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A Melbourne-i Magyar Központ kezdeményezésével, június 6.-án, 
az emlékünnepélyt követően  pénzgyűjtés indult a magyarországi 
árvizkárosultak megsegitésére. A gyűjtéshez, a Központban 
történő rendezvények alkalmán kivűl, a Casey-i Idős Magyarok 
Klubjának tagjai 1,070 dollárral járultak hozzá. Összesen hét ezer 
dollár ($7,000) gyűlt össze, mely összeg a Duna Televizió 
Árvizkárosultak bankszámlájára lett átutalva.  
A Központ vezetősége ezúton is köszönetet mond mindenkinek 
akik hozzájárultak a gyűjtéshez.  
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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. 

 
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 

 
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 COMMUNITY CO-
OPERATIVE 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! Veterán, illetve „örök zöld” 
néptáncosok és kezdők—próbák 
megkezdődtek. 
 
Tanitást Bico János és Huszár Jutka vezetik, 
minden szerda este 7-kor a Magyar Központ 
ifjúsági termében. 
 
Éredeklődni lehet Kövesdy Évánál: 9846 2675 
vagy ekovesdy@bigpond.com  

A könyvtári órák minden pénteken du. 1-3-ig és minden második 
kedden, a Knox-i Idős Magyarok összejövetelén de.10-du.3-ig. 

Szeretnénk a könyvtárat más napokon is nyitvatartani, ha lenne önkéntes vállalkozó. 
Kérjük jelentkezzen Szeverényi Lászlónál (03) 9879 8203, vagy Szegedi Erikánál (03) 
9801 2043  

FIGYELEM! 
Egy kedves előfizetőnk a rendelési ivet kitöltetlenűl küldte vissza 
egy összeggel együtt. Kérjük jelentkezzen Atyimás Erzsébetnél a  
9802 7637 telefonszámon. 
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Az 54sz Hunor és Magyar fiú cs.cs. a 63sz Tor-
may Cecil leánycscs munkaterve  júliusi 

hónapra a     következő 
  
 július 3:  összejövetel a Magyar Központban 
 
 július 17:  összejövetel a Magyar Központban  
 
július 24:  Anna  Bál 
 
július 31:  összejövetel a Magyar Központban  
 
Nagy szeretettel várjuk a még nem cserkész fiatalokat, 
hogy őket is be tudjuk fogadni ebbe a nagy szerető 
cserkész-családba.  

54 sz.  Hunor és Magyar Cserkészcsapat  
63 sz. Tormay Cecil Leány Cserkészcsapat                                  

    52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat 
 

Szeretettel és tisztelettel meghív mindenkit a 
2010 július 24.-én szombaton este 7 órai kezdettel tartandó  
 
 
 
 
 

 
a Magyar Központ Nagytermébe 

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5) 
 

Cserkészszülők és cserkészbarátok    
táncbemutatója  20:30 órakor 

 
Zenével az Új Hullám zenekar szórakoztat 

 
Belépődíj  $20   

Nyugdijasoknak/Fiataloknak  $15       
12  éven aluliaknak ingyenes 

 
Finom vacsora, sütemények és italok. Szokásos jó 

hangulat, gazdag tombola. 
 

Asztalfoglalás:   
Tóth Zsuzsa      -  9459 7757 
Bakos Anikó    -  9707 4265 

 
Kérjük legyen a vendégünk           Estélyi ruha ajánlatos 

Csoportunk  
Magyarországra utazik! 

 
A Gyöngyösbokréta néptánccsoport-
ból június végén többen Magyaror-
szági utazunk és már nagy izgalom-
mal várjuk az indulás pillanatát. 
Család látogatás, kirándulás, és tánc-
tanulás lesz napirenden. A legne-
hezebb feladatunk, hogy melyik 
néptánctáboron vegyünk részt, mivel 
Magyarországon ezekből a nyári 
táborokból széles a kinálat. Tervbe 
vettük, hogy több tánctáborban 
fogunk résztvenni, melyek alkalmat 
adnak régi barátokkal, tánctanárokkal 
való találkozásra és nem utolsó 
sorban az esti mulatozásokra is. 
 Július 1-től 11-ig a Dobor-
gazszigeti táboron veszünk részt. Ez 
lesz az első tabor melyet a Ifjú Szivek 
Néptánccsoport a Tükrös Zenekarral 
együtt rendez. A táboron öten 
veszünk részt Auszráliából és 
örömünkre az egyik tanctanár Kádár 
Ignác lesz, aki régi ismerősünk. A 
tábor után készülünk Nagyredére, 
ahol az ottani hagyományörzökkel és 
helyi nép-táncosokkal fogunk 
találkozni. Családoknál leszünk el-
szállásolva és előre is köszönjük a 
kedvességüket! 
  Később, július során, több he-
lyre szeretnénk eljutni, mint például a 
Tiszára, és a Balatonra. Július végén, 
Jászberénybe készülünk, ahol már 
több éve van tánctábor. Kellemesnek 
igérkezik, mert a strand mellett van a 
tábor, igy ha melegünk lesz megmár-
tozhatunk, és mehet tovább a tánc! 
 Augusztusban Erdélybe 
készülünk, több helyre is elszeretnénk 
jutni, csak idő kérdése. Mindig sok a 
látni való, csak az idő kevés! 
 

