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

9. évf. 10. szám.  
2002 július 

Tartalom 
 “Egy est budapesten” 

 Anna bál 

 Júniusi programokra 

visszapillantás 

 Díszvacsora 

 “Megmaradásunk” 

Konferencia Mel-

bourneben 

 Táncdal fesztivál 

 Kardos Béla beszéde 

 Megmaradásunk 

margójára 

 Megmaradásunk fiatal 

szempontból 

 Zárónyilatkozat 

 Júliusi naptár 

A Magyar Központ  
rendezvényei hírdetését 
megtalálja az internet-
ten: www.ozhun.net 

Meghívó 
A Magyar Központ Néptáncegyüttese által 

rendezendő 

ragyogó műsoros estjére 
2002. július 6.-án, szombaton este  

7-től éjjel 1-ig  
a Magyar Központ Nagytermében 

 
Közreműködnek “VARDOS” NÉPZENE 

EGYÜTTES  
* 

A MAGYAR KÖZPONT  
NÉPTÁNCEGYÜTTESE 

* 
tánczenét szolgáltat az  
“AFTER DARK DUO”  

* 
Kitűnő vacsora/ finom sütemények/lángos 

Teljes bár service vagy B.Y.O 
 

Belépő: felnőtteknek 20 dollár  
Nyugdijasoknak és ifjúságnak 15 dollár 

Tíz éven aluli gyerekeknek ingyenes  
* 

Kérjük időben bíztosítani helyét erre a remek 
estre 

  
Jegyrendelés: 

Rose Babinczky a (03) 9796 0843  
Edina Morino a (03) 9769 7121  

 
Szeretettel várjuk! 

 

54 sz. Hunor és Magyar Cserké-
szcsapat és a 63 sz. Tormay Cecil 

Leány Cserkészcsapat 
szeretettel és tisztelettel meghív 
mindenkit a július 27-én 7 órai 

kezdettel tartandó 

A n n a  B á l - r a  
a Magyar Központ Ifjúsági  

termében  
Megkülömböztetett tisztelettel 
várjuk az egykori cserkészeket, 

parancsnokokat és cserkész-
szülőket. Ezen a napon ünnepel-
jük a fiú csapat megalakulásának 

40. évfordulóját is. 
 

A bált pontosan 8.30-kor a 
Palotással nyitjuk meg,  amit Szil-

ágyi Tibor és Piri tanít be.  
Vendégszerepel  

a Gyöngyösbokréta Tánccsoport és a  
Magyar Központ Tánccsoport.  

 
Zenével az Új Hullám zenekar szórakoztat. 

 
Belépődíj 20 dollár 

Nyugdíjasoknak 15 dollár 
    Fiataloknak és diákoknak 10 dollár      

14 éven aluliaknak ingyenes 
 

Finom vacsora, sütemények és italok 
kaphatóak. Különleges tombola várja  

kedves vendégeinket. 
 

Asztalfoglalás az alábbi telefonszámokon 
eszközölhető: 

Tóth Zsuzsa  - 9459 7757        
Tóth Erika - 9702 8393 
Bartha Ani - 9754 1706 
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Holloházi porcelán kapható 

a 
Magyar Központban  
kedvezményes áron. 

Megtekinthetô az Ifjúsági Terem  
előcsarnokában. 
Érdeklôdni lehet: 

Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 
vagy 

Vetô Olgánál: 9754 8579  
 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

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

A 
 május 4.-én rendezett Szü-
reti Mulatság a Tükrös 
Együttes részvételével nagy 
sikert aratott, ahogy a múlt 

hónapi Híradóban már jelentettük.  
 
Külön köszönetet érdemelnek a követ-
kező személyek akik az est hangu-
l a t ához  és  anyag i  s i ke réhez 
hozzájárultak a finom házikészitményű 
boraikkal: 

 Fazekas Gergely 
 Sülly Sándor 
 Szabó György 
 Tóth János (a söntésnél Osmond Sán-

dor ügyeskedett) 
 Vető Tibor 

És nem utolsó sorban köszönet  
Bakos Jánosnak, a must készítés mes-
terének.  

Rendezőség  

Gbúr Timea, Forgács Gábor és 
Solymos Tóni a Központban. 

 
Júniusban a Központ három Magyaror-
szágról érkezett művész előadásának 
volt a színhelye és három műfaly került 
bemutatásra. 
 
Június 2.-án a Magyar Központ ren-
dezésében Gbúr Timea, szoprán és 
Forgács Gábor humorista szórakoztat-
ta a közönséget. Timea szoprán hangja 
csengett ahogy az ismert szebbnél 
szebb operett részleteket adta elő. 
Forgács Gábor bemutatta, hogy a mag-

yar humor él és kis ízelítőt adott az ilyen 
fajta szórakoztatásból amit idáig nem so-
kat láttunk Melbourneben. 
 
Június 22.-én Solymos Tóni, az Express 
zenekar vezetője szórakoztatta a 
szépszámu közönséget. Legyőzve a 
technika szeszélyességét, az est nagyon 
sikeres volt. 

K.É. 

  

FIGYELEM -- FIGYELEM  
 

Az idei Szent István bál elmarad.  
 

Helyette Díszvacsora  
Kiss János plébános úr pappá szentelésének 

25. évfordulójának megünneplésére.  
Szombat 2002. augusztus 17. –én  

du. 5 órakor a Magyar Központ Nagytermeben.  
 

Vacsora ára egységesen 20 dollár 
diákjegy 10 dollár,  gyerekeknek 10 év  

alatt ingyenes  
Helyfoglalás: Könyves Éva: 9836 6224  

 
Részletesebb felvilágosítás a Magyar Élet  

hasábjain és az augusztusi Híradóban. 



