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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2010-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

 
Május 23 
Június 27 

Július 11 Disznótoros ebéd 
Augusztus 29 

Szeptember 26 
Október 31 

November 28 
 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

 
Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
 

MUNKANAP  
a Központban 2010 

 
Május 1 
Június 5 
Július 3 

Augusztus 7 
Szeptember 4 

Október 2 
November 6 
December 4 

 
reggel 8 órától 

 
Minden segitőkész személyt várunk!!!! 

 

Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COMMU-
NITY COOPERATIVE ASSOCIATION 
Ltd-re kiállitani és a Központba, 760 
Boronia Road, Wantirna 3152-cimre, az 
előfizető cédulával együtt, elküldeni.  

Ha készpénzzel szeretne fizetni, kérjük a 
pénzt az előfiztő cédulával együtt a fenti 
cimen, a gondnokéknál, Finta 
házaspárnál hagyni. 

A nevet és cimet olvasható nagybetükkel 
kérjük kitölteni.  

A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  

K.É 

Figyelem!  Figyelem! 
  
Hívunk és várunk 3-tól 5 éves korú gyerekeket az 
óvodás kiscserkész Maci Őrs gyűlésre. 
 
Az őrs vezetését  Urgai Kati és Tóth Mónika  vállalták.  
Mindketten  tapasztalt és képzett vezetők.  Kati a 
leánycsapat volt parancsnoka, Mónika pedig  éveken 
keresztül vezette a kiscserkész őrsöt 
 9756-7572 telefonszámon  szívesen adok bővebb fel-
világosítást.  

Szeretettel várunk és kívánunk 

Jó munkát!    Kovássy Marianne cscst      IV Ker. pk. 

A Magyar Központ honlapja felújitás alatt van.  

Többek között új képek kerülnek majd a honlapra, 
valamint bővebb felvilágositás az italengedély 
„Liquor Licensing” szabályairól. 

Szeretnénk köszönetet mondani Bitó Jasonnak, 
akinek a  honlap naprakész állapotát köszön-
hetjük és azért is, hogy a Központ honlapján 
továbbra is rendszeresen és dijmentesen  
dolgozik. 

Továbbá szintén köszönetet mondunk Kövesdy 
Évának és a Honlap bizottság tagjainak. 

A Központ Igazgatói 

. 
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A Melbourne-i Magyar Ház Szövetkezet 
760 Boronia Road, Wantirna 

 
 Szeretettel meghívja Önt,  

kedves családját és barátait  
A május 15.-én este 7 órakor kezdődő   

Pünkösdi BálraPünkösdi Bálra  
 

 A jó hangulatról Risztics Pityu és Máté 
Ági gondoskodik. 

 
 Ízletes vacsora, sütemény kapható,             
a bár bő választékkal várja Önöket. 

 
Belépőjegy $20.00 

 
Helyfoglalás: 

Vető Olga:97548579 / 0450083447 
Tóth János: 95434956 / 0448648521  

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN  

EXTERIS � ASOCIACIÓN SCOUT 
HÚNGARA EN EL EXTERIOR � UNGARISCHER 

AUSLANDSPFADFINDERBUND 
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA 

 
54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat ; 63 sz. Tormay 

Cecil Leánycserkészcsapat; 52 sz. Hollós Mátyás 
Cserkészcsapat 

 
MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ   

A melbourne-i Magyar Cserkészek 
szeretettel hívnak minden édesanyát, 

nagymamát, nevelőanyát, dédnagymamát,  
jó barátot és minden támogatót a 

hagyományos 
 

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE 
 

amelyet 2009. május 8.-án szombaton 
d.u. 2 órai kezdettel tartunk 

a Magyar Központ Ifjúsági Termében 
(760 Boronia Rd Wantirna) 

 
Rövid műsor, finom ebéd és                 

gazdag tombola. 
 

További Információ: Tóth Zsuzsa  9459 7757  
Kovács Robi 9723 3589 

Czudar Zsuzsa  9759 6458   

Email: rkovac@melbpc.org.au 

3 



MEGHIVÓ 
Az Árpád Elderly Welfare Society, az idős 
magyarokat gondozó szervezet szeretettel 
hivja szombat, 2010. május 14.-én, du. 2-től 

tartandó  
ANYÁK NAPI SÜTEMÉNY VÁSÁRRA 

9 Garrisson Grove, Wantirna 3152 

Kérjük szives segitségét sütemények 
adakozásával, vásárlásával. 

Bővebb felvilágositásért és sütemények 
felajánlásával hivja 

Győri Izukát—9801 1926 vagy Almási 
Rózsikát 9796 9944. 

 
Ma Ön támogatja az Árpád Otthont, holnap pedig 

az Árpád Otthon támogatja Önt. 

A TRIANON  TÁRSASÁG 
viktóriai  tagozata 

2010.  június 6.-án vasárnap du. 2.00 órakor  
koszorúzást tart a hősi Emlékmünél, 

valamint a 90-ik évfordulóra Orbán István által 
tervezett és faragott Kopjafa avatása. 