Néptánc határok nélkül— A táncház 
mozgalom szerepe a határokon túli 
magyarság és a diaszpóra életében 
 
A Martin György Néptáncszövetség 
más népművészeti szervezetekkel 
összefogva 2010 március 26-27-én 
Budapesten nemzetközi konferenciát 
rendezett a "Magyar Népművészetről"  
 

Az 1956-os Emlékbizottság  június 15.-én  tartott utolsó 
gyűlésének határozata szerint, a bankszámlán megmaradt 
$1,400 dollár, a Magyar Központ bankszámlájára lesz átutalva.  
Kérésük, hogy az összeg az Októberi megemlékezésekre 
legyen forditva. 
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A Melbourne-i Magyar Központban működő 
néptánccsoportokat Kövesdy Éva képviselte, 
az itteni időszámitás szerint, vasárnap 
hajnalban tartott telefonos konferenicán. A 
résztvevők  fel lettek kérve, kezdettől a máig, 
működésük ismertetésére, kérésükre a 
következőt továbbitottuk. 
 
A néptánc egy olyan műfaj, melynek, az 
anyaországtól távol élő közösségekben, fontos 
összefogó szerepe van. Ausztráliában legtöbb 
állam fővárosában, a magyar nyelv oktatással 
párhuzamosan, alakultak tánccsoportok is. A 
tánccoportok az adott magyar közösségek 
vezetői , a tánctanárok és a szülői közösség 
összefogásával alakultak. 1958 után, 
Melbourneben is, ilyen körülmények között jöttek 
létre különböző Néptánccsoportok. Az első 
tánccsoport a Richmond-i Magyarházban, volt 
templom épület, kezdődött, ahol a tanitói 
szerepet Solymossy Kálmán vállalta. A 
Richmond-i Magyarház kicsinek bizonyult és 
eladását követően már több táncsoport létesült, 
különböző helyeken. 

Ki (kik) alapitották? 

A Melbourne-i Magyar Központ Néptáncsoportja 
az Ifjúsági Szövetkezet épületének befejeztével, 
1981 után alakult. A Magyar Központ 
Néptáncegyüttest, az akkori Központot épitő 
közösség vezetői, az Ifjűsági Szövetkezet 
Igazgatói, közreműködésével a gyerekek szülői 
közössége alapitották. Mivel az igazgatóknak is 
voltak fiatal gyerekeik, igy egyesek a 
Népitánccsoportban is vezetői feladatot vállaltak. 
A Néptánccsoport függetlenűl működött/működik. 
Helyet a próbákra és raktározásra az Ifjúsági 
Szövetkezet biztosit. A Központ Néptánccsoport 
a fenntartási költségeit tagságból, szülői 
adományokból és az évi bál bevételéből fedezik.  

A Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttest, szintén 
fiatal családok szülői közösségében 1990-ben 
alakult, Juhász Etelka és Géza vezetésével. 
Önállóan működnek, körülményeik megegyeznek 
a Központ Együttesével. 1995-től a Melbourne-i 
Magyar Központban működnek. 

Hogy alakult a résztvevők köre – létszám, 
magyarok, nem magyarok megoszlása? 

A Melbourne-i Magyar Központ 
Néptáncsoportban résztvevők köre a Melbournei 
Magyar Központba járó közösségből tevődik 
össze. Létszám változó, kezdetben elérték az 
ötven, hatvan személyt, viszont az évek során, 
vagyis a mai körülményeket nézve tiz, legtöbb 
húsz táncos már jó eredmény.  A mai csoport 

tagjai kilencvenöt százalékban magyarok, de ez 
is változó. Jelenleg két csoport műkodik. A nagy 
csoport tizennégy tagja 12 - 18 év közötti fiatalok. 
Egyesek négy éves koruktól táncolnak, mások az 
utolsó egy két évben csatlakoztaka a csoporthoz. 
A kis csoport tizennyolc hónappal ezelőtt alakult, 
létszámuk 12-16 , életkoruk 4-8-évesig. 