HÍRADÓ, 2002 július 3 

“Megmaradásunk” 
Országos konferencia 
2002. június 8, 9 és 10 

 
 A júniusi zsúfolt programhoz  tartot-
zott az országos konferencia megrendezése.  
A három nap alatt a magyar emigráció, nem 
csak megmaradása, hanem tovább fejlődése 
volt napirenden. A konferencián három Ma-
gyarországi vendég vett részt. Szabó Tibor, 
a Határon Túli Magyarok Hivatala elnöke, 
Bornemissza Eszter és Hajduk Márta a Mag-
yar Televízió Regionális Kisebbségi és 
Határon Túli főszerkesztőségnek tagja. A 
Canberrai Magyar Nagykövetséget Jári 
Ferenc, tanácsos képviselte. Tizenhét 
személy fejtette ki véleményét, gondolatát 
hogy megmaradásunkat milyen szempontból 
lehet megközeliteni. Köszönjük az alábbi 
előadók hozzájárulását a konferenciához. 
 Kardos Béla a New South Walesi 
Magyar Szövetség elnöke, Agárdy András, 
Csík Éva, Nt. Dézsi Csaba, dr. Cser Ferenc, 
Fr Kiss János plébános, Dudás Margit, Jobb
-ágy Sándor, Világos István, Jekler Irén, 
Szügyi Szilveszter, Antal Péter, dr. Kósa 
Géza, Wetherellné Szent-Ivány Ildikó az 
Ausztrál és Új Zélandi Magyar Szövetség 
elnöke, Barna Szilárd, Szöllösi Gitta Dél 
Ausztráliából és Ilosvay Katalin New South 
Walesből. 
 A plenáris gyűlésen elhangzott 
előadásokat, valamint a zárónyilatkozatott a 
Híradóban közöljük (9. oldal). 
 Vasárnap Hajduk Márta és 
Bornemissza Eszter a konferenciára készült 
filmjeiket  mutatták be. 
 A szakkcsoportokat az alábbi szemé-
lyek vezették: 
Fiatalok – Csernátony Zsófia 
Magyar Iskolák – Kurtz Mária 
Idősek – Dudás Margit 
Magyarországi kapcsolatok/média – Ámon 
Antal. 
 A plenáris üléseket levezető szemé-
lyek: Csernátony Zsófia, Jobbágy Sándor és 
dr Cser Ferenc. A konferenciát megnyitotta 
és bezárta Kövesdy András, igazgató. 
 A szombat esti konferencia kellemes 
légkörű vacsora a Social Klubban volt. Az 
izletes vacsora elkészítőinek, Szabó Editnek 
és munkatársainak köszönet jár. Úgy szintén 
köszönjük a Gyöngyösbokréta 
néptáncegyüttes tagjainak akik ügyesen fel-
szolgáltak. A vasárnapi és hétfői ebédet 
Erdősi Rozi és Kiss Aranka készítette. 

 A délelőtti és délutáni kávékat és 
süteményeket Szügyi Margit, Bakos Anikó és 
Ámon Lilla szervezték. 
 Köszönet jár Nagy Gábornak, a hang-
technikáért, valamint  Koszó Karcsinak aki a 
filmvetítést kezelte. 
 A rendezőbizottság köszöni a fent em-
lített személyek hozzájárulását a konfer-
enciához. 
 A konferencia a Magyar Központ 
igazgatói támogatása és segitsége nélkül nem 
lehetett volna megrendezni. 
 Elismerés jár a konferencia ren-
dezőbizottságának, akik ennek tervezését és 
levezetését zökkenőmentesen lebonyolították: 
Atyimás Erzsébet, Ámon Antal, Csernátony 
László, Csernátony Zsófia, Dudás Margit, 
Jekler Irén, Jobbágy Sándor, Kövesdy András, 
Kövesdy Éva, Kurtz Mária, Nagy Gábor és 
Vető Olga. 

 
K.É 

 
 

A Rákóczi Ifjúsági Klub  
rendezésében bemutatásra kerül július  

13.-án este7.30 órakor a Magyar Központ 
nagytermében 

Délibábos Hor-
tobágyon 

TÁNCDALFESZTIVÁL 
Melbourne 2002 

A műsor résztvevői Ausztrália különböző területeit 
képviselik 

Az előadókat az Új Hullám és a Székely Zenekar kiséri 
A zenés, vidám műsoros esten sok meglepetés vár a 

közönségre. 
Ételek a konyhánál, italok a bárban kaphatók. 

Fellép a Magyar Központ néptánccsoportja 
Műsorvezető és rendező: Justin Tamás 

Zenei rendező: Risztity István 
Jegyárak: felnőtteknek 22 dollár,  

Szeretettel várunk mindenkit 
Érdeklődés, jegyrendelés:  

Rind Attila: 9569 8586 
Rácz György: 9799 3519 
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Gratulálunk a 
Hende családnak 

a kis fiúk,  
Andrew, James szüle-

tése alkalmából. Jó 
egészséget és sok 

szerencsét kivánunk 
a fiatal családnak. 

Elgondolkoztató! 

 
 A júniusi országos konferencia az emi-
gráció megmaradásáról szólt: a fiatalok beolva-
dásának megovását, a magyar iskolák további és 
hatékonyabb műkődését, a nyugdijas csoportok 
tevékenységét és hatásos hozzájárulását a közös-
séghez, valamint kifejleszteni jobb és közelebbi 
kapcsolatot az anya-országgal. 
 E témák nem csak a Magyar Központot 
érintik, hanem az egész ausztráliai emigrációt. 
 Ha ez így van, akkor hogy lehetett az, hogy 
nem volt minden csoport, egyesület, illetve 
szövetség képviselve? Vajon, ők miben látják a 
megmaradásunkat? 
 A megmaradásunk egyik fő feladata, hogy 
együtt dolgozzunk, nem csak Melbourneben, 
hanem egész Ausztrálán belül. A kapcsolatokat ki 
kell építeni, meg kell erősíteni, mert a szétmorzs-
lódás elsőnek a kisebb csoportokat fogja érinteni, 
amely eredménye a magyarság létszámának 
csökkenése. 
 Érdekes lenne meghallgatni más csoportok, 
egyesületek tervét arról, hogy a megmaradásukat 
hogy oldják meg. 

K.É. 

K 
ardos Béla a New South Walesi 
Magyar Szövetség elnökének a 
plenáris ülésen elhangzott 

beszéde 
 
Tisztel Hölgyeim és Uraim, a Magyar Köztársaság 
Canberra-i Nagykövetsége Chargé d’Affaires 
feladatát ellátó Jári Ferenc tanácsos úr, kedves 
vendégeink Magyarországról és Ausztrália más 
államaiból! 
 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm minannyiukat 
ezen a fontos megmaradásunkat célzó tanács-
kozáson, amit a Melbournei Magyar Központ ren-
dez közösen a NSW-i Magyar Szövetséggel, a 
Magyar Köztársaság Canberra-i Nagykövetsége 
védnökségével. 
 
Elöljáróban szeretném megemlíteni, hogy a tavalyi 
konferencián Sydneyben, - amit az Illyés 
Közalapítvány támogatott - felvázoltuk, hogy a 
multikulturalizmus jegyében milyen támogatások-
ban részesülhetünk identitásunk megőrzése 
érdekében az ausztrál kormányzattól. 
 
Meghallgattuk magyarországi vendégeinket, hogy 
milyen lehetőségek állnak a külföldi magyar ifjúság 
rendelkezésére, hogy odahaza hungarológiai 
oktatásban részesüljenek, s ha ezt eredményesen 
elvégzik, akkor milyen ösztöndíjak állnak rendel-
kezésükre az egyetemeken való további taulásra. 
 