 
Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény 

 
A  szinvonalas Műsor kezdete du 3-óra 
 A Magyar Központ Ifjúsági termében  

  760 Boronia Road, Wantirna, 3152  
 

EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA  
90 éve történt Magyarország tragikus 

szétdarabolása 
 Nemzeti dalainkat előadja :  

Zenemühely együttes 
Mindenkit szeretettel hív és vár a rendezőség 
Belépődíj  5 dollár, gyermekeknek  ingyenes 
Érdeklődni: Szegedi Mihály (03) 9801 2043 

 
IGAZSÁGOT  MAGYARORSZÁGNAK   

F elhivás azokhoz akik mindig hiányolják 
a fiatalság közreműködését a Magyar 
közösségi életben! 
 

 Lázas készülődés, sűritett próbák, a 
szereplők részéről lelkes a hozzáállás. Mi 
történik? 
A melbournei fiatalokból álló csoport előadásra 
készül és hamarosan a Melbournei Magyar 
Központ szinpadán ismét bemutatásra kerül “A 
Megfeszitett” – rock opera. 
 Quittner János által rendezett 
ősbemutatót követően, mely óriási sikert aratott, 
a szereplő gárda elhatározta, hogy szeretnének 
egy társulatban maradni és felkészülni a 
Megfeszitett” rock opera megismétlésére és 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
elérjék az ösbemutató mércéjét. A céljuk 
nemcsak a mostani előadás szinpadra vitele, 
hanem munkájukat folytatva, más előadások 
rendezése is. Ehhez, hogy tervük valóra váljon, 
két dolog szükséges, elkötelezett szereplő 
gárda és hálás közönség. És mivel a szereplők 
ezt már megtették, igy már a tervezett 
előadásokra csak a lelkes közönségre van 
szükség. Tehát rajtunk, lelkes közönségen, 
múlik az ifjú csapat szinpadi jövöje. Ne hagyjuk 
öket cserben!  
Előadás időponjai a Hiradó első oldalán 
olvasható.  
Jegyek elővételben: Vető Olga 03 9754 8579 
 
Atyimás Erzsébet  
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F IGYELEM! FIGHELEM! 
 
Idei Anna Bálunkat úgy szeretnénk 
ünnepélyessé tenni, hogy nem a fiatal 
lányokat, hanem a mamákat és felnőtteket 
kérjük fel első bálozóknak,  azokat akiknek 
nem volt eddig alkalmuk egy ilyen bálon részt 
venni. Lényeges, hogy szívük legyen fiatal és 
akkor még mindig át tudják élni az első bál 
izgalmait:  a készülődést, a próbákat és végül 
a bemutatatást.   Képzeljétek, milyen szép 
lesz, ahogy a párok színes díszmagyarban 
bevonulnak... 
Ez tulajdonképpen nem egy új gondolat, 1983
-ban a Korvina Anyák napi bálon közel 25 pár 
vonult be mint első bálozó, akiktől  a háború, 
menekülés és kivándorlás vihara megvonta 
ezt az alkalmat.  Nagy élmény volt 
számunkra, mert valóban úgy éreztük, hogy 
bepótoltuk  a mulasztást.   
 
Ne gondolkozzatok sokat, hanem 
jelentkezzetek máris Szilágyi Pirinél 
(telefon: 9752-1481 vagy O438-454-7O4).  A 
bál július 24-én lesz és a próbák hamarosan 
kezdődnek.  Ez is hozzátartozik az 
előkészületekhez és kellemes kikapcsolódás 
a mindennapi éltből. 
 
Szeretettel várunk és kívánok 
 
Jó munkát 
 
Kovássy Marianne cscst. 

A Victoria Magyar Egyeztető Tanács (VMET), 
amelyek a Magyar Központ is résztvevője, az 
éve első gyűlését április 27.-én tartotta a 
Bocskai Református Egyház termében Nt. 
Dézsi Csaba vezetésével.  

A gyűlés eredményét majd a következő 
Hiradóba közöljük.  

A Faith Ferenc könyvtár hirei 
 
2009 augusztusában nyilt meg a könyvtárunk és 
örömmel számolhatok be, hogy azóta is sikeresen 
müködik. Erre legjobb bizonyitékunk a latógatók 
száma. Minden második kedden, a szokásos nyudijas 
napokon a kölcsönzők száma  20 és 30 között mozog. 
A visszatérő kölcsönzők között mindig találunk új 
arcokat, akikből majd rendszeres látogató lesz. A kor 
és távolság sem lehet akadály, mert az egyik kedves 
látogatónk Healesville –ből jön könyvet kölcsönözni. 
 
