
HÍRADÓ, 2002 december-január 1 

10. évf. 3. szám.  
2002 december/január 

Tartalom 
 Gyertyafényes est 

 Szilveszteri bál 

 Mikulás piknik 

 A nagykövet Melbournei 

látogatása 

 A Megmaradásunk konferen-

cia előadásai, folytatása 

 A Központ termek használata 

 Emlékmű avatás Bendigoban 

 Harangavatás 

 Ifjú Szivek fellépése 

 A Budapest Bábszínház 

 2003-as program 

 Naptár 

K e l l emes  Karácsony i  

ünnepeket és boldog békés 

Újesztendőt kívánunk minden 

kedves olvasónknak abban a 

reményben, hogy továbbra is 

s z á m i t h a t u n k  a 

támogatásukra. 

 

A  k ö v e t k e z ő  H í r a d ó 

februárban fog megjelenni. 

 
A Szerkesztőség 

MEGHÍVÓ 

A hagyományos 

MŰSOROS 

GYERTYAFÉNYES  

EST-re 

2002. december 22.-én, 

vasárnap naplementekor (este 8 

órakor) a Magyar Központ  

nagytermében 

Gyertya a helyszinen kapható! 

Házi sütemények, kávé, tea és 

üditő italok kaphatók. 

 

Szeretettel hívja és várja 

honfitársait a Magyar  

Központ vezetősége! 

MEGHÍVÓ 

A Magyar Központ vezetősége sze-

retettel várja Melbourne magyarságát 

a 

SZILVESZTERI BÁLRA 
2002. december 31.-én este 8-tól éjjel 

2 óráig a Magyar Központban 

Kék Fiúk Zenekar 

Ízletes vacsora, sütemény, szeszes ital 

kapható 

GAZDAG TOMBOLA 

Belépődíj: 25 dollár, nyugdijasoknak 

22 dollár 

Jegyrendelés: 

Faith Ferenc: 9762 9135 

Atyimás Erzsébet: 9802 7637 

Szetey Emese: 9795 9336 

 
A belépőjegyeket kérjük december 8.-án a 

Mikulás pikniken átvenni. 

A BÁLON JEGYPÉNZTÁR NEM LESZ! 

MEGHÍVÓ 
 „Ojjé a ligetben nagyszerû, 

 Ojjé a ligetben jó…..” 

MIKULÁS PIKNIK 
2002 december 8.-án, vasárnap a Magyar 

Központ Lajos-ligetében 

 de.  10 órakor Ökumenikus Isten-
tisztelet a Szent István templomban,  

 12 órától ízletes ebéd: rostélyos, 
bográcsgulyás, bécsi szelet, házi 
sütemények, ebéd után lángos. 

Délután a Mikulás ajándékot oszt. 
Belépés díjtalan.Tányért, evőeszközt, kerti 

széket de ELSŐSORBAN JÓ kedvet 
mindenki magával hozni sziveskedjen! 

Mindenkit szeretettel várunk!  

Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet igazgatói. 
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A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    
KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONT 

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: 

A Szent István templom alatti társalgó:  
Bognár Magdi – 984 5242 
Az Ifjúsági épület termei:  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 
A Magyar Ház 