Megtudtuk, hogy a MTA köztestületi tagsága nyitva 
áll a külföldön egyetemet végzett PhD végzettségű 
szakemberek számára, s hogy számos ösztöndíj 
áll a kutatói munkát végzők rendelkezésére. 
Bemutatásra került, hogy a Nemzeti Tankönyv Ki-
adó milyen tankönyvkínálattal áll a Magyar Iskolák 
által nyújtott szolgáltatások támogatására. 
 
Mindez megtalálható a tavalyi tanácskozásról ki-
adott 110 oldalas beszámolóban, ami az elhangzott 
előadásokat és felszólalásokat sorjázza és $10-ért 
megkapható. Ebben a kiadványban sok létünket, 
önazonosságunk megtartását érintő kérdésre kap 
választ az olvasó, és sok kérdésre 
szeretnénk a mostani tanácskozáson megoldást 
találni. 
 
Ehhez kapcsolódik januárban a canberrai Magyar 
Nagykövetségen tartott“ Nemzeti integráció auszt-
ráliai szemszögből elnevezesű vezetőségi 
tanácskozás zárónyilatkozatában közreadott mun-
kajavaslatok pontjai: 

  az utódnemzedék integrációja érdekében 15 
javaslat hanzott el 

 az ausztráliai és új-zélandi magyar taná-
cskozások folytatására 

 a magyar-magyar kapcsolatok elmélyítésére 
érdekében 6 javaslat, 

 az ausztráliai magyar értékek megőrzésére  és 

 az öregotthonok bővítése, működésük fen-
ntartása érdekében számos. 

A 
 Magyar Központ vezetősége 
köszönetét nyilványitja annak a 
személynek aki 50 dollár adómánnyal 

hozzájárult a Budapest Bábszínház János 
Vitéz rendezéséhez. 

A Vezetőség 
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Ezeket a munkajavaslatokat nem ártana ha a 
jelen tanácskozás is figyelembe 
venné és megvalósításuk érdekében gyakorlati 
lépéseket tenne. 
 
A most induló tanácskozáson meghallhatjuk a 
Határon Túli Magyarok Hivatala 
elnökétől, Szabó Tibortól, a konferencia díszven-
dégétől, hogy a rendszerváltozás óta milyen 
nemzetmentő feladatokat látott el a hivatal a 
Kárpát-medencében, az elszakított területeken, 
és a nagyvilágba szakadt magyarság érdekében, 
s hogy a kedvezménytörvény milyen szolgál-
tatásokat tervez a magyar igazolvánnyal rendel-
kezők számára nyújtani. 
 
A Magyar Televízió Regionális, Kisebbségi és 
Határon Túli Szerkesztőségének Magyar Ház 
műsora főszerkesztőjétől, Bornemissza Esztertől 
megtudhatjuk, hogy milyen műsorokkal szol-
gálják a kárpát-medencei és külföldön élő 
magyarok önazonossága megtartását. Tavaly 
pld. félórás adással számoltak be a sydneyi öna-
zonosság konferenciáról. 
 
Hajduk Márta ismertetni fogja a Magyar Világháló 
című általa szerkesztett 
240 oldalas, A4-es nagyságú könyvet - a 
világban élő magyarok századvégi üzeneteit. 
Ebben a kárpát-medencei és kb. 40 országban 
élő ma-gyarok üzeneteit olvashatjuk. Az ausztrá-
liai üzenet az általam nyújtott anyagból lett 
összeállítva és három színes képpel bővül: Csík 
Tibor olimpikon sydneyi sírja, rajta Orbán Viktor 
miniszterelnök és Schmitt Pál a MOB elnöke 
koszorújával; a 2000-ben az Olimpiai játékokra 
érkezett magyar csapat fogadásán készült felvé-
tel; és az a történelmi jelentőségű jelenet, amikor 
Canberrában a magyar nagykövetségen Orbán 
Viktor miniszterelnök az ausztráliai magyarok 
számára átadja a magyar millenniumi zászlót. 
 
Sajnálom, hogy két másik meghívott és a me-
ghívást elfogadott előadónk Pekár 
István a Duna Televízió elnöke és Csete Örs az 
Apáczai Közalapítvány irodavezetője a 
kormányváltás következményeként előállt kényes 
helyzet miatt nem tudott Ausztráliába jönni. Az 
általuk vezetett és adminisztrált intézmény 
érdekvédelmében kell Budapesten maradjanak. 
Pekár István tárgyalásokat kívánt 
kezdeményezni az Special Broadcasting Service 
igazgatóságával a magyar hírműsor kiszélesítése 
érdekében. Sajnos ez a terv egyelőre elhalaszt-
ódik. 
 
Terveztem, hogy az Oktatási Minisztérium me-
ghívott munkatársai folytatják a kétoldalú kultu-
rális kapcsolatok építését ausztrál kollégáikkal, 
és a Kulturális Örökség Minisztériuma is 
képviselve lesz, hiszen az ő támogatásukkal 

érkezett Hongkongból a Budapesti Bábszínház 12 
tagja Ausztráliába. Ők ma du. 5 órakor fogják be-
mutatni Petőfi Sándor “János vitéz” című 
bábjátékát. Ezt múlt szombaton nagy sikerrel adták 
elő Sydneyben a Magyar Iskola és a cserké-
szcsapatok részvételével, népes közönség előtt. 
 
Sajnos a magyarországi választások folytán előállt 
kormányváltás ismét megnehezíti és próbára teszi 
a magyar-magyar kapcsolatok jó irányba fejlődő 
eredményeit. Most indult be a státusztörvény, és a 
külföldi, tengeren túli magyarsággal való törődés az 
Orbán-kormányzat részéről. A Medgyessy-
kormány máris újra kívánja tárgyalni a 
kedvezménytörvényt az Orbán-Nastase me-
gegyezést. Ennek fényében nem sok egyetértésre 
és együttműködésre számíthatunk. 
 
Ettől függetlenül örömmel jelenthetem, hogy az idei 
év kezdetén négy és a szeptemberi tanév kezdetén 
további négy hallgatója lesz Ausztráliából a Buda-
pest-i Balassi Bálint Intézetnek, ahol egyéves hun-
garológiai tanfolyamon vesznek részt. Ez az in-
tézmény a magyar nyelv, történelem, földrajz és a 
népi ismeretekbe avatja be az ösztöndíjjal ott 
tanuló mintegy 30 külföldről, tengeren túlról 
érkezett diákot. A tanfolyam sikeres elvégzése után 
lehetőség kínálkozik számukra, hogy ösztöndíjjal 
tovább tanuljanak a magyarországi egyetemeken. 
Diplomájuk megszerzése után javukat,jövőbeni 
érvényesülésüket nagyban elősegíti, hogy magyar 
állampolgárságuk révén, mint európai polgárok, 
nyitva áll előttük az Európai Unió összes or-
szágának kapuja. 
 