A választék nagy, - szépirodalomtól kezdve, a 
történelmi könyveken keresztül a tudományos 
irásokig. Utazási könyvek azoknak, akik számára a 

valódi utazás már fáratságos lenne. Vagy ha 
vissza akarunk menni a régmúltba, a magyar 
irodalom klasszikusai lenyügöző élményt 
nyújtanak a könyveikkel. Ha valaki verseket 
szeret olvasni, bőven áll rendelkezésére a 
hiresebbnél hiresebb költőink müvei.Vannak 
mesekönyveink a szülők és nagyszülők részére, 
hogy legyen miből olvasni az esti mesét . Van a 
könytárnak idegen nyelvü részlege is. Főleg 
angol, de a listán van német és francia nyelvü 
irodalom is. 
 
Körülbelül 3,000 könyvből lehet válogatni. Biztos 
vagyok benne, hogy mindenki igényét ki tudjuk 
elégiteni. A könytár mindig bővül, mert gyakran 
hoznak be dobozokba tett magyar irodalom 
remekeit. Szivesen elfogadunk továbbra is 
könyveket, mert nekünk minden szó ”kincs”. 
 
Szeretnénk egy olvasókört elinditani azok 
számára, akik szeretik a társaságot és szivesen 
beszélik meg az élményeiket az olvasott 
könyvekről. Reméljük lesz elég érdeklődő rá. 
 
A könyvtár nyitvatartása minden pénteken du. 1-
3-ig és minden második kedden, a Knox-i Idős 
Magyarok összejövetelén de.10-du.3-ig.(a 
következő május 11-én és 25-én lesz) 
 
Szeretnénk a könyvtárat más napokon is 
nyitvatartani, ha van önkéntes vállalkozó. 
Jelentkezni lehet a Komputer Klub vezetőjénél 
Szeverényi Lászlónál (03) 9879 8203, valamint a 
Magyar Központ gondnokságánál. 
 
A könyvtárral kapcsolatos kérdéseire szivesen 
adunk felvilágositást :  
KomputerKlub vezetője Szeverényi László (a 
fenti telefonszámon) 
Szegedi Erika könyvtáros    (03) 9801 2043  
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A Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 

20.20.20.---ik Évforduló Báljaik Évforduló Báljaik Évforduló Bálja   
 

Április 17.-én ünnepelte a Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes megalakulásának 20.-ik 
évfordúlóját.  

A szépen feldiszitett terem várta a jelentős 
létszámban megjelent fiatal vendegeket. Juhász 
Géza és Etelka ismertették a tánccsoport 
történetét, ezután a csoport jelen és volt tagjai 
behozták a nagy születésnapi tortát. A tánccsoport 
táncaikkal, ez alkalommal is nagy sikert arattak. 
Külön sikert aratott a „Tiszaháti” tánc, melyet a volt 
tagokkal közösen adtak elő.   

Justin Tamás és a Névtelen Banda hangulatkeltő, 
közkedvelt zenéjére, a többnyire fiatalokból álló 
társaság, még éjfél után is ropta a táncot.   

Gratulálunk a tánccsoportnak és sok sikert 
kivánunk további munkájukhoz. 

KÉ 
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Erdélyi Szövetség hirei 
 

Választmányi gyűlés 
 
Szövetségünk április 14.-én új vezetőséget 
választott. Alapszabályunk szerint az előző 
vezetőség lemondott. Közös kérésünkre 
legrégebbi tagunk, Fazakas Sándor vezette le a 
választást az alábbi eredménnyel.  
 
Elnök: Bálint Kálmán.  Személyében ez 
alkalommal újra Erdély szülötte lett az elnök, aki 
a Székelyföldet átölelő személyes kapcsolatain 
keresztűl tisztában van az ottélő emberek 
helyzetével. 
 
Pénztáros: Győry Izuka. Hosszú évek óta 
szakértelemmel végzi munkáját. Őszintén szólva 
ilyen kiváló pénztárosa a Szövetségnek még nem 
volt. Újra választása nem véletlen. 
 
Jegyző: Koczek János. Pontos, kitűnő 
adminisztrátor 
 
Titkár és a Magyar Hősi Emlékmű Kurátora: 
Krsztekanits Sándor. 
 
Sajtófelelős: Krsztekanits Violetta. 
(újraválasztva) 
 
Pénztár ellenőrök: Dér József és Bálint Rozália. 
Mindketten választmányi tagok. 
 
További választmányi tagok:  Világos István, 
Világos Eszter, Pelle Lajos és Fazakas 
Sándor. 
 
Irányelvünk nem változott. 
 
Az Erdélyi Szövetség nem politikai szervezet. 
Hiszünk a szólásszabadságban, annak 
gyakorlásában, az egyén vallási és politikai 
meggyőződésének tiszteletben tartása mellett. 
Célunk az Erdélyben élő kisebbségi sorba sodort 
magyar testvéreink anyagi és erkölcsi 
támogatása, sajátos népi hagyományainak, 
kulturájának és a magyarnyelvi közoktatásnak 
megőrzése. Továbbá, összetartozásunk 
tudatának fokozása és az összmagyarsággal 
való kapcsolat erősitése. 
 