Kezdetben a Gyöngyösbokréta tagjai is kizárólag 
magyar gyerekek voltak, viszont ma már több 
mint tiz százalék idegen nyelvű. A mostani 
csoport résztvevőinek életkora tizenöt évestől 
felfelé, nincs korhatár, ötven éven felüli tagok is 
vannak. 

Milyen redszereséggel próbálnak, hol lépnek 
fel? 

A Magyar Központ.Néptánccsopot a 
táncpróbákat, rendszeresen, hetente egyszer, 
Péntek este tartja, vannak kivételes alkalmak 
amikor több próbára van szükség, pl. ha 
fellépésre készülnek. Jelenlegi táncoktató Rind 
Attila. 

Fellépéseik a Magyar rendezvények alkalmával 
pl: bál, Hungarofest, Államok fővárosában 
rendezett magyar találkozókon, stb. Más 
nemzetek fesztiválján, helyi városi 
rendezvényeken is fellépnek. 

Gyöbgyösbokréta a táncpróbáit szerda este 
tartja. Fellépéseik a Magyar Központ 
Néptáncegyüttesével hasonlóak. A Csoport 
jelenlegi oktatója Bicó János. 

Honnan kapnak szakmai segitséget, hogyan 
oldják meg a vezető szakmai továbbképzést? 

1983-tól a fiatalokat, a melbourneben élő 
hivatásos táncosok, Solymossy Kálmán, Kozma 
Marci, Mersits Lajos, Svak László, Svak Sándor,  
és olyan őnkéntes személyek, akik már az 
emigrációban tanulták a néptáncot Nesz-Horváth 
Mariann, Topcsov Mónika, Szilágyi Mónika, Rind 
Attila, Bicó János  tanitották és tanitják. A 
Sydneyben élő Gary Dawson, aki 
magyarországon is kapott képesitést, időnként a 
melbourne-ben tartott tánctanfolyamokat vezette, 
belevonva más nemzetiségű táncosokat is. 
Ebben az időben jött létre Sydneyben, a 
Transylvaniac zenekar is, melynek két tagja 
ausztrál, akik magyar népzenét magyarországon 
tanultak, ök voltak a zenészek a 
tánctanfolyamokon és a Táncházak alkalmával 
is. Mindmáig  ők a magyar népizenészek és a 
három tagú Vardos zenekar. A Vardos ausztrál 
hátterük ellenére, európai tanulásukat követően, 
Melbourneben népszerűsitik a magyar népzenét, 
cigányzenét. 1983-tól, a táncpedadógus hiány, 

folytatás a 6. oldalon 
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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 



időnként Magyarországról érkezett 
szakemberekkel , mint Quittner János 
koreográfus, Tésik Péter, Makovinyi Tibor, Erdélyi 
Tibor, Ertl Péter, Kádár Ignác és utoljára Farkas 
Tamás, lett pótolva. 

Van-e kapcsolat a helyi – nem magyar – 
néptánc együttesekkel? 

Mindkét csoport kapcsolatban van a helyi más 
magyar néptánccsoportokkal, pl: Kutúrkör, viszont 
más nemzetiségüekkel kapcsolatuk nincs, 
kizárólag fesztiválokon találkoznak. 

Szintén, mindkét csoport, a helyi magyar 
néptáncegyüttesekkel különböző magyar 
rendezvényeken együtt lépnek fel és 
Néptánctáborokban is együtt vesznek részt. 

A Gyöngyösbokréta tagjai, mivel legtöbb önálló 
felnött, rendszeresen résztvesznek a 
Magyarországon rendezett néptánctáborokon. 

Időnként más államok különböző fővárosában is 
tartanak táborokat, Magyarorszárgról kihozatott 
néptáncoktatókkal, melyre a többi város 

néptánccsopotjai is kapnak meghivót. Az utolsó 
ilyen tábor Perth-ben 2009 évvégén volt tartva. 
Ezeken a táborokon a helyi csoportokon kivűl, 
legtöbbször csak felnött önálló személyek vesznek 
részt. A Magyar találkozók alkalmával tartott 
támctáborok kivételek, mivel itt több fialalkorú 
résztvevő van akik szüleikkel együtt mennek a 
találkozóra. 

A Magyarországról érkező táncoktatók mindig egy
-egy régió táncát tanitják a résztvevőkkel, vagy 
csoportokkal. 

Az emigráció szerencséje, hogy mindig vannak 
néptánckedvelő szülők, gyerekek és őnkéntes 
idejüket feláldozó tanitók, kiknek ha nem is ez a 
foglalkozásuk, de korlátolt tudásukat hajlandók 
megosztani. Akik viszont magyarországról jönnek 
mindig fellenditik a néptánc iránti érdeklődést és 
igy ilyen körforgásban már lassan ötven éve az 
itteni közösség is gyönyörködhet a fiatalok 
Néptánc tudásában. Ilyen formában megörződik 
hahyományunk egyik értékes ága. 