Faith Ferenc – 9762 9135 
Social Klub terme 

Házy Irén – 9707 1378 
A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, mi-
után az igazgatók továbbitották az igényeket. 
Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 80-as 
években 
érkezettek egy merev közösségi struktúrával találták 
szembe magukat, mely látszólag barátságos, hívogató, 
- de alapjaiban már kialakított, mozgásteret és új 
szemléleteket eleve elutasító óriásként állta útját szinte 
minden reformáló kísérletnek. Ezért a "nyolcvanasok" 
80 százalékát a magyar közösség elvesztette. Ez az 
egyik oka annak, hogy ma 2002-ben  nincsenek elegen 
akik át tudnák venni a stafétabotot. 
A másik ok, hogy azok akik évtizedeken keresztûl 
önfeláldozó munkával fenntartották a magyar szót, a 
kultúrát, akik központokat, iskolákat, öregotthonokat 
építettek, nem tudtak kialakítani egy utónemzedéket, 
és ennek fokozatosan átadni a közösségi értékeket, a 
felelősségtudatot és a vezetést.  
Sehol az elszakított területeken élő magyarokat nem 
veszélyezteti ilyen mértékben a beolvadás veszélye 
mint minket, a szabad világban letelepedetteket. Akik 
még mindig ott élnek, talán ösztönösen is, de tudják, 
hogy az identitás, a hovatartozás felismerése, ápolása 
és továbbadása egyenlő a megmaradással! Számukra 
nem kérdéses a közösség hivatása, összetartó ereje. 

Ha széthull, az egyének is eltünnek, beolvadnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehát, miért van 

problémánk az utánpótlással? 
Lecsökkent a bevándorlás. 
A “nyolcvanasok” nagyrészét a magyar közösség 
elvesztette. 
A vezetõk nem alakították ki az utónemzedéket. 
  
Lássuk, hogy számszerint hogy állunk. A legutóbbi 
népszámlálás eredményeit még nem dolgozták fel, de 
az 1996-ost igen.  
 
 

Jobbágy Sándor előadásának folytatása a Megmara-
dásunk konferenciáról 

folytatás a 4. oldalon 



HÍRADÓ, 2002 december-január 3 

EMLÉKMŰ AVATÁSEMLÉKMŰ AVATÁSEMLÉKMŰ AVATÁS   
 November 1-én zászlók lobogtak 
Bendigoban a Rose és High Street sarkán 
lévő parkban. A magyar és ausztrál vendégek 
gyülekeztek felavassanak egy emlékművet. Az 
1850-es években számos honvédtiszt és 
honvéd talált menedéket Ausztráliában az 
1848-49-es Szabadságharc és Forradalom 
leverése után. Többen, akik Victoriába 
kerültek a bendigoi aranymezőkön keresték 
szerencséjüket. Hogy mennyien találtak 
aranyat, azt nem tudjuk, de azt hogy idegen, 
sok esetben elképzelhetetlen körülmények 
között éltek ezt fennmaradt levelekből, 
iratokból tudjuk. 
  
 Az emlékmű ennek az első magyar 
emigrációs csoportnak emlékére let felállítva, 
melyet dr. Gyürk István nagykövet  
inditványozott és a melbournei Magyar 
Központ szerve-zésében és a Magyar 
Külügyminisztérium támogatásával  jött létre. 
Az emlékművet 
Zágon Lajos tervezte. 
  
 Kövesdy 
András a melbournei 
Magyar Központ 
részéről köszöntötte a 
szép számban 
megjelent vendégeket 
és ismertette az   
1848-49-es szabad-
ságharc leverésének 
körülményeit, amely 
arra kényszeritett több 
száz magyart, hogy 
hazáját elhagyja és új hazát keressen a 
nagyvilágban. Többen Ausztráliát választották 
és megélhetésüket a bendigoi aranymezőkön 
keresték. 1853-ban az aranymezők főbiztosa 
14 engedélyt bocsátott ki, hogy a megjelölt 
területen a magyarok aranyat ássanak. Ezen a 
területen épült az emlékmű. Ezután András 
egy aranyásó emlékirataiból idézett, amely a 
napi megélhetést elevenitette fel. 
  
 Az ünnepi beszédet dr. Gyürk István 
nagykövet mondta aki a magyar aranyásók  
emlékének fontosságát méltatta. A bendigoi 
önkormányzattól Councillor Rod Fyffe és 
Kevin Gibbins büszkén ismertették a bendigoi 
aranymezők több nemzetiségét és tisztelettel 
fogadták a magyar aranyásók emlékére állított 
emlékművet. A bendigoi önkormányzat 
lelkessen fogadta a Magyar Központ javaslatát 

és tervét az emlékmű épitésére. Rod Fyffe 
hangsúlyozta, hogy kevesen tudják, hogy 
magyar származású aranyásók is voltak 
Bendigoban,  és ez az emlékmű Bendigo 
történelmi hagyományait gazdagítja.  
  