Ahhoz, hogy zökkenőmentesen folytatni 
tudjuk tevékenységünket, szükségünk van az 
eddigi támogatóink erkölcsi és 
anyagi  segitségére. 
 
Munkánkról és eredményeinkről a Magyar Élet 

Kronika és a Hiradó rovatában minden hónapban 
beszámolunk. 
 
Segits, hogy segithessünk. 
 
Krsztekanits Violetta 
Sajtófelelős  

FIGYELEM!!!    
 

A MELBOURNE-i MAGYAR KÖZPONT 
IFJÚSÁGI TERMÉBEN 

760 Boronia Road Wantirna 
 

 2010 AUGUSZTUS 28  

SZENT ISTVÁN BÁL SZENT ISTVÁN BÁL   
MŰSOR  ZENE  TÁNC 

 
A LISZT FERENC DIJAS SZALAI ANTAL 

és Cigányzenekara VENDÉGSZEREPLÉSÉVEL 
Magyarországról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„AKI ELŐBB ELŐBB FOGLAL HELYET,  

AZ KAPJA A LEGJOBB HELYET” 
 

BELÉPŐ EGYSÉGESEN $40 
Tiz személynek vagy azon felül  $35 

 
VACSORA ELŐZETES BEJELENTÉSRE 6 órától 

kapható  

JEGYRENDELÉS: 

ATYIMÁS ERZSÉBET   9802 7637  
Email: atyem@bigpond.com  
VETŐ OLGA   9754 8579 
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Ellentétben az európával, nekünk itt 
Ausztráliában május, melankólikus, olykor 
balzsamos meleg napokat, öszbeborulást jelent. 
Viszont a Magyarországi májusokra emlékezve 
ott a  május vidám, kedves és az év legszebb 
hónapja. A természet kibontakozásának, a ter-
mékenységnek a hónapja, a virágnyílás, a 
rózsanyílás fő ideje. Nevében Maja, a ter-
mékenység hindu istennőjének neve lappang. A 
rómaiak Floraliájának – Florának, a virágok isten-
nőjének és Majának, a föld termékenysége isten-
nőjének szentelt ünnepnek – a nyomait fedezhet-
jük fel a májusi ünnepekben. Többnyire május-
ban ünneplik pünkösdöt, ezt a másik mozgó ün-
nepet, ezért nevezik májust pünkösd havának is. 

A pünkösdi ünnepkör:  

A húsvétot követő negyvenedik nap áldozó-
csütörtök, Krisztus mennybemenetelének napja. 
Neve onnan ered, hogy az évi egyszeri áldozás 
határidejéül az egyház ezt a napot szabta. Sok 
helyen ez a gyerekek elsőáldozásának napja is. 

Pünkösd, május 10-e és június 13-a között 
mozgó ünnep, a húsvét utáni ötvenedik (50.) nap. 
A görög pentekosztész szóból ered, 
(pentekosztész = ötvenedik). E keresztény vallási 
ünnepet már a II. századtól ünneplik. A Szentlé-
lek eljövetelének ünnepe, a keresztény egyház 
születésnapja. 
 
Ezt  az ünnepet a magyarok már Szent István 
előtti időkben is ismerték, de akkor még, mint a 
nyárnak, a termőerőnek az ünnepét tisztelték e 
napokban. Szent László királyunk az egy hetes 
vigadalmat négy napra korlátozta, majd a háború 
előtti időkig, két napig, a szocializmusban pedig 
már, egy napig sem ünnepelhettük. Pünkösd he-
lyett volt a Majális! A csoda az, hogy ezek a szép 
népszokások helyenként, a kárpátmedencében, 
még napjainkban is élnek.  
 

Régen, a Néphagyományok szerint, az ünnep két 
napján sokféle népijátékokat rendeztek; 
pünkösdi királyt, királynét választottak, stb.  
 
A pünkösdi királyt - akit versenyjátékokkal, 
főleg lóversennyel, bothúzással választottak ki - 
egy évig a közösség jutalmaként viselhette a 
címet, a legények vezetője, bírája volt, hivatalos 
minden lakodalomba és összejövetelre. A 
legények engedelmességgel tartoztak neki.  
 
Más mulatság/szokás volt a legénybíró válasz-
tás. Ennek a bírónak, a legerősebbnek kellett len-
nie a faluban. Ő a tavaszi ébredő erő megszemé-
lyesítője volt. Ez a választás is versennyel kez-
dődött. A legények által közösen felállított május-
fát kellett kidönteni, és akinek ez sikerült, 
pünkösdi király, és egyben legénybíró lett, mely 
szintén sok mókás kiváltsággal járt. 
 
Helyenként - Birkagulyás, ökörsütés, borivás 
és tánc volt világos-virradatig. - köszöntve a ta-
vaszt. 
 