Atyimás Erzsébet 

Trianon 90. Gyertyafényes Megemlékezés 
 
“Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, min-
dig gondoljunk reá”, írta Juhász Gyula Trianon 
című versében. A műalkotás mondanivalója nem 
más mint az emlékezet megörzésének fon-
tossága. A nemzeti fájdalom napjának és a tri-
anoni békeszerződés igazságtalanságának el nem 
felejtése tulajdonképpen egyenlő azzal amit úgy 
fogalmazhatnánk meg, hogy csak azt veszítjük el 
igazán amiről önként lemondunk. Amíg em-
lékezünk, éltetjük és tovább adjuk a reménység 
lángját, addig a magyarságra erőszakolt békedik-
tátum nem éri el célját. Ezt az eszmét öltötte 
testbe a június 4.-én megtartott Gyertyafényes 
Megemlékezés is a melbournei Magyar Központ 
emlékparkjában. 

Mint ismeretes, Magyarok Világ-
szövetségének Ausztrália-i csoportja minden 
évben a nemzeti tragédia napján emlékezik meg 
az európai történelem egyik szégyenfoltjáról, a 
magyar nemzet szétdarabolásáról. 

Este 7 órára harangzúgás hívta közös em-
lékezésre a melbournei magyarokat, majd a Ma-
gyar Himnusz eléneklése után megkezdődött a 
gyertyagyújtás. A fiatalságot képviselve, az MVSZ 
központi gyertyáját Jobbágy Adél és Anton Jeffrey 
gyújtotta meg. A megjelentek ebből vették a lán-
got, majd gyertyáikat, a szívet szorongató énekek 
dallamára a hősi emlékműre helyezték Egy-egy 
pislákoló láng száz, meg száz, az anyaországtól 

elszakított lelket szimbolizált. 
 Ezt követően a megjelentek Pető Gábor 
atya vezetésével közösen imádkoztak Juhász 
Gyula gondolatai Miskei Rózsa drámai szavalatán 
keresztűl elevenedtek meg és az üzenet ott lebe-
gett fölöttük az alkonyatban, csupán a pislákoló 
gyertyák meg-meg libbenő tánca bontotta meg az 
emlékezés komorságát. 
 Az egybegyűltek az MVSZ által kiadott 
„Hogyan történhetett?!” – Kiáltvány Trianon 90. 
évfordulóján című dupla CD-n található idézetek-
ből hallhatták európai államférfiak véleményét a 
trianoni békediktátumról. 
 Arról, hogy ez a történelmi döntés hogyan 
érintette a délvidéki lakosságot Fliszár Nelly 
beszélt. 
 A megemlékezés méltóságát növelte a 
Szent Istán templom tornyában megkonduló ha-
rang, mely az MVSZ felhívásához csatlakozva 5 
percen keresztűl zúgott, mintegy továbbítva az 
1920-ban ötbe vágott ország jajkiáltását.  
Antal Péter a 90. évfordulóra írt Trianontól tovább 
című saját versét szavalta, melyben eképpen 
elmélkedik 
   “Nem kell kilencven év nekünk, 
   Mert ha összefogva jót így teszünk, 
   Isten vissza ad népének hazát, 
   Hol a hithű magyar mindig barát.” 
    Beszédében Jobbágy Sándor, az MVSZ 
Ausztráliai Országos Tanácsának elnöke kifejtette, 
hogy az idei országhatárokon és kontinenseken 
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átívelő harangzúgás már nem a 90 éves nemzeti 
tragédia hangja, hanem az Egységes Magyar 
Nemzet új korszakának hírnöke.  
 A határon túli magyaroknak állampol-
gárságot biztosító törvény híre mindenkiben meg-
csendítette a remény harangját és ezt az optimiz-
must erősítette a Magyar Országgyűlésnek azon 
határozata, mely A Nemzeti Összetartozás Nap-
jává nyilvánította a trianoni békeszerződés 
aláírásának napját, június 4-ét. 
 Nagy Gábor mesteri alakításában a Szózat 
szavai, „Hazádnak rendületlenül légy híve, ó ma-
gyar” drámai határozottsággal csendültek fel a 
ködös homályban. 
 Pető Gábor atya megáldotta a 
gyülekezetet, majd a megjelentek együtt imádkoz-
tak a magyar nemzet felemelkedése és egységé-
nek megerősödése érdekében. 
 