 A Victorian Multicultural Commissiont 
Joe Pavlovic képviselte aki, beszédében kitért 
a múlt megörzésének fontosságára, 
különösen a fiatalok részére. Ezt a magyar 
emigráció sikeresen elérte minden nehézség 
ellenére, és az anyaország támogatása 
nélkül. Mr. Pavlovic hozzá-tette, hogy az a 
nemzet amely megbecsüli halottait és ápolja 
a történelmét, garantálja megmaradását. Ezt 
a helyet és emlékművet tekintsük magyar 
zarándokhelynek.  
  
 Az emlékművet Kiss János plébános, 
Nt. Dézsi Csaba és Nt. Dabasy János 
szentelték fel majd a Magyar Központ 
tánccsoport és a Magyar Iskola képviselői 

virágot helyeztek a 
talapzathoz. Az ausztrál 
és magyar himnusz 
éneklésével ért véget 
az ünnepség, s utána 
kellemes légkörben 
mindenki részt vett a  
fogadáson. 
  
 Amikor a kedves 
olvasók Bendigo felé 
járnak, álljanak meg az 
emlékműnél és 
gondoljanak azokra a 
honfitársainkra, akik 

ezen a helyen keresték jövöjüket 150 évvel 
ezelőtt.  

K.É. 
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A 
statisztikai Hivatal nem nemzetiségeket, 
hanem a különbözõ országokból 
bevándoroltakat kategorizálja. Eképpen ehhez 
a számhoz még hozzáadhatjuk az elszakított 
területekrõl származó magyarokat is.  
Jelenleg 62000 ausztráliai polgár vallja, hogy 
magyar származású. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Szükségünk van a közösségre és az ebben 
rejlõ kimeríthetetlen erõforrásokra. 
2 Naivitás azt gondolni, hogy meg tudjuk tartani 
magyarságunkat anélkûl, hogy rendszeres, 
több szintû, kölcsönös kapcsolatot ne tartanánk 
fenn az anyaországgal. 
3. Ausztráliában élünk, hiba lenne betokosodni, 
elszakadni a minket körülvevõ társadalomtól. 
A nagy háromszög minden szempontból stabil, 
kiegyensújozott keretet biztosít. Bármit 
teszünk, ezt nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

továbbiakban szeretnék konkrét javaslatokkal 
szolgálni, amiket esetleg a különbözõ 