A lányok is kivették részüket a vidám szóra-
kozásból, mivel ők is választottak királynét. 
Régebben a falú legszebb lánya nyerte el ezt a 
megtisztelő címet, de később már csak 
kislánykák viselhették fejükön a koronát jelké-
pező koszorút. Menyasszonyi ruhába öltöztetve 
hordozták körbe a faluba, és közben verselve, 
énekelve köszöntötték a pünkösdöt 
 
Elhozta az Isten piros pünkösd napját, 
Mink is meghoztuk a királykisasszonykát, 
Nem anyától lettem, rózsafán termettem, 
Piros pünkösd napján hajnalban születtem. 
 
Mi van ma, mi van ma, 
Piros pünkösd napja, 
Holnap lesz, holnap lesz, 
A második napja. 
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 Jó legény, jól megfogd 
Lovadnak kantárját, 
Hogy le ne tapossa 
A pünkösdi rózsát! 
          - 
A pünkösdi rózsa 
kihajlott az útra, 
szedje fel a menyasszony, 
kösse koszorúba. 
           - 
Dunántúlon a pünkösdi királynéjárás lényege, a 
kislányok termékenységvarázslással egybekötött 
köszöntése. A legszebb kislányt választották meg 
kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise 
után házról házra jártak jókívánságokkal, versek-
kel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal 
szórták be a szobát. A játék végén a háziak meg-
kérdezték a lányokat: Hadd látom a királynétokat, 
édes-e vagy savanyú? Fellebbentve a díszes 
kendőt megcsiklandozzák a kislány állát. Ha a 
királyné mosolyog, de a fogát a világért sem vil-
lanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó 
lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kol-
bászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak. 
 
 
Egy másik szép szokás a falujárás volt. 
Ilyenkor a legények, felpántlikázott lovakon 
virágcsokrokkal a kalapjukban, házról-házra jár-
tak egy kísérő fiúcskával, aki kosárral a karján, 
begyűjtötte az adományokat. Este az egész falú 
népe résztvételével, a sok tojástól, szalonnától, 
sonkától roskadozó kosarat a korcsmában az 
asztalokra kiborították és óriási lakoma, táncmu-
latság lett a vége. 
 
Kivánom mindekinek, hogy oly vidáman töltsék a 
Pünkösdi Ünnepeket, mint ahogy azt eleink tet-
ték. 
 
Mulassunk együtt, május 15.-én, a Magyar 
Ház Szövetkezet Pünkösdi bálján!  

   
 Atyimás Erzsébet  

    

A  Csúcs Igazgatók 2009 október 
10.-én Kövess Károly, CEO Kovess 
International Pty Ltd, előadásán vettek 
részt.  Az előadás tárgya: “Hogyan 

tudnánk a Központ anyagi helyzetét 
növelni” - vagyis “Strategic Marketing”. Karcsi 
az előadást dijmentesen szolgáltatta, melyért a 
Központ igazgatósága ismét köszönetet mond. 
Az előadás befejeztével határozat született, mely 
alapján a téma az új évben lesz tovább tárgyalva 
és remélhetőleg némely jó gondolat kivitelezésre 
is kerül. 
 
Ebben az évben, eddig két alkalommal tartott 
megbeszélést az albizottság, 2010 február 22 és 
április 15.-én. Az elhangzottakról a Csúcs 
gyűléseken volt a beszámoló. 
 
A tárgyalási pontok a következők voltak:  terem-
kiadás árlistája, teremkiadás feltételei (szerződés 
kinti és benti  használóknak) képes hirdetések 
(brossúrák), szórólapok. A teremkiadás feltételi 
okirat már elkészült és a bizottság várja a vissza-
jelzést Michael Sándor védügyvédtől, aki hivata-
los okiratok megirásában eddig is, dijmentesen 
sok segitséget nyújtott a Magyar Központnak, 
melyért ezuton is köszönetet mondunk.  
  
Anyag  és árajánlatok gyűjtésén kivűl nem lehet 
előrehaladni, mert mielőtt komoly hirdetésre 
kerülne a sor, a megoldatlan gondok, különösen 
anyagi, kerülnek előtérben.  
 
Ezek  a következők:   
• Három 3,100 literes szenny gödröt (grease 

traps) kell épiteni egy éven belül.  
• Az asztalok és székek az évek során meg-

rongálódtak az Ifjúsági és Magyar Ház 
nagytermeiben, újakra van szükség,  

• Az Ifjúsági terem mennyezete beázik és a 
padló is felújitást igényel,  

és még sorolhatnánk.  
 
Az igazgatóság a megoldásokon dolgozik és 
reméljük, hogy most is, mint kezdettől fogva, 
megtalálják a helyes utat. 
  
 

Atyimás Erzsébet 
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Majthényi Flóra  
 

Mi a haza?  
 