A megemlékezés az Erdélyi Himnusz elének-
lésével ért véget. 
 Köszönet a megjelenteknek és a szerve-
zőknek egyaránt. Találkozunk jövőre, ugyancsak 
június 4-én. 
 
J.S. 

a szilárd, kemény nyakasságot, a tagadást, a 
háromszori "Nem" a tria (három) non (nem) -
et.Tehát végső  fokon soha nem egyezik bele a 
Magyarország szétdarabolásában. Magasabb 
értelmezésben a szentháromságot is jelenti, 
amely táplálja és óvja a tüzet, hogy soha ki ne 
aludjon. A  tulipán az anyaság, a nemzőerő, a 
befogadóerő, a kehely, ebben az esetben, a 
Földanya nemző és megtartó ereje. A nap 
szimbóluma a nap fiait idézi meg, a 
férfiasságot , a tett erelyét, a fényt, mely  
megtölti a kelyhet energiával, folyadékkal, 
életerővel. 
A kereszt, az úgynevezett Székelykereszt 
kifejezi a hazaszeretetet és a hovatartozását az 
egyénnek vagy népnek, akár nemzetnek, s 
egyben azt a keresztet is, ami életében, 
sorsában hordoznia kell. 
A kilenc lépcsőfok összesen 90 évet fejez ki, e 
nép és nemzet ennyi nehéz fokozaton ment át 
szenvedései során a Trianoni Tragédia 
kezdetétől fogva. Alatta a következő kép a 
földünket ábrázolja és a korszakot melyben 
élünk. A legalsó, recékkel ellátott részt" 
Eresznek" nevezzük, ez megóvja az irást a 
felesleges vizlefolyástól. A láb-rész pedig az 
alapot képezi, a fundamentumot, amelyen áll.” 
 Orbán István szavait követően a csoportok, 
egyesületek képviselői, a kegyelet virágait 
elhelyezve a Hősi Emlékmű előtt, a kopjafára 
nemzeti szinű szallagokból bokrétát kötöttek, 
jelképezve a nemzeti összetartozást.  
 Az emlékműsor az Ifjúsági teremben foly-
tatódott. Zászlós bevonulással kezdődő, alkalom-
hoz méltó műsornak voltunk  részesei. Köszönet a 
rendezőknek: Pappné Szarka Etelkának a Trianon 
Társaság Viktoriai Tagozat elnöknöjének, Szegedi 
Mihály elnökhelyettesnek, Orbán Istvánnak a kop-
jafa faragásáért, a szereplőknek: Dankó Ferenc, 
Incze Margó, Kismartoni Tünde, Zeneműhely tag-
jainak: Benyhe-Csuka Beáta, Dénes Zsuzsanna, 
Hegedűs József, Nádai Ingrid, Papp Ferenc, a 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes tagjainak, 
Nagy Gábornak és mindenkinek aki eljött együtt 
emlékezni Trianon 90. évfordulóján.    

Atyimás Erzsébet 
 
 

 
A Trianon Társaság köszönetét fejezi ki 

mindazoknak akik hozzájárultak az 
emlékműsor megrendezéséhez.  

TRIANON 1920 - 2010 
 
90 éve annak a végzetes, igazságtalan 
Trianoni határozatnak amit a nagy-
hatalmak “békeszerződésként” a Ma-
gyar Nemzetre mértek. Országunk 
szétdarabolása, egy nemzet fölött 
igyazságtalan itélet. 
  
 A vasárnap, június 4.én, a Trianon 
Társaság Victoriai Tagozat által rendezett 
emlékműsor, a Szent István templom kertben 
elhelyezett, kopjafa avatással kezdődött. A 
kopjafa, avagy emlékoszlop, hagyományaink 
egyik látványos kifejező eszköze. Az e napon 
felavatott kopjafa, a melbourne-i magyarság 
nemzeti ereklyéje a Trianoni Nemzeti Tragédia 
emlékére.  
 Orbán István az általa készitett kopjafát a 
követkéző szavakkal elemezte: 
„A kopjafának három fő része van: 
Fej, törzs és láb, átvitt értelemben szellemi, 
lelki és fizikai  részegység. A legfelső a láng 
formájá idézi elénk, a tüz körüli összetartozás 
jelképe, a tiszta erő, a megtisztulás az ész az 
elme a gondolkodás tisztasága, a szellemi erő, 
a nép a nemzet szelleme ebben az esetben. A 
gallér rész a tüzhely. A három nyakrész jelenti 

A történelem ironiája, mely sajnálatos, hogy a 
szétszakadást még mindig szétszakadás követi! 