szakcsoportok megbeszélésein részletesen 
kiértékelhetünk. 
1 A Közösség 
-    A közös cél a Megmaradás, ami nem 
tévesztendõ össze az Ausztrál 
társadalommal szembeni elszigetelõdéssel. 
-    Szükség van egy jól mûködõ, Ausztráliára 
kiterjedõ, összevont irányítás kialakítására. 
Meg kell vizsgálni a meglévõ szervezeti 
struktúrát, ahol kell a hibákat sürgõsen ki kell 
javítani, ha ez nem megy újat kell felállítani. 
-   Országos pénzügyi alapot kell létesíteni 
nemzeti, kulturális és társadalmi célokra, 
Ausztráliai Magyar Pénzügyi Alap 
megnevezéssel. Megmaradásunk érdekében 
fontos, hogy tervszerûen gondolkozzunk és 
felelõsségteljesen cselekedjünk. Szinte 
minden szervezet pénzügyi gondokkal 
kûszködik. Ezt kissebb, nagyobb 
rendezvényekkel próbálják pótolni, az utóbbi 
idõben azonban egyre sikertelenebbûl. A 
pénzt évi tagdíj formájában, valamint 
adakozásokból lehetne összegyüjteni.  
(Szervezeti 250, egyéni 30, kedvezményes 
25, családi 50 dollár) 
-   Amennyiben lehetséges, össze kell vonni 
azokat a szervezeteket melyek hasonló 
érdekszférát képviselnek, hogy életképes 
csoportokat alkossanak. 
-     A nyugdíjas kluboknak aktívan részt kell 
venniük a fiatal nemzedék nevelésében. Évi 
programjukban helyet kell biztosítaniuk 
generációkat átívelõ aktivitásokra. Ide 
tartoznának a közös kirándulások, 
megbeszélések, szokások, tapasztalatok 
átadása, stb 
-      A fiataloknak kötelességük az öregedõ 
nemzedéket ápolni. Keressék az alkalmat, 
miként segíthetnének az idõsebb 
generációnak. 
-  Szervezett, állandó kommunikációs 
hálózatot kell kiépíteni, - honlap, elektronikus 
levelezés, adatbázis. 
-         Meg kell bíznunk egymásban, ha egy 
mód van rá foglalkoztassunk magyar 
szakembereket. Õk pedig olyan munkát 
végezzenek, hogy mindannyian 
megelégedettek és büszkék lehessünk.  
-    Szervezetek struktúráját mindenki 
számára áttekinthetõvé kell tenni, hogy elejét 
vegyük a rosszindulatú spekulációknak, 
melyek csak széthúzást táplálnak. 
-         Az ausztráliai magyar média többet kell 
foglalkozzon helyi eseményekkel, 
ugyanakkor hídat kell állítson Ausztrália, 
Magyarország, az elszakított területek és a 
világ magyarjai között. Itt megemlitem, hogy 
a Melbournei Magyar Televízió ezen dolgozik 
már a hatodik éve. 
-  A 80-as évek bevándorlóit visza kell 
fordítanunk, és a közösségi vezetést 
fokozatosan át kel adni a fiataloknak.  

folytatás az 5. oldalon 
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A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

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

- Rendszeres „Megmaradásunk” konferenciát kell 
rendezni, minden évben más államban. 
- Végûl, a felsoroltak megvalósítása érdekében, 
pontosan ki kell jelölnünk a feladatokat, az arra 
legmegfelelõbb személyeket és a lehetõségeket 
figyelembe véve mérföldköveket kell állítanunk. A 
munka menetét és nyilvános kiértékelését az 
évente megrendezendõ konferenciákon kell 
megtenni, év közben Internetes honlapon 
nyomonkövethetõvé kell tenni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Magyarország, a mindenkori kormány és az 
ellenzék  
-     A nemzeti érdekeknek egyéni szemléletek, 
pártok és ideológiák nem szabhatnak határokat. 
Függetlenûl adtól, hogy mikor, milyen kormány van 
hatalmon, nekünk rendszeres kapcsolatot kell 
fenntartanunk. Média, kulturális, tanügyi, népi 
hagyományok, sport kapcsolatok, csereprogramok, 
táborok, továbbképzések, közös aktivitások, stb 
elérése érdekében. 
-   Figyelemmel kell kísérni és megpályázni a 
külömbözõ magyarországi alapítványok által 
meghírdetett pályázatokat és lehetõségeket. 
- Meg kell ismernünk a magyarországi 
politikusokat, tudnunk kell, hogy kik azok akik  
otthon is a Megmaradás zászlóját viszik, ezekkel 
szoros kapcsolatot tartani. 
-  A DUNA TV fontos szerepet tölt be a világ 
magyarsága szempontjából. Javasolom, hogy a 
konferencia egy közleményt fogalmazzon meg, és 