"Édes anya, édes apa!  
Mondjátok csak, mi a haza?  
Tán e ház, amelyben vagyunk?  
Amelyben mindnyájan lakunk:  
Ez a haza?"  
 
"Nem, gyermekem, ez csak házunk,  
De amit itt körül látunk,  
Merre földeink terülnek,  
Merre kertjeink feküsznek:  
Ez a haza!  
 
Minden, amit a szem belát,  
Itt e föld, mely kenyeret ád,  
E folyók tele halakkal,  
E szőlőhegyek falvakkal:  
Ez a haza!  
 
Amerre a hegylánc kéklik,  
Merre a berek sötétlik,  
Merre a róna kanyarul,  
Melyre a kék ég leborul:  
Ez a haza!  
 
Hol egykor őseink laktak,  
Itt csatáztak, itt mulattak,  
Ahol a határt ők szabták  
S örökségül reánk hagyták:  
Ez a haza!  
 
Ahol csontjaink porladnak  
S mindig a földben maradnak,  
Ahová bennünket tesznek,  
Midőn egyszer eltemetnek:  
Ez a haza!  
 
Ez a föld, mely drága nekünk,  
Melyet legjobban szeretünk,  
Ahová, bármerre járunk,  
Mindig vissza-visszavágyunk  
Ez a haza!" 

AZ ÉN MŰVÉSZ ANYÁM 
 
Nem irt soha balladát vagy verset, 
De kezével művelte a kertet. 
Bronz, vas, vagy agyag szobrot nem csinált, 
De mindig kedves megértést kínált. 
 
Óriás, kimagasló műve nincs, 
De gyermekének adott csókja kincs. 
Operában nem énekelt áriát, 
De Isten áldotta, mint Máriát. 
 
Senki nem énekelheti úgy énekeit, 
Mely elaltatta nyugtalan gyermekeit. 
A rémálomból felriadtat elringatta, 
A könnyes szeműt átkarolta. 
 
Gyengéden kente be a sajgó sebet 
És hű fohásza égbe vezet. 
Sokszor kért talentumot a Mennyből 
És mosolyt alkotott kínos könnyből.  
 
Gyönyörű műveiről nem beszélt, 
De kalácsa, fánkja mind elkélt. 
Jó ízű falat volt bármit adott, 
S gyermeke öröme túláradott. 
 
Sosem öltözött új divat után, 
Kellett javítson a kopott ruhán. 
Kézzel varrt köténye térdét fedte, 
S arra mint oltárra Bibliáját tette.   
 
Tőle tanultak szép aranymondást, 
Éneket, zsoltárt, hálaadást. 
Hallgatták kicsinyei szavát, 
S kulcsolt kézzel imádták az Atyát. 
 

Antal Péter 

A Magyar Központ Néptánccsoportja   
június 12.-én  

műsoros családi estet tart. 
A kis és nagy csoport bemutatja az évi     
tanulás eredményeit. Jó zene és izletes 
vacsora lesz. Kérjük, hogy szives meg-
jelenésükkel támogassák a tánccsoport 
tovabbi fennmaradását. Érdeklődni lehet 

Miskei Rózsánál 9563-5529 és              
Jobbágy Simonánál 0411-486-242.  
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„SZÉCHENYI ÁLMA” A Széchenyi Tudományos Társaság 
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 

a Széchenyi-emlékév alkalmából 
 „Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.” 

 (gróf Széchenyi István) 

A Széchenyi Tudományos Társaság valamint 
a Diadal Úti Általános Iskola és helyi 
partneriskolája, a Bartók Béla Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménnyel együttműködve 
nemzetközi rajzpályázatot hirdet 7 – 18 év 
közötti fiataloknak. E két iskola országosan 
kiemelt a művészeti oktatás terén, elismert 
munkája mellett ez előző két évben is sikerrel 
rendezett hasonló nemzetközi pályázatot. Ez 
alkalommal a beérkezett alkotásokat két életkori 
kategóriában (7 -től 12-ig és 13-tól 18-ig) 
valamint hagyományos és számítógépes 
kategóriában hirdetik meg. 

 
A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: „SZÉCHENYI ÁLMA” 

 
Olyan pályaműveket várunk, melyek az adott 

életkori szinten, a hagyományos (festészet és 
grafika) vagy elektronikus grafika eszközeivel 
jelenítik meg Széchenyi István reformkori 
törekvéseit és megvalósult álmait. A tudomány, 
kultúra, színház, politika, pénzügyi élet, 
közlekedés világából, valamint az irodalom, 
mezőgazdaság, sport, fürdőzés, illetve egyéb 
témakörben, kihasználva az emberi képzelőerő 
adta lehetőségeket. 

Szívesen fogadunk olyan műveket is, melyek 
kompozíciójukban egyszerre utalnak az eredeti 
XIX. századi gondolatra, de felmutatják ennek 
XXI. századi jelenét és jövőjét is. 