A szerkesztőség 
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Az Erdélyi Szövetség hίrei 
 
Gyűléseinken általában egy időszerű és néhány 
kisebb dologgal foglalkozunk. 
Júniusi gyűlésünkön viszont, rendhagyó módon 
két nagyon fontos dologról tárgyaltunk; árvίz és 
tagság. Mindkettőben határozatot is hoztunk. 
Abban nagyon könnyen megegyeztünk, hogy az 
árvίzkárosultak megsegίtésére külön- külön 
anyagi támogatást nyújtunk.  

Az Erdélyi Szövetség köztudottan az 
elszakίtott területek, elsősorban erdély rászoruló 
magyarjainak megsegίtésére jött létre. 
Elkötelezetségünk nem változott, most viszont 
segίtenünk kell! Az anyaország bajban van!  

Szövetségünk 500 000 forintot ajánlott fel 
a Duna TV által kezdeményezett gyűjtéshez. Ezt 
az összeget az idei piknik bevételéből fedezzük 
és egyéni felajánlásainkkal együtt, néhány napon 
belül egyik  tagtársunk - aki különben is 
Budapestre látogat -, személyesen adja át a 
Duna TV Székházában. Mire ezt az ίrást 
olvassák az általunk felajánlott összeg már 
odaért. Az a pénz, melyet támogatóink 
árvaházak, ösztöndίjak, ill. más meghatározott 
célra adományoznak, centről centre a kijelőlt 
helyre kerül. 

A másik dolog; e sorok ίrója még innen 
volt a 35. életévén amikor férjével együtt belépett 
az Erdélyi Szövetségbe. Közel százan voltunk. 
Ha közben a menny-országban megalakult az 
Erdélyi Szövetség, annak mára sokkal több tagja 
van mint az itteninek, köztük három volt elnök: 
Adorján Ferenc, Galló Géza és Ady János. 
Nagyok voltunk és nem akarunk kicsik lenni! 

Tisztában vagyunk azzal, hogy erős 
támogató táborunk van. Rendezvényeink 
sikeresek, de taglétszámunk, vagyis tényleges 
tagunk kevés. Elkezdtünk toborozni. Sem dobunk, 
sem trombitánk, ίgy hát kénytelenek voltunk 
személyesen felkeresni azon személyeket, akik 
hosszú éveken át szίvvel/ lélekkel mellettünk 
állanak és felkértük őket, hogy formálisan 
regisztrálják magukat. Eddig közel hetven személy 
fizette be a tagsági dίjat. A névreszóló 
igazolványok július elején elkészűlnek és azt 
eljuttatjuk minden új tagunknak.  

Folyamatosan érkeznek hίrek Erdélyből. 
Ottlévő elnökünk Bálint Kálmán meglátogatta 
Berszán Lajos plébános urat, akitől részletes 
tájékoztatatást kapott az ottani problámákról és 
elkezdte a nála lévő adományok elosztását. Az 
időjárás ugyan  kedvezett, de még igy is csak 
négyórás autóút után ért el a Háromkút nevü 
faluba ahol átadta az általunk juttatott 
gyorssegélyt annak a családnak, melynek havi 
jövedelme nem haladja meg a 40 dollárt. Videót is 
készίtett, amely több jövőbeli felvétellel együtt 
október 10-én az erdélyi ebéden kerül 
bemutatásra. 

Az elkövetkező hetekben erdélyszerte még 
számos helyen ad át segélyt és ösztöndίjat. Az 
erdélyi hίrek olvasóit folyamatosan tájékoztatjuk 
minden eseményről. 
 

SEGÍTS HOGY SEGÍTHESSÜNK 
 

Krsztekanits Violetta 
sajtófelelős  

Mrena Teréz legutóbbi tárlata “Recollection” 
cimmel az East Melbourne-i Victorian Artists Soci-
ety, Cato Gallery-ben, 2010 május 10-től június 6.
-ig. volt mektekinthető. A “Victorian Artist Soci-
ety”-t 1887-ben alapitották, melynek Teréz 1970-
től tagja. Ez történelmileg is kiemelkedő, mivel 
majdnem minden kiváló ausztrál művész 
valamikor tagja volt az egyesületnek. Teréznek 
négy évtized válogatott munkái kerültek bemu-
tatásra. A kiállitást Julian Bruere SM Gallery    
Account Manager nyitotta meg közel hatvan 
meghivott vendég jelenlétében. Többek között 
jelen volt Pető Gábor Atya kollégáival, Magyar 
Központ, Vitézi Rend, Erdélyi Szövetség, Trianon 
Társaság képviselői , Ausztráliai Kisújság, Mag-
yar Élet és M.H.T.V. A magyar közönségen kivűl, 
ausztrálok és más nemzetek közösségének 
képviselői is nagy érdeklődéssel voltak Teréz 
munkássága iránt. Bűszkességel nézünk fel  
Terézre és további sok sikert kivánunk neki! 
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ÁRPÁD OTTHON 
Cim:9 Garrisson Grove, Wantirna. 