ezt küldjük el a magyarországi hivatalos 
szerveknek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Ausztrália, multikulturalizmus 
- Aktív tagjai kell maradjunk a 
társadalomnak, ugyanakkor nyomon kell 
követnünk azokat a kormánysegélyeket és 
lehetõségeket melyek ilyen célokra 
irányulnak.  
-  Állandó kapcsolatot kell kiépíteni és 
fenntartani azokkal a hivatalos szervekkel, 
amelyek a multikulturális ügyekért 
felelõsek. 
-   Tervszerûen kell megragadnunk minden 
alkalmat arra, hogy az Ausztrál 
társadalomban hírdessük a magyar 
kultúrát. 
- Ne hallgassuk el magyar 
származásunkat, ne tagadjuk le, hogy 
otthon magyarul beszélünk. Mindez 
roppant fontos a statisztikák, felmérések 
szempontjából, hiszen a legtöbb esetben a  
hivatalos döntések statisztikákon 
alapulnak. 
-   Becsüljük meg, hogy ausztrálokként 
élhetünk ezen a csodálatos kontinensen, 
de legyünk büszkék arra, hogy magyarok 
vagyunk, ezt lássák gyermekeink is rajtunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy ez 
a konferencia nem csak beszámolók 
színtere, hanem aktív munkatervek 
kidolgozásának páratlan lehetõsége. 
Használjuk ki ezt a lehetõséget és 
fogalmazzunk gyakorlati megoldásokat. 
Alakítsunk ki olyan párbeszédet, melynek 
víszhangja eljut Ausztráliában mindenhova 
ahol magyarok élnek.  
Hiszen együtt kell megmaradnunk, mert 
külön-külön szétmorzsolódunk! 
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SZÜLETÉSNAPI – KARÁCSONYI 
AJÁNDÉK 

 

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelán porcelán porcelán       

Nagy választékban megren-
delhető színes katalógusból 

 
Raktáron szobrok, fehér/

arany álatfigurák 
már 26 dollártól 

  
Megrendelhető az Ifjúsági 

terem előcsarnokában. 
 
Éredeklődni: 

Vetô Olgánál: 9754 8579  
 

Megjelent és kapható 

Ambrósy Anna 

nagysikerű 

A BRAVE NATION 
A Short Social and Political History 

című könyve. 

Megrendelési ár:  

Ausztráliában $35 + $9 postaköltség 

(GST-vel együtt) 

Tengerentúlra $35+ $24 postaköltség 

(Economic Air-rel és GST-vel együtt) 

Megrendelhető: 

A Brave Nation 

PO Box 4134, East Burwood Vic 3151 

és a Magyar Élet kiadónál 

PO Box 210, Caulfield Vic 3162. 

KÜLDÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. 
Tormay Cecil Leánycserkészcsapat Fenntartó 

Testülete meghívja kedves  
támogatóit a 

HARANGAVATÁSRA 
a 11 órakor Istentiszteletre és 

a Mikulás piknikre 

Mindez egy napon: december 1-én,  
reggel 9 órától. 

Hol? Az East-Warburton-i Cserkészparkban 
(Melways 291D/2). 

 
 Híres cserkészkürtöskalács,  
 finom ételek,  
 sütemények,  
 friss forrásvíz,  
 kedvezményes cserkészárak. 

“Befűtjük” parkunk ékességét: a díszes búbos-
kemencét! 

Felvilágosítással szolgál: 
Tóth Erika: 9702 8393 
Bartha Ani: 9754 1706 

Minden érdeklődőt meleg szeretettel várunk erre 
a minden tekintetben egye-dülálló alkalomra, 

amire már hónapok óta készülünk! 
 

A gondnok házaspárnak, Finta 
Erzsinek és Zolinak, kellemes Karác-
sony i  Ünnepeke t  é s  bo l dog 
Újesztendőt kivánunk.  
 
Kellemes szabadságot és pihenést.  
 