 
 A pályázat elbírálásáról rangos nemzetközi 

zsűri dönt. A zsűri társelnökének Dr. Baán 
Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját 
kértük fel, aki a Széchenyi emlékév 
szervezőbizottsági tagja. A további neves zsűri 
tagok művészek, képzőművészek, pedagógusok. 

A kiállítást 2010 szeptemberében nyitjuk meg. 
A rajzokból és számítógépes grafikákból egy 

országos és tematikus kiállítást rendezünk, 
melyet az év második felében, az Európa 
kulturális fővárosában, Pécsett is bemutatnánk, 
egy reprezentatív, sűrűn látogatott kiállító 
helyiségben. 

A  k i á l l í t á s  s o r o z a t  k é s ő b b 
„vándorkiállításként” körbeutazik az anyagra 
igényt tartó résztvevő országok között. 

Az események után webes felületen és CD-n 
osztjuk meg az érdeklődők között a kiállítások 
alkotásait, és a kiosztott díjakat valamint a 

kiállítás egyéb fontos információit. 
 
 Pályázati előírásaink valamennyi 

korosztály számára: 
 
A pályázat beadási (beérkezési) határideje 

2010. május utolsó napja 
Hagyományos grafikai kategóriában 
 
 Bármilyen technikával készült alkotást várunk 

a pályázóktól, melyeket keretezés nélkül 
küldjenek be. 

• A rajzok mérete A\3 –as legyenek (30 X 
42 cm)! 

• - Az alkotás hátoldalán tűntessék fel az 
alábbiakat: 

• - A pályázó neve, kora, nemzetisége 
• - Iskolája nevét és postai címét 
• - Az iskola telefon-, faxszámát, e-mail 

címét 
• - A felkészítő tanár nevét 
• - A pályázatot kiíró iskola postacíme: 
•  Diadal Úti Általános Iskola 1172 

Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal 
u. 43-49 Tel: 2576-514 Fax: 253 - 5445 
e-mail: diadal43@gmail.com
 HTTP://DIADAL.HU 

Elektronikus grafika kategóriában 
- A pályamunkákat minden pályázónak a 

pályázó vezetékneve, alsóvonás, pályázati cím 
(szech), alsóvonás, a mű címe elnevezéssel kell 
megküldenie, mellyel egy időben kísérő 
szöveges fájlt is megküld ugyanazon 
elnevezéssel, melyben a hagyományos 
kategóriában feltűntetett információkat kell 
megküldenie. Példaként: 
palyazo_szech_hidmultjelenkozott.jpg ; 
palyazo_szech_hidmultjelenkozott.txt 

- A kép paraméterei: JPG formátum 150 dpi, 
RGB, 

- pályamunka elküldése e-mailben: 
szechenyipalyazat@gmail.com 

- webfelület: HTTP://DIADAL.HU 
 
  
 Rajzra fel! 
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A honlapra érkezett  

Hegedű és brácsaoktatás! 
Kamarazene! 

 

Magyarországon és Svájcban végzett 
diplomás hegedűtanár vállal hegedű és 
brácsatanítást minden korosztálynak. 

Kisgyerekek számára Kodály 
módszeren alapuló egyéni vagy 

csoportos játékos zenei előkészítő, 
tehetségfejlesztés. Szeretettel várom 
minden zeneszerető, magyar/európai 
zenei hagyományok iránt érdeklődő 
gyerekek és felnőttek jelentkezését.   

Zsuzsa Kovács 9853 2267,  

mobile 0404 594 014 

Magyar Testvéreink! 
 
Köztudott, hogy a nagyvilágban szerteszét élő mag-
yarság hihetetlen eredményeket, sikereket ér el az 
élet minden területén. A Teremtő azért áldotta meg 
a magyarságot hosszú történelme során magas in-
telligenciával és különleges képességekkel, hogy a 
rábízott feladatát, a népekkel keveredve, azok fel-
frissítését eredményesen tudja elvégezni. 
 Pontosan ezért a magyarságnak adta át az 
Univerzum valós működéséről és benne az em-
berről szóló tudást, amit magyar-angol kétnyelvű 
könyvben megjelentettünk.  
 Ajánljuk ezt a könyvet a tudásra nyitott, 
magyarul értő, vagy anyanyelvét már elhagyott, de 
angolul beszélő, szívükben magyar testvéreinknek. 
A KÖNYV rövid áttekintése megtalálható a www.let-
tudat.hu címen. 
 Kérjük visszajelzésüket, hogy sikerült-e a 
honlapot elérniük. 
 Várjuk azok jelentkezését is, akik a 
könyvterjesztésben részt kívánnak venni. 
 Jobb jövőt! Üdvözlettel:    Marsal Gábor, 
Mészáros István, Sztelek Gábor Pál. 

Keresem Supka Margitot és fiat, valamint 
Szabó Miklóst és családját. Ha valaki tudd a 
holétükről, sziveskedjenek válaszolni emailen 
keresztül! 