 
Szeretettel meghivja 

Július 17.én szombaton d.u-án 2 órakor  tartandó   
Szokásos 

Zenés Kávéházi hangulatos délutánjára 
Finom  torták  és  sütemények  vásárolhatók, 

Helyi  fogyasztásra és elvitelre. 
Habos   kávé,  tea különlegességek, csokoládék. 

Kérjük sütemények megajánlásával és megjelenésével 
Támogassa  idős  lakóinkat. 

 
Ma Ön támogatja  az  Árpád  Otthont,  

holnap pedig  
Az Árpád Otthon támogatja Önt.  

10 



11 



A honlapra érkezett  

Tisztelt Címzett! 
  
Szeretném ajánlani az Önök szíves figyelmébe 
www.magyarbattila.hu weboldalamat (a "Magyar 
B. Attila" írói álnevem). 
Idén jelent meg az Ad Librum Kft., budapesti 
kiadó gondozásában Virágszerda című könyvem 
és annak angol nyelvű változata, Palm Wednes-
day címmel, amely külföldi címre történő 
szállításra rajtam keresztül rendelhető meg. 
Remélem, hogy a fent említett weboldalam átné-
zése érdeklődést ébreszt Önökben a könyv(ek) 
iránt.  
  
Tisztelettel és üdvözlettel: 
  
Balog Sándor 
Budapest 

Tud valaki segíteni? 
Az édesanyám nővére Melbourne-ben élt kb. 50 évig. 
Az utóbbi időben egyedül. Jó kapcsolatban voltunk, 
de sajnos jó pár éve nem tudok róla semmit. Arra 
gondoltam, hogy cím alapján hátha valaki tudna 
szerezni nekem egy telefonszámot. Esetleg 
valamilyen karitatív/egyházi szervezet (református 
volt) segítene nekem megtudni mi történt vele. Nagy-
bátyám, Nagy Béla, szobrot állíttatott Melbournben a 
Magyar szabadságharcosok emlékére. Nagynénémet 
úgy hívják (hívták?), hogy Nagy Julianna született 
Keresztes Julianna, Nagybaconban –Erdélyben. 
Gyerekük nem volt. Nagynénémnek hályog volt a 
szemén és nagyon nehezen írt, emiatt szakadt meg 
a kapcsolatunk. Most már 80 felett lenne, ha élne. 
Nagyon szeretném tudni mi lett vele. 
 
Eva Kaprinay 
112.Clyde St. Island Bay,  
Wellington 6023, New Zealand  

Tisztelt Magyar Kulturális Központ! 
 
Egy főiskolás diáklány vagyok Magyarországról. 
Véletlenül találtam rá az Önök honlapjára, de 
rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Tiszteletre 
méltónak tartom, hogy a távoli Ausztráliában is 
ápolják a magyar kultúrát. Őszintén szólva nem 
magam miatt írok, én szerencsésnek érezhetem 
magam, hogy az új országhatáron belül szület-
tem. Viszont aggodalommal figyelem, hogy az 
emberi jogok megsértését a Felvidéken az ott élő 
magyarság ellen. Úgy láttam, hogy Önök 
foglalkoznak a magyarok emberi jogi védelmével, 
ezért hívnám fel a figyelmet a szlovákiai magyar 
kisebbség elleni visszásságokra. A szégyenletes 
nyelvtörvény, valamint a magyar köztársasági 
elnök szlovák határon való feltartóztatása után, a 
legújabb fenyegetés a szlovák kormány részéről 
aki kezdeményezi a magyar állampolgárság 
felvételét, az elveszíti a szlovák állampol-
gárságát. 
A kettős állampolgárság bevezetéséről döntött a 
magyar parlament, amire a szlovák kormány így 
reagált.  
 