Január 12-ig hivatalos sza-
badságon lesz a gondnok há-

A Magyar Központ 

igazgatók Kellemes 

K a r á c s o n y i 

Ünnepeket és boldog 

Újesztendőt kivánnak min-

den honfitársainak és remé-

ljük, hogy 2003-ban is 

támogatják a Központ ren-

dezvényeit. 
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Urbán Gyula: 
 

JÁNOS VITÉZ AZ AUSZTRÁLIAI 
MAGYAR UNOKÁK KÖZT  

 

- A Budapest Bábszínház tengeren túli turnéja.-  
 
 Okosak a magyarok. S hogy ez több mint 
közhely, azt a Budapest Bábszínház ausztráliai 
turnéja is bizonyítja. 
 A Budapesttől légvonalban több mint tízezer 
kilométerre elszármazott kisebbség vezetői ugyanis 
megállapították, hogy az unokák nemzedéke már 
rosszul, alig, vagy egyáltalán nem beszéli szülei, 
nagyszülei anyanyelvét. A szomorú diagnózis után 
valamiféle, legalább tüneti gyógymódot keresve 
jutottak el a Budapest Bábszínházig. Bennünket kért 
meg Kardos Béla, az ottani magyarok szövetségének 
majdnem hogy örökös elnöke, hogy utazzunk ki 
Sydneybe és Melbourne városába és szólítsuk meg 
ezt a nagyon kedves és fontos felejtő nemzedéket. 
Meczner János igazgató választása Petőfi „János 
vitéz-ére” esett. A Szilágyi Dezső által bábszínpadra 
álmodott keserédes, tipikus magyar karriertörténet 
valóban alkalmasnak bizonyult arra, hogy legalább a 
darab cselekményének szintjén, s itt-ott talán 
verbálisan is megérintse a fogékony, ámde magyarul 
már-már elnémuló lelkeket. 
 Illyés Gyulának, s a többi nagy magyarnak – 
ez most Ausztráliában bebizonyosodott- csak 
részlegesen volt igazuk, amikor azt állították, hogy 
egy nemzet azonossága csak a nyelvében van. A 
darab tárgyi néprajzi elemekből eredeztetett 
formavilága, s a cselekménybe szőtt eredeti népdalok 
egy olyan forrást fakasztottak fel, melyet az ausztráliai 
vörös homok, a hangsúlytalan angol névelők, a 
csecsemőkortól fogyasztott földimogyoróvaj, s a 
vegemite-nak nevezett élesztőkoncentrátum már-már 
örökre befedett. 
 Jó követeknek bizonyultak tehát a Budapest 
Bábszínház bábui. És nem csak az elvesző 
nemzedék körében! A felnőtteket is meg-megríkatta 
Petőfi tündérrealizmusa.  
 Kacsóh Pongrác nélkül is - nem a 
számtantanár úr zenéjét használtuk – tudták, hogy 
Tündérország legalább olyan messze van attól a 
mezőtől, ahol Jancsi legeltette a birkáit a darab elején, 
mint Ausztrália Európától. 
 És most egy kicsit arról a történetről, amely 
egy-egy színházi turnén a színpadon kívül is zajlik. És 
ebbe aztán beletartozik minden, ami egy ilyen utazás 
civil, és nem civil hozadéka: a távolság, a terroristáktól 
való félelem, a diszkriminált dohányzók nikotinéhsége 