László Matolcsy 

laszlomatolcsylaci@live.com EMLÉKMŰ  AVATÁS  MAGYARORSZÁGON 
 
Kitelepítettek és ezek leszármazottait kérem - akik 
1950-51-ben Budapestről lettek a Békés megyei 
HUNYA községbe kitelepítve - vegyenek részt az 
emlékmű avatásán. Az avatás helye Hunya, ideje 
2010 május 21, péntek, délelőtt 10 óra. 
 Az emlékműre kerülő felirat: Az 1951-ben 
elhurcolt kitelepített 161 személy - 68 család - 
és az őket emberséggel befogadó hunyai gazdák 
tiszteletére. SOHA TÖBBÉ TÖRVÉNYTELEN 
INTÉZKEDÉSEKET! 
 Szervezők: 
Petényi Szilárdné - Hunya polgármestere 
Elérhetőségek telefon: 06-66-294-141  
E-mail: hunya_onkorm@tvn.hu 
Veress Árpád - volt kitelepített 
Elérhetőségek  telefon: 06-1-240-5892          
E-mail: fleur@t-online.hu 
___________________________ 
Legyenek szivesek tudatni ha ebben segitsegukre 
szamithatok. 
 
Koszonettel, 
Wahl Krisztina  (USA) 
krisztina.wahl@comcast.net 

Tisztelt Hungarian Community Centre és 
tagsága, 
 A nevem Laczkó Angi László, Erdélyi 
túrák és utazások megszervezésével és lebon-
yolításával foglalkozom. Személyre szabott 
túraprogramokat és útiterveket ajánlok 
amelyeket igény szerint állíthatnak össze az 
Erdélybe utazni kívánó érdeklődők. Igény 
szerint lehetőség van választani  városnéző 
túraprogramoktól (kastélyok, templomok)  vala-
mint gyalog, kerékpár, és evezős túrákból 
egyaránt amelyekről bővebben  a 
www.transadventure.co.cc  honlapon olvashat-
nak.  
 Amennyiben Ön és közvetlen ismerősei 
(társasága) nem döntöttek  még egyéb nyári 
szabadidős tevékenység mellett  ajánlom 
szíves figyelmükbe felfedezni és megismerni 
Erdély valamint Székelyföld nyújtotta csodála-
tos tájakat és élményeket. 
Üdvözlettel 
Laczkó Angi László  
forfunro@gmail.com 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429   
email: kalman.blint09@optusnet.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 órai 
kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Kovács Róbert   
tel:(03)9723 3589:  

email: rkovac@melbpc.org.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
email: tothcsalad6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   9870 8768:  
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Jobbágy Simona   
tel:   9727 2898  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: t.toth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
Trianon Társaság 
elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@bigpond.com 
 
 Célunk : kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Békedik-
tátum igazságtalan, történelmileg hibás 
döntéseit.  

A Magyar Központban működő csoportok 

13 



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:  
Vető Olga – 9754 8579 

 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 igazgatói 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa Világos István tb. 
Konzul vezetésével működik. 

 
Félfogadás 

Kedden és szerdán de. 10 és  
du 2 óra között. 

Cim: 123 St. Georges Road,  
North Fitzroy, Vic 3068 

Telefon: (03) 9486 3397   Fax:(03) 
9830 0952 

 
Akiknek szükségük van hivatols ügy-
intézésre hivja Michael Sándor and 

Associates Barristers and  Solicitors. 
Level 4, 227 Collins Street,    

Melbourne Vic 3000 
Telefon: 03 9650 7574  

email cim: enquiries@msandor.com Ha szüksége van egy tapasztalt ügyvédre, 
kérje bizalommal a segitségem 

 
 Dr Kapantzián Artúr  
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon egyaránt 
bejegyzett ügyvéd 

 Időpont egyeztetésért sziveskedjen hívni a 
  

03 9763 6399 számon 
 Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Victoria 3179 
 

 Méltányos ügyvédi dijszabások.  
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május 1-2. szombat/vasárnap „MEGFESZITETT” Rock Opera 
 
május 1. szombat  Munka nap  
        
május 2. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
     
május 8. szombat  Anyák napi ünnepély a Cserkészek rendezésében 
 
május 9. vasárnap  8.30-kor Szentmise     
     
május 15. szombat  Pünkösdi Bál 
 
május 16. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
     
május 23. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet  
    Klub ebéd 
 
május 30. vasárnap    9-kor Szentmise 
    Regnum Szövetkezet ebédje 
      

Júniusi naptár 
június 6. vasárnap  Trianoni megemlékezés 
június 12. szombat  Magyar Központ Néptáncegyüttes családi estje 
június 20. vasárnap  Édes Anyanyelvünk előadás      

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $12.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $12-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. 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: ekovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

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

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

MÁJUSI NAPTÁR 
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