Az Apáczai Közalapítvány jóvoltából úgylátszik 
idén is kapunk tanítót Brisbanebe az ottani Ma-gyar 
Iskolába. Most folynak a tanító kijövetelével 
kapcsolatos diplomáciai egyeztetések. Az Oktatási 
Minisztériumból elhoztam az Ausztráliában működő 
magyar nyelvű oktatási intézményeink számára 
a“Tanuljunk magyarul” című CD lemezek második 
részét 11 példányban. 
 
A napokban kaptam Dél-Afrikából, Pretoriából 
üzenetet az ottani nagykövetünktől Pordány 
Lászlótól, akivel annakidején itteni nagykövetsége 
idején megindítottuk az Ausztrália Magyar Tanács-
kozásokat. Szívélyes üdvözletét és jókívánságait 
küldi a hat év kiesése után ismét megindított ta-
nácskozásunkhoz. Mint írja, hasonló konferenciá-
kat rendez az ottani magyarság önazonossága 
megőrzése érdekében. Most pedig felolvasom Pe-
kár István, a Duna TV elnöke üzenetét. 
 
E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek ered-
ményes tanácskozást. 
-------------------------------------- 
Köszöntő 
 
Az idén karácsonykor tízesztendős Duna Televízió 
minden munkatársa nevében 
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szívből üdvözlöm az ausztráliai magyarság or-
szágos önazonossági konferenciáját. Lélekben 
önökkel vagyunk - személyesen azonban sajnos, 
nem tehetjük meg: noha a legutóbbi időkig 
reménykedtünk abban, hogy Csermák 
Zoltán marketingigazgató úrral együtt ott le-
hetünk Melbourne-ben, a magyarországi politikai 
változások nem engedték, hogy ezúttal ilyen 
nagy útra vállalkozzunk. Mint bizonyára Önök is 
tudják, a tavaszi országgyűlési választások ered-
ményének megfelelően kormányváltás történt 
Budapesten, s az új hatalmi berendezkedés a 
jelek szerint a médiatörvényt, azon belül pedig a 
közszolgálati rádió és a két közszolgálati tele-
vízió jövőjét is érzékenyen érinti. A Duna Tele-
vízió érdeke azt kívánta, hogy jelen legyünk azo-
kon a parlamenti kulturális és költségvetési 
bizottsági meghallgatásokon, amelyek a mag-
yarság műholdas televíziójának jövőjét érdemben 
befolyásolják. 
 
Tudjuk, hogy az ausztráliai magyarok képviselői 
a tavalyi, Sydneyben rendezett konferencia után 
immár másodszor gyűlnek össze, s igen nagyra 
értékeljük azt a folyamatos erőfeszítést, hogy 
magyar identitásukat egy merőben idegen kultu-
rális és nyelvi környezetben is törekednek   
megőrizni. A Duna Televízió fő missziója is az 
önazonosság-érzés Magyarország politikai 
határain kívül - s az elmúlt évtizedben ennek a 
vállalásnak, úgy érezzük, többé-kevésbé sikerült 
is megfelelnünk. Az ausztráliai magyaroknak, 
akik kívül esnek az északi féltekére szorítkozó 
műholdas sugárzás határain is, heti hírösszefo-
glalónkkal kívánunk köldökzsinórral szolgálni az 
“óhazához", amely krónikát vasárnap 
reggelenként az SBS csatorna sugároz.  
 
A Duna Televízió 1992-ben pápai áldással 
indította adását, a jeles irodalmár, Csoóri Sándor 
pedig “a határon túli magyarság számára nyújtott 
legnagyobb ajándékként" jellemezte televízión-
kat. Azóta az Unesco-tól megkaptuk a világ 
legjobb kulturális televíziójának járó Ca-mera-
díjat, s ennek megfelelően legfontosabb felada-
tunknak a magyarság “kulturális nemzetté" való 
összekovácsolását tartjuk - függetlenül attól, 
hogy e tizenöt milliós közösség tagjai a világ 
melyik szegletében élnek és dolgoznak. 
Szeretnénk, ha minden magyar életében 
tájékozódási lehetőséget, életnívó-emelkedést, 
kulturális köldökzsinórt jelentene a Duna Tele-
vízió, s komolyan vesszük Böhm Lászlónak, a 
távoli norvégiai kisvárosba szakadt nézőnknek a 
levelét, aki senkivel - még a családtagjaival sem - 
tud magyarul szót váltani: “Áramszünet volt az 
este, s én nagyon egyedül éreztem magam a 
Duna Televízió nélkül!" 
 
Kívánok a konferencia résztvevőinek termékeny 
tanácskozást, s a Duna Televízió részéről 
szeretnék biztosítani minden ausztráliai magyart: 

ha 
rajtunk múlik, sohasem lesz áramszünet. 

 
Budapest, 2002. június 6. 

 
Pekár Istvána Duna Televízió elnöke 
 
 
 

Megmaradásunk margójára 
 
Amint már sokszor elhangzott és ugyancsak a 

“Megmaradásunk” konferencia alkalmával is, 
Központon belüli és kivüli  egyének elvárásai a 

Központtól: 

 Anyagi támogatás (terembérek lealkudása, ál-

talános elégedetlenség az órákkal) 
 Csoportok közötti viszályok, problémák meg-

oldása 

 Lezárható helységek igénylése 

 De nézzük csak mi a Központ? Egy épület 

csoport korlátozott helyiségekkel. 
 Igazgatók felügyeletében, akik igyekeznek 

eleget tenni  az igényeknek, azonkívűl megteremteni 
az anyagi szükségleteket, termek kiadásával és ren-

dezvényekből. Az évi fenntartási költség már kb. 
100,000 dollára emelkedett, felújitásokra, ami 20 év 

után nagyon is esedékes, igen kevés marad. 

 A probléma úgy tűnik megoldathatatlan a 
magyar egyesületek közönség és részvényesek 

hozzáállása és elvárása miatt. 
 Húsz évvel ezelőtt ugyan felépítettük nagy 

fellángolással az épületeket, de amikor már a falak 

álltak, mindenki úgy gondolta, hogy ezzel minden 
bevan fejezve és ezután már csak várhatnak, de 

nem kell, hogy adjanak. Újból megkezdődtek a más 
irányú rendezvények, csoportok alakultak vagy oszt-

ódással szaporodtak. 
 Pedig még nagyon messze voltunk-vagyunk 

a befejezéstől és ez mind igen pénzköltséges. Benti 

berendezések, színpad felszerelés, edények, kint a 
kocsiparkoló, cégtábla ami az épülethez illene, kapu, 

kerítés, stb. amit még a mai napig sem tudtunk 
kellőképen megoldani a pénz szüke miatt. 