a szűk repülőülések között, száguldás a Nappal szemben, s 
több kontinens madártávlatból. És a kellemes 
meglepetések! Hogy Melbourne-ben az ottani adóhivatal 
egyik vezetőjéhez szállásoltak be – az volt ugyanis a 
helybeliek elképzelése, hogy rideg szállodák helyett 
családoknál lakjunk – először elrémített. Ám az első 
borozgatás után kiderült, hogy az adóhivatalnok is ember, 
és sokszor engedékenyebb, mint a többiek. Kövesdy András 
kedves akcentusának – ő már kint született - köszönhetem, 
hogy hazatértem után nem kaptam szívinfarktust a nekem 
kézbesített APEH-emblémás levéltől. Valamint azt is neki, 
és kedves feleségének Éva asszonynak köszönhetem, hogy 
Somló, a balatoni borok, Villány, Tokaj, a francia, spanyol és 
olasz borok után helyet kaphattak spirituális borpincémben a 
kitűnő ausztrál nedűk is. Azaz igazság, hogy hála kedves 
vendéglátóinknak sikerült megennünk és meginnunk egy 
egész kontinenst. Barbecue-ről barbecuere tántorogtunk és 
mennyei T-bone-okkal - jobbak, mint a vesepecsenye!- 
vertük el étvágyunkat. Aki a seafoodot kedvelte kora 
hajnalban Sydney-ben, a kikötőben a rikácsoló sirályok közt 
mindig megtalálta a számítását; első pillanatra gyanúsnak 
tűnő tenyérnyi osztrigák, és címerbe illő rákok várták a 
tenger asszonyos misztériumaival. 
 Nincs az a gonosz dramaturg, aki ki merné húzni 
ebből a történetből Kovács Imrét, a színház régi technikusát, 
akit addig vegzáltak a hatvanas-hetvenes években a derék 
magyar belügyisek, hogy egyszer csak fogta magát és 
családostól kitántorgott Ausztráliába. 
 Egykoron a Magyar Népköztársaság megdöntésén 
fáradozó, százhatvan centiméteres rettenetes Kovács Imre 
már akkor is festő volt, és nem is akármilyen, amikor 
ötvenhat után letartóztatták. Ő volt az, aki a táborvezető 
parancsára, rabruhában pingálta egy létra tetejéről, hogy 
éljen a tizennegyedik szabad május egy. Kapott is érte még 
két évet. 
De most a János vitézről van szó! 
 Előadás után kint üldögéltünk Blue Mountains-beli 
házának kertjében. Fejünk fölött papagájok húztak el, és 
már az előbbiekben agyon dicsért ausztrál bor is hatni 
kezdett. 
Tündérország! – gondoltam magamban – Tündérország! 
Ekkor hirtelen megszólalt a vendéglátóm: 
- Látod azt a nagy követ a kert végében? Na, oda fognak 
engemet temetni. Az alatt van egy kis hazai föld. Olyan, mint 
amit a János vitézzel hoztatok közénk. 
Erre nem lehetett mit felelni. 
 Mindenesetre jól esett és elszomorított ott a hirtelen 
beálló ausztrál éjszakában a Dél Keresztje alatt. 
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A Magyar Nagykövet elköszönt  
 November elején látogatást tett dr. 
Gyürk István nagykövet és felesége Mónika 
végleges visszamenetelük előtt.  
 Az első program november 2.-án a 
Magyar Központ rendezésében és 
szervezésében Bendigoban volt az 1848-as 
Szabadságharcos honvéd tisztek és honvéd 
aranyásók emlékére készült emlékmű 
felavatása, melyen szép számmal vettünk ré-
szt, úgy mint magyarok és hivatalos vendégek. 
Az ünnepélyes avatást követő fogadáson dr. 
Gyürk Istvánnak  alkalma volt beszélgetni a 
megjelentekkel.  
 November 3.-án vendég volt a Regnum 
Szövetkezet templom búcsún ahol a Magyar 
Központtól kapott ajándékot átvette.  
 Ezután a Központ felkérésére, Pelle 
Lajos, el kisérte a nagykövetet a carltoni 
temetőben álló Hősi Emlékmű 
megkoszorúzására.  
 A Magyar Központ nevében köszönjük 
a megtiszteltetést, sok szerencsét és jó 
egészséget kivánunk a nagykövet úrnak és 
feleségének. 
 