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2010/06/02/
mar_targyalni_sem_akar_pozsony_budapesttel/ 
Üdvözlettel: 
Szabó Zsuzsanna 

KERESÉS 
 
JUANES Madeleine 
Born:  04/06/1921 
Case No. 55894 
International Tracing Service 
Australian Red Cross 
23-47 Villiers St, 
North Melbourne 3051 
Tel 8327 7711 
www.redcross.org.au 

Kedves Mindenki, 
A segitséget kérném ha lehet. A dédnagybátyám 
1947-ben elhagyta Magyarországot. Először Namur
-ban, Belgiumban élt utána a nyomok alapján Ausz-
tráliában telepedett le és mint farmer él. Sajnos 
senki sem tud róla mi lett vele. Van két fiú testvére 
és négy lány testvér akik még élnek és kivánságuk, 
hogy találkozzanak egymással megint. Én vállal-
tam, hogy elkezdek nyomozni. Az illető neve Kutyik 
János 1927. december 20-án született Battonyén 
Békés megyében. A kérésem annyi, hogy ha valaki 
tud róla valamit, kérem irja meg vagy legalább 
valami cimet ahol mélyebben bele mehetnék a nyo-
mozásba. 
Előre is köszönöm. 
tisztelettel 
Balogh Brigitta 
b1979@freemail.hu 
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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 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
2010. augusztus 15. és 25. között 15. alkalommal 
rendezi meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Égtájak Irodája a Vendégségben Budapesten - 
Határon Túli Magyar Fiatalok Találkozóját. Az elmúlt 
14 év alatt sikerült számtalan Kárpát-medencei, iz-
raeli, svédországi és baltikumi magyar közösséggel 
és magánszeméllyel partneri, baráti kapcsolatot kia-
lakítanunk, így az elmúlt években már 30-32 ország 
közel nyolcszáz magyar fiatalját láttuk egyszerre 
vendégül. Ettől az évtől kezdődően még a korábbinál 
is nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a Kárpát-
medencén kívül élő ma-gyarság bevonására az 
Ifjúsági Találkozó közösségébe. 
 Kérjük, hogy segítse az Égtájak Iroda 
munkáját abban, hogy minél több egyénhez eljuttatja 
a levélhez mellékelt felhívásunk, hozzájárulva ezzel, 
hogy esetleg olyan magyar származású fiatalok is 
részt vehessenek a Vendégségben Budapesten - 
Határon túli magyar fiatalok találkozóján, akik még 
nem is jártak az anyaországban. 
 Bővebb információt találhatnak a 
www.egtajak.com -on. 
 
A jelentkezők koordinálását az Égtájak Iroda részéről 
Varga Dóra végzi. Kérem, hogy amennyiben 
kérdésük merülne fel a találkozóval kapcsolatban, for-
duljon hozzá bizalommal a varga.dora@egtajak.com 
e-mail címen. 
 
Üdvözlettel: 
Goldschmied József 
programigazgató 
 
Hungarofest Nonprofit Kft. - Égtájak Iroda 
1073 Budapest, Kertész utca 36. (Fészek Mű-
vészklub) 
Levélcím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20. 
Telefon: +36 1 424 6900 
Fax: +36 1 424 6901 
Mobiltelefon: +36 30 9628 790 
E-mail cím: info@egtajak.com, jgold@freemail.hu 
www.egtajak.com 

Dear Sir/Madam, 
 I would like to introduce myself. I'm a 
qualified English teacher currently completing 
my PhD in literature. I was born in Budapest 
and speak/read and write fluent Hungarian. I 
currently live in Brisbane, Queensland. 
 I would like to let you know that I'm 
available for professional Hungarian-English 
translation tasks in all subject areas at a 
moderate cost. I have recently created my 
website at:- www.katalingaal.com which details 
my background and experience. 
 I love translating and language and I 
would welcome the opportunity to translate 
documents. Please also let others who might 
be interested know about my services. If you 
have any questions or would like me to clarify 
anything please let me know. 
 
Kind regards, 
Katalin Gaal 
katalin.gaal@uqconnect.edu.au 

A honlapra érkezett  

Gyermekmegőrzés és házimunka 
Magyar lány (Tóth Franciska, 23) vagyok és 
szívesen vigyáznék magyar családok 
gyermekeire, illetve végezném el a 
házimunkát. Pénteken és hétvégenként 
egész nap, hétköznap pedig délután 5 órától 
érek rá. Most Doncasterben lakom, majd 
októbertől másik szállás után nézek. 
Hívjanak bátran! 
Elérhetőségem:  
e-mail: franszoaz@gmail.com 
tel.: 98402990  
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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 
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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. 

 
AUGUSZTUS 25.-ig ZÁRVA 

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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július 3. szombat  Munka nap  
        
július 4. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
 
július 11. vasárnap  8.30-kor Szentmise     
    Disznótoros ebéd 
 
július 18. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
 
július 24. szombat  Anna Bál 
 
     
július 25. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet  
    Klub ebéd 
 
    
      

Augusztusi naptár 
 

augusztus 8. vasárnap  Regnum Szövetkezet ebédje   
augusztus 22. vasárnap  Szent István ünnepély 
augusztus 28. szombat  Szent István Bál 
augusztus 29. vasárnap  Klub ebéd     

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 Július 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. 

JÚLIUSI NAPTÁR 
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