 De ezek mellett is a benticsoportoknak a 
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terembérlés féláron, gyűlésekre, próbákra 
igyen használható helyiségek állnak rendel-

kezésre. Ezen felül Magyarországra, a Kár-

pátmedencei magyarságnak anyagi segitséget 
nyújtottunk. Az itteni fiataloknak a kultúra me-

gismerését vállaltuk, amihez kértük és részben 
kaptuk a szülői közösség segitségét. 

 Mindezek mellett a vádak sokaságát 
vagyunk kénytelenek elviselni. Például a 

tudatlan beszédek közé tartoznak az alábbiak: 

 Ami a legfájobb az, hogy az igazgatók 
zsebre dolgoznak, onnan gazdagodnak. Ami 

nagyon is távol van az igazságtól, mert eddig 
nagyon sok pénzbe került egy-egy családnak a 

Központ. Hisz soha nem számoljuk kiadásain-

kat, pl. benzin, telefon (külföldi is), külföldi 
vendégeknek szállás, vagyis teljes ellátás, hogy 

a Központ kasszájába minnél több pénz 
maradjon. Az mellett, hogy szervezünk, ren-

dezünk a belépőnket kifizetjük, a megmaradt 
nyersárút, amit különben elkellene dobni mert 

megromolna a következő rendezvényig, ha ha-

za visszük a beszerzési árát kifizetjük. 
 Az igazgatóság elvárásai a ré-

szvényesekhez, hogy ne azt nézzék, hogy 
valamikor, tegyük fel 500 dollárt adtak az épit-

kezéshez, vagy erejüket adták, hogy ennek 

fejében most jár valami. Hiszen nem azért 
adtunk és tettünk, hogy azt vissza kérjük, 

hanem azért, hogy legyen!  Magunknak és a 
jövő generációnak otthont teremtsünk amire 

büszkék lehetünk. Gondoljuk csak át, hogy egy 

házastársnak milyen sok a gondja és  kiadása, 
és akkor rájövünk, hogy a Központnál men-

nyivel nagyobb az. Ha annyi pénz lenne, hogy 
megengedhetnénk, kérés nélkül is nyújtanánk 

nagyobb kedvezményeket. 
 Az egyesületek, csoportok törjenek át 

azon a burkon amibe dolgoznak, kivülre is 

figyeljenek és ne csak a belügyeikkel, prob-
lémáikkal foglalkozzanak. Fogadják el a 

Központ fenmaradása folyamatos munkát, 
támogatást igényel. Ha ezt nem kapják meg az 

igazgatók, elvesztik a hajtóerőt amire olyan 

nagy szükség van a tovább műkődéshez. Akkor 
egyáltalán ne is csodálkozzon senki ha nem 

kapunk igazgatókat akik ezt a munkát képesek 
végig csinálni és rövid próbálkozás után a fiatal 

iagazgatók vissza vonulnak, mert ahhoz 
megszállott embernek kell lenni, aki ezek mel-

lett marad. 

 Rendezvényeinket támogassák inkább 
mint hogy újabb rendezvényekkel sűrűsödjön a 

már úgyis zsufolt program. Kérjük, hogy figyel-
jenek oda amikor meghívó levelet kapnak, az 

nem csak a személyüknek szól, hanem a 

csoport minden tagjának. A tartalmának időbe-
ni továbbítása nagyon fontos. Számtalan eset-

ben ez nem történt meg a múltban. Ne csak a 

burokban működjenek, hanem egy gyönyörű 
büszke magyar közösség részeként ami nincs 

egymástól elszigetelve. Hisz összefogásban van 
az erő, és abban rejlik MEGMARADÁSUNK. 

 Tekintsék a Központot otthonuknak, ne 
kritizáljanak lépten, nyomon, hanem 

segítsenek. Ha pókhálós az ablak, bárkinek 

jogában áll letisztitani, gyomos a kert, azt 
rendbehozni, amit kölcsön visznek azt 

visszahozni. Nem rongálni, a szemétládába nem 
odahozni a háztályi szemtet, kiöregedett, törött 

bútordarabokat, hanem odafigyelni, hogy más 

se tegye, hogy egyikünk sem szeretné ha a 
szomszédja megunt butordarabját vagy sze-

metét az udvarába halmozná. A szemét 
elvitelért fizetnünk kell. 

 Terembérek lealkudása: ha egy 
egyesületnek, részvényesnek megadatik a többi 

is joggal követelheti. Éppen ezért nagyon kér-

jük az egyesületek vezetőit az alkut mellözzék, 
hisz az igazgatót teszik kellemetlen helyzetbe, 

hogy nemet kell mondjon, a béreket nem egy 
személy határozza meg. A visszautasítás pedig 

nem a kérő személy, vagy egyesület ellen tör-

ténik.  
 Meglepetésként, ha jobban sikerül egy-

egy rendezvény, toldják meg a terembér össze-
gét.  Tudunk olyan más nemzeti/vallási 

szervezetről aki ezt rendszeresen megteszi. 

 Csoportok közötti viták, problémák 
megoldása még  a leghálátlanabb. Bármennyire 

is próbálunk igazságosak lenni, a közérdeket 
szem előtt tartva, a vesztes fél a bírót is el-

lenségnek tekinti. 
 Több bezárható helyiségre kaptunk 

igényt mint amivel rendelkezünk. Hogy az 

igényeknek részben eleget tegyünk bezárható 
helyiség nincs. Meg kell tanuljuk beosztani-

megosztani a termek használását egymással. 
 A terembérlést vegyék komolyan. Sok 

esetben előfordult, hogy a rendezvény előtt két

-héttel mondták le, igy sok dollár veszteségünk 
van belőle. Másnak teljes áron kiadhattuk 

volna, ha időben vagyunk értesítve. Ugyancsak 
ha egy magyar egyesület veszi ki a termet, úgy 

tekinti, hogy azt napokig lefoglalhatja. Például, 
vasárnpi ebéd alkalmával a szombat egésznap 

is igénybe van véve. Ha valakinek 850 dollárért 

kiadjuk, személy sértésnek veszik az ille-
tékesek. 

