanezen levélben konkrétumokkal 
szolgálunk (részletes leirás, fényképek, stb), 
hogy mielőtt bármit is küldenek, tisztában 
legyenek azzal, mik a tények, és mire fogjuk 
költeni a pénzt.  
   Reméljük, ez a kutatás illetve annak célja 
nem csak nekünk, hanem a magyarságnak is 
fontos, mivel ha egy nép nincs tisztában a 
multjával, gyökereivel, hogyan tekintsen a 
jövőbe.  
Tisztelettel: Schmeck Orsolya, Bujdosó György  
                           Telefon: 00-20-123-259-154 
(egyiptomi szám, bármikor hivható)  
                           Levelcim: Schmeck Orsólya  
                           Budapest 1203  

                           Baross utca 37.  
 

Egyiptom, 2004. 09. 19. 
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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-től 12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és hozzátok 
el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Erika: 9700 2446 

 

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 Ildikót 
a 9801 8071 telefonszámon. 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 

 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    
KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Magyar Központ termei a különböző csoportok 
rendelkezésére állnak. A felelős igazgatók kérik az 
igénylőket, hogy az eljárásszabályokat vegyék 
figyelembe a terem használat előtt és alatt. 
Ha egy csoport szeretne egy termet használni, tudassa a 
felelős igazgatóval mielőtt használja. A felelős 
igazgatók: 

Szent István templom alatti társalgó:  
Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  
Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

 Magyar Ház 
Vető Tibor—9754 8579 

Social Klub terme 
Szabó Edit – 9560 1270 

A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, miután az 
igazgatók továbbitották az igényeket. 
Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

BALASSI BÁLINT INSTITUTE 
 Hungarian Studies / Research 
 Teaching of Hungarian as a foreign language 
 Teaching and mediation of Hungarian studies 
 Scientific and cultural lectures 
 Cultural events and programs 
 Issues of Hungarian studies 

www.bbi.hu 

KORONA 

Magyar Étterem és Bár 

 

Új vezetőség, felújitott étterem, új 

étlap, nagyszerű izekkel várjuk 

kedves vendégeinket. 

 

Nyitvatartási órák: 

 Szerdától péntekig 6-tól 11-ig  

 Szombat 6-tól éjfélig  

 Vasárnap 11 órától este 10-ig 

Élő zene minden szombaton 

Vasárnap este két személyre minden 

két fogásos vacsorához egy üveg 

bort adunk ajándékba. 

Szeretettel várjuk kedves 

vendégeinket! 

 

Tel: 9800 4544 

Email: korona @atmcatering.com.au 

Olcsó hivás világszerte 
 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TE-
LEFON KÁRTYÁVAL 

 

 Pl. Magyarország 8 ¢-ért percenként  
24 órában, kapcsolási dij nélkül hivható 

 
 Bővebb felvilágositásért és a 

különböző országok dijszabásáért hivja 
 

 Jutkát: 9840 6551 
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október 3. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
október 10. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise  
    Erdélyi Szövetség ebédje   
október 16. szombat Magyar Központ Népitáncegyüttes rendezvénye 
október 17. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet  
október 24. vasárnap de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    du. 2-kor Katolikus szentmise 
    du. 3,30-kor Októberi Emlékünnepély 
október 31. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    Klub nap 
     

 
 

NOVEMBERI  NAPTÁR  
 
november 7. vasárnap Regnum Búcsú  
november 13. szombat Ballagó bál Poor Péterrel 
november 21. vasárnap MHTV piknik 
november 27. szombat 3ZZZ bál 
november 31. vasárnap Klub nap 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $8-os 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 október 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. 

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
Szerkesztőbizottsághoz. 

OKTÓBERI NAPTÁR 