 Tehát kedvezményes árak, korlátlan 
idő, kevesebb közönség, segitség hiánya mel-

lett, ez igy meddig mehet? 
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 Ugyancsak problémák vannak az évi pro-
gramok beszotása körül. Annak ellenére, hogy már 

köztudatban van és előre értesítést küldünk és kérjük a 

programok dátumának benyújtását, mégis rend-
szeresen előfordul, hogy év közben újabb programok 

rendezésére igényelnek dátumot. Amikor már ugyis 
zsúfolt a program kalendár és igyekszünk az időt 

beosztani, hogy egymással ne konkuráljunk. Ezért, a 
sértődések elkerülése végett az illetéskes személyeket, 

hogy vegyék figyelembe az évi program készitésének 

dátumát és akkor jelenjenek meg ott évi rendezvényük 
dátum igénylésével, ne évközben. 

 Remélem e sorok olvasása után, ami nem meg-
bántó szándékkal iródott, más szemszöget látva, a 

hozzáállás, támogatás pozitív lesz és még sok évtizedig 

maradhat a Központ a magyarok otthona, bástyája, 
amire most és mindenkor büszkeség töltheti el 

szívünket. Ezt alkottuk saját erőnkkel és támogatjuk 
míg erőnk engedi. 

Vető Olga 

MEGMARADÁSUNK  
fiatal szempontból 

 
Úgy hallottam, hogy a nemrégiben Melbourne-ben 
megrendezett országos magyar konferencia 
sikeres volt. De ezt már a konferencia  három 
napja alatt is láttam a résztvevők arcán és lelkese-
déséből, az előadók értékes, gondolatébresztő 
előadásaiból és a szakcsoportok beszélge-
téseinek eredményességéből. Valóban én is 
mondhatom, mint az egyik szervező, hogy konfer-
encia jól sikerült. Munkánk többszörösen is 
visszafizetődött azzal a tudattal, hogy lehetőséget 
adtunk az Ausztráliában élő magyarságnak arra a 
törekvésére, hogy együttműködve, egymást ti-
sztelve, gondolatcsere által közeledjünk kötelező 
célunk; magyarságunk megtartása felé.  
 A konferencia, mint egy rendezvény, jól 
szervezett volt. A program gördülékeny és pontos, 
a témák időszerüek, az előadók jól felkészültek 
voltak. Idő jutott párbeszédre, kérdések 
feltevésére és azok megválaszolására is, akár a 
plenáris gyűlésen, akár a szakcsoportok 
beszélgetései alatt. Sajnálom, hogy többen nem 
tudtak eljönni, hogy tapasztalataikkal és építő 
hozzászólásaikkal még gazdagabbá tegyék a kon-
ferenciát. A videóvetítések Magyarországról, a 
finom ételek és BBQ ebédre, sőt, a vasárnap esti 
szalonna-sütés is mind nagyon népszerűnek mu-

tatkoztak.  
 Sok fiatal huszonéves is részt vett a 
szakcsoport gyűléseken és a lelkesedés, a 
tennivágyás érzése rögtön összefogott 
bennünket. Közös célunknak az itt élő mag-
yar fiatalság összefogását tüztük ki. Ezt jól 
megszervezett, kimondottan fiataloknak 
szóló programokkal, már meglevő ifjúsági 
szervezetek támogatásával, egy drótposta 
hálózat kiépítésével és a Internet jól bevált 
használatával szeretnénk elérni. A többi 
szakcsoport is ehhez hasonlóan kidolgozott 
egy munkatervet céljaik  elérése érdekében.  
 Tehát a konferencia sikeres volt ab-
ban, hogy elindította a párbeszédet, fel-
ébresztette a gondolatokat, rávilágított a 
“Megmaradásunk”-ról szóló összetett kérdés 
főbb alkotóelemeire – elérte azt, amire hiva-
tott volt. Azonban észre kell vennünk, hogy a 
konferencia nem a megoldás, csupán a 
megoldás felé vezető út egyik mérföldköje. 
Egy páran már elindultunk ezen az úton, de 
a célba csakis együtt érhetünk, egymást 
segítve, buzdítva, egymást értékelve és ti-
sztelve. Ezért a konferencia igazi sikere cé-
lba érésünk pillanatában fog bebizonyosod-
ni.  

Csernátony Zsófia 

Miért fontos megmaradni Magyarnak? Mi 
elönye lehet abból egy fiatalnak? Mellékelek 
emailen érkezett üzenetet az egyik Magyar 
Állam által kinált ösztöndíj nyertessel aki 
tanulmányai előtt szabadságon van 
Magyarországon.  

„Csütörtök este értem vissza Mezőkövesdről, 
ahol öt napot töltöttem. Voltam Lillafüreden és 
Egerben ahol megnéztem a várat, Basilikát és 
megmásztam a minaretet. Kávéztam a Dobó 
téren ahol a felszolgáló fiú „cute” volt. 
Pénteken a Honvéd Együttessel Győrbe 
mentem ahol  szabadtéri előadásuk volt. 
Visszafelé a buszon többek között „Bogár 
Imre” népdalt énekeltünk a Hegedős Együttes 
kiséretével. Holnap Gyulára megyek az 
együttessel.  Képzeljétek el Méhes Kata 
Szlovákiából meglepet és Győrre jött, hogy 
találkozhassunk. Szerencsére ő fog néptáncot 
tanítani a Tükrös táborban. Nagyon jól érzem 
magam!” 

Cinci (Ámon Karolina) 
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ZÁRÓNYILATKOZAT 

A Melbourne-i Magyar Központ, az Új-Dél-Wales-i Magyar 

Szövetség és a Magyar Köztársaság Nagykövetsége 2002. 

június 8, 9 és 10-én a Melbourne-i Magyar Központban 

konferenciát rendezett „MEGMARADÁSUNK” címmel. A 

konferencia célja volt azoknak a lehetőségeknek a feltárása, 

amelyek hozzásegíthetik az Ausztrália-szerte élő közösségeket 

magyar identitásuk, nyelvük, kulturális értékeik megőrzéséhez. 

A konferencián magyarországi vendégek, Szabó Tibor, a 

Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke, Bornemissza 

Eszter, a Magyar Televízió Magyar Ház műsorának felelős 

szerkesztője és Hajduk Márta, a Magyar Ház szerkesztője, 

valamint Ausztrália más államaiból érkezett érdeklődők és a 

melbourne-i közösség tagjai vettek részt. 

A plenáris ülések vitaindító előadásai után a közös munka négy 

csoportban folyt. A csoportok felölelték azokat a főbb 

területeket, amelyek a fennmaradás zálogainak tekinthetők. Így 

a résztvevők a fiatalok, a magyar nyelviskolák, a magyarországi 

kapcsolatok és média, valamint az idősek csoportjában 

kereshették meg a megmaradás sarokköveit. 

A konferencia a kitűzött célját megvalósította, feladattervét 

elkészítette. Ezek az egyes munkacsoportok vonatkozásában a 

következők: 

Az ifjúsági munkacsoport javaslatai 

1.    A magyar ifjúság ismeretségi körének kibővítése 

2. Hatékony információ csere és párbeszéd a meglévő 

szervezetek között és az információ eljuttatása olyan 

személyekhez is, akik esetleg nem tartoznak semmilyen 

szervezethez sem. 

- Ennek megvalósítása érdekében szükséges egy 

olyan átfogó csúcsszerv létrehozása, amelyben min-

den magyar ifjúsági csoport képviseli magát és ezen 

kívül olyan magánszemélyek is részt vesznek benne, 

akik egy adott tevékenységért felelősséget vállalnak. 

Ez megkönnyítené a hatékony kommunikációs rend-

szer létrehozását, az összetartást, valamint le-

hetőséget nyújtana a szélesebb körű ismertségre. 

- A csúcsszerv feladata lenne annak figyelemmel kí-

sérése is, hogy megfelelő számú és változatos 

igényeket kielégítő eseményeket nyújtsunk a fiatalok-

nak a különböző csoportokon keresztül. 

- A szervezeten belül klubok, szakcsoportok 

megszervezése és felelős személyek kinevezése, a 

közös együttműködés kialakítása. 

- A már meglévő internetes honlapon – www.ozhun.net 

- és drótpostán keresztül az információ áramoltatása.  

Felelős: Csernátony Zsófia 

3. Jó hangulatú rendezvények kezdeményezése szakkörök 

formájában: rajz szakkör – Felelős: Vincze Annamária;  

színjátszó kör – Felelős: Sipos-Őri Christina; újságírói 

szakkör – Felelős: Gerencsér András; iparművészeti 

szakkör; sportrendezvények; zenekarok, együttesek 

támogatása; kirándulások, túrák szervezése; rendszeres 

ismerkedési estek; valamint a már működő csoportok ren-

dezvényeinek támogatása. 

4. A magyarságtudat, a magyar nyelv és kultúra átadása a 

már említett rendezvényeken keresztül. 

5. Jó kapcsolatok kialakítása és fenntartása valamennyi 

ifjúsági és más szervezettel. 

6. Magyarországi kapcsolatok keresése és felvétele 

7. Egy egységes magyar ifjúsági társaság létrehozása 

A magyar iskolák munkacsoport javaslatai, vállalásai 

 8. A magyar nyelviskolák tevékenységének összehangolása, 

az együttműködési lehetőségek feltárása, bővítése a már 

meglévő honlap – www.hungarianlinx.lotelinx.vic.edu.au - 

jobb felhasználásával. Felelős: a Melbourne-i Magyar 

Nyelviskola vezetője, Szabó Marika 

9. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a szülők 

segítségnyújtását gyermekeik nyelvtanulásához egy ta-

nácsadó füzet kidolgozását tartjuk fontosnak, amely gya-

korlásra alkalmas szövegeket, családdal együtt játszható 

egyszerű nyelvi játékokat tartalmaz. Felelős:  a Melbourne-

i Magyar Nyelviskola vezetője, Kurtz Mária 

10. Az ausztrál tanterv változásai és a magyar nyelvtanítás 

sajátosságainak összehangolása érdekében  javaslat ké-

szítése a továbblépéshez szükséges minimum követelmé-

nyekről a nyelvi készség szintjeinek megfelelően. 

11. A nyelvtudást felfrissíteni, bővíteni vágyók számára egy 

magyar nyelvi továbbképző tanfolyam megszervezése, 
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elindítása. Felelős: Kurtz Mária 

12. A nagy távolságban élők, magyar nyelvet tanulni 

vágyók számára szükséges bővíteni a távoktatási le-

hetőségeket az internet felhasználásával. Felelős: 

Endrődy Tibor 

13. A hirdetési lehetőségek kiterjesztése érdekében 

szükséges valamennyi szervezet segítsége, hogy az 

iskolák szórólapjaikat bármely rendezvényen elhelye-

zhessék. 

14. Lehetőséget kell teremtenünk a Magyar Központ és a 

fiatalok szervezeteinek bevonásával a gyer-              

mekeknek szóló, a magyar kultúrát közvetítő tevéken-

ységi körök szervezésére. 

15. Tanáraink továbbképzéséhez kérjük a Magyar 

Köztársaság megfelelő szerveit, hogy rendszeresen 

küldjenek továbbképzésben járatos szakembereket, 

akik helyben tartanának  tanári továbbképzéseket 

különböző témákban. 

Az idősek hozzájárulása megmaradásunkhoz 
16. Szükséges egy csúcs szervezet megalakítása, amely 

képviselné a magyar időseket az állami szervek felé és 
kapcsolatot tartana fenn a Magyar Központtal is. 

 Ennek megvalósítása érdekében fontos feladat 

- az összetartás megteremtése és fenntartása a 

klubok között és a helyi Magyar Központtal, 

- megfelelő kapcsolattartás és érdekképviselet a 

különböző juttatások eléréséhez, 

- a párbeszéd javítása az idősek csoportjai és a 

helyi Magyar Központ között, 

- rendezvények szervezése a helyi Magyar 

Központban. Felelős: Kovács András és Szügyi 

Szilveszter   

17. A média nyújtotta lehetőségek minél jobb fel-

használása az információ áramlás biztosításához. 

 Ennek érdekében szükséges 

- média felelősök kijelölése, akik kapcsolatot tar-

tanak az újságokkal, rádiókkal, televízió adókkal, 

valamint internetes tájékoztatást is biztosítanak az 

összejövetelekről, eseményekről. Felelős: Kovács 

András és Szügyi Szilveszter 

18. Az elszigetelten élő idős magyarok felkutatása 

Ennek érdekében szükséges a klubtagok, a Centrelink, 

a médiák segítségének igénybevétele. 

A magyarországi kapcsolatok és a média témaköreivel 
foglalkozó szakcsoport javaslatai 

Mivel az Ausztrál Statisztikai Hivatal 1996-os 

népszámlálása eredményeként Ausztráliában 62 ezer 

önmagát magyar nemzeti eredetűnek nyilvánító személyt 

találtak: 

19. Szükséges egy ausztráliai Magyar Intézet felállítása a 

világban már működő intézetekhez   hasonlóan, de 

szélesebb tevékenységi körrel. Első feladata lehetne 

az angolra lefordított magyar költők munkáinak 

felkutatása és az Ausztráliában forgalomban lévő, 

tananyagként használatos antológiába való 

elhelyezése. 

20. Szükséges az Ausztráliában működő magyar 

vonatkozású média szervezetek címlistájának 

felfrissítése és naprakészen tartása. Felelős: Ilosvay 

Katalin 

21. A növekvő számú, magyar nyelvi készséggel már nem 

eléggé rendelkező magyar eredetűek számára 

szükséges egy legalább havi rendszerességgel 

megjelenő angol nyelvű, de magyar érdekű folyóirat 

megalapítása, melynek törzsanyagát Magyarországon 

állítanák össze, kiegészítve a diaszpóra helyi 

szerkesztőinek oldalaival is. 

22. Szükséges az ausztráliai könyvtárak magyar 

vonatkozású anyagokkal való feltöltése, e célból 

állampolgári mozgalom elindítása. 

23. Szükséges a magyar közszolgálati TV műsorok (pl. a 

Duna Televízió) műholdas adásainak vételi lehetőségét 

az ausztráliai és új-zélandi régió számára is biztosítani. 

A plenáris ülések javaslatai 

24. Országos pénzügyi alapot kell létesíteni nemzeti, kultu-

rális és társadalmi célokra Ausztráliai Magyar Pénzügyi 

Alap megnevezéssel. Felelős: Jobbágy Sándor  

25. Figyelemmel kell kísérni a Magyarországon 

meghirdetett pályázati lehetőségeket, s ezekről 

értesíteni a szervezeteket. 

26. Állandó kapcsolat kiépítése és fenntartása szükséges 
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azokkal az ausztrál hivatalos szervekkel, amelyek 

multikulturális ügyekért felelősek. 

27. Államközi kulturális együttműködés bővítése. 

 Felelős: Jekler Irén  

28. „Megmaradásunk” címmel évenkénti rendszerességgel 

konferenciát szükséges rendezni, ahol az előző évi 

konferencia felelősei és rendezői nyilvánosan 

kiértékelik mit sikerült megvalósítani, illetve minek a 

végrehajtásához szükséges több idő, vagy módosítás. 

29. Szükséges a külföldön élő magyar állampolgárok 

szavazati jogának biztosítása, vagy postai úton, vagy a 

már létező külképviseleti irodákon keresztül. 

30. Szükség van egy jól működő, Ausztráliára kiterjedő, 

összevont irányítás kialakítására. Meg kell vizsgálni a 

meglévő szervezeti struktúrát, ahol lehet a hibákat  

sürgősen ki kell javítani, ha ez nem megy, új szerveze-

tet kell felállítani. 

31. Meg kell ragadnunk minden alkalmat arra, hogy az 

ausztrál társadalommal megismertessük a magyar 

kultúra értékeit. 

32. A nyugdíjasok aktívan vegyenek részt a fiatal nemzedék 

nevelésében és a fiatalok érezzék kötelességüknek az 

idősödő nemzedéket segíteni. 

33. Ne hallgassuk el magyar származásunkat és azt, hogy 

otthon magyarul beszélünk. Mindez nagyon fontos a 

statisztikák, felmérések szempontjából, mert a 

döntések különböző juttatások, ellátások esetében a 

statisztikákon alapulnak. 

Javaslatok a 2003. évi „Megmaradásunk” konferencia 
napirendi pontjaihoz 

1. A 1980-as években Ausztráliába érkezett magyarok 
felkutatása és bevonásuk a magyar szervezetek 
munkájába. 

2. A nők szerepe megmaradásunkban. 

3. A muzeális magyar értéktárgyak megőrzésének 

lehetőségei, módjai. 

4. A magyar nyelv tisztaságának megőrzése. 

5. Kétnyelvű programok szervezésének lehetőségei a 

vegyes házasságban élők számára. 

6. Ausztráliában élő magyar alkotók konferenciájának 

szervezése. 

Mivel a konferencia országos meghirdetésű és részvételű 

volt, amennyiben a javaslatok között találnak olyat, amely az 

Önök államában, városában is probléma, kérjük keressenek 

helyi megoldást, de ugyanakkor vegyék fel a kapcsolatot 

velünk és egymással is. Kérjük és várjuk azokat a 

honfitársainkat, akik fel tudnák vállalni valamely javaslat 

kivitelezésének felelős irányítását, vagy segítőtársként 

közre tudnának működni, jelentkezzenek az alábbi 

telefonszámok vagy e-mail címek valamelyikén. 

Ifjúsági munkacsoport:  

Csernátony Zsófia:  Telefon: 9878 3674,  

E-mail: szaffi@hotmail.com 

Magyar iskolák munkacsoport: 

Kurtz Mária: Telefon: 9877 0672 

E-mail: katasari@hotmail.com 

Idősek munkacsoport: 

Dudás Margit: Telefon: 9766 4541 

Magyarországi kapcsolatok és média munkacsoport: 

Ámon Antal: Telefon: 9877 0672 

 

A Magyar Központ igazgatói 
vendégül látták Oszvald 
Renátát, a Herendi porcelán 
gyár festőjét 
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Nyújtsunk magyar élményeket 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 
magyar énekek és mesék  

0-5 éves gyermekek számára 
minden szerdán de. 10-12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 
hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról választhat ízletes  
ebédet/vacsorát. 

 
NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 

PÉNTEKEN,  SZOMBATON  
este 6 órától 11-ig  

 VASÁRNAP  
de. 11-től du 5-ig 

 
Bővebb felvilágosítás  

vagy asztalfoglalás : 9800 4544  
vagy 9759 5464 

Kézimunkázni szeretõk köre 
 

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

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

Társalgó és az Irodalom és Ze-
nebarátok Köre 

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

* * * * * * * * *  

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

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

Társalgó Irodalom és Ze-
nebarátok Köre 

Augusztus 4 Július 7 

Október 6 Szeptember 1 

December 3 November 3 
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július 6. szombat  Magyar Központ tánccsoport bál 
július 7. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Társalgó csoport összejövetele 
július 13. szombat Táncdal fesztivál  
július 14. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
július 21. vasárnap 8.30-kor Szentmise  
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
július 27. szombat Anna bál 
július 28. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Magyar Társadalmi klubnap 
 

 
AUGUSZTUSI  NAPTÁR 

 
augusztus 4. vasárnap Irodalom és Zenebarátok körének összejövetele 
augusztus 11. vasárnap Disznótoros ebéd 
augusztus 18. vasárnap Fr Kiss János plébános úr ünnepi ebédje 
augusztus 25. vasárnap Szent István ünnepély 
 
 

   
    
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 
(postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK $6 CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY COOPERATIVE 
ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 
 

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

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

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

JÚLIUSI NAPTÁR 