 

Ifjú Szivek Néptáncegyüttes a Melbournei 
Magyar Központban 

 

A Melbournei Magyar Központban, az Ifjúsági 
és Kulturális Szövetkezet rendezésében 
október 19-én a  Felvidékről érkezett Ifjú 
Szivek magyar népitánccsoport lépett fel. A 
tizenhárom tagból álló csoport, kilenc táncos 
négy tagú zenekar és Canberrából a 
cimbalmos Tim, nagy sikert aratott. Az 
együttes lelkesen táncolta a különböző 
tájegységek jellegzetes népi táncait, a 
közönség vastapssal viszonozta előadásukat. 
Az est idáig egyik legsikeresebb táncházzal 
fejeződött be,  melyet a táncosok felváltva 
nagy ügyességgel vezettek és melyen sokan 
részt vettek.  

K.É. 

A 
z Erdélyi Szövetség kel-
lemes Karácsonyi 
Ünnepeket kiván minden 
támogatónak és ba-

rátunknak és reméljük, hogy talá-
lkozni fogunk mindanyijukkal az új 
évben, a február 2.-ai Lajos-ligetben 
tartandó piknik-ünkön, ahová sok 
szeretettel várunk mindenkit.  

Pelle Lajos 
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Dátum  Rendezvény Rendező csoport 

január 26  vasárnap Klub nap Social Klub 

február 2  vasárnap Piknik Erdélyi Szövetség  

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

február 16  vasárnap Piknik Ifjúsági Szövetkezet  

február 23  vasárnap Klub nap Social Klub 

március 1  szombat Bál Gyöngyösbokréta Néptánc Együttes 

március 2  vasárnap Gulyás főzési verseny Magyar Központ 

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

március 15  szombat Március 15. Ünnepély Magyar Központ 

március 30  vasárnap  Klub nap Social Klub 

április 5  szombat Bál MHTV 

április 6  vasárnap Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

április 20  vasárnap Húsvéti bál/RIK Disco Magyar Központ/RIK 

április 27   vasárnap  Klub nap Social Klub 

május 4  vasárnap Anyáknapi ebéd Regnum Szövetkezet 

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

május 17  szombat Elsőbálozók bálja Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

május 25  vasárnap Klub nap Social Klub 

május 31  szombat Ifjúsági műsor  Ifjúsági Fórum 

június 1  vasárnap Disznótoros ebéd Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

június 22  vasárnap Irodalmi program Irodalom csoport 

június 29  vasárnap  Klub nap Social Klub 

július 5  szombat Néptánc bál Magyar Központ Néptánc Együttes 

július 6  vasárnap Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

július 19  szombat Anna bál Cserkészszövetség 

július 27  vasárnap Disznótoros ebéd Social Klub 

augusztus 2  szombat Táncdal Fesztivál RIK 

augusztus 3  vasárnap Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

augusztus 17  vasárnap  Szent István ebéd Regnum Szövetkezet 

augusztus 23 szombat Sz István bál Rákóczi Egyesület 

augusztus 31  vasárnap Klub nap Social Klub 

szeptember 7 vasárnap Ebéd Ifjúsági Szövetkezet  

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

szeptember 13  szombat Bál 3ZZZ Rádió  

szeptember 21  vasárnap Ebéd Regnum Szövetkezet 

szeptember 28  vasárnap  Klub nap Social Klub 

október 5  vasárnap Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

október 12  vasárnap Ebéd Erdélyi Szövetség  

október 18  szombat Bál Gyöngyösbokréta Néptánc Együttes 

október 19 vasárnap Társalgó rendezvény Társalgó csoport 

október 23 csütörtök Októberi ünnepély Magyar Központ 

október 26  vasárnap Klub nap Social Klub 

november 2  vasárnap Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

november 8  szombat Tánccsoport rendezvény Magyar Központ Néptánc Együttes 

november 9  vasárnap Búcsú Regnum Szövetkezet  

november 16  vasárnap Piknik MHTV 

november 22  szombat Ifjúsági Szöv. Rendezvény Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

november 30  vasárnap Klub nap Social Klub 

december 7  vasárnap  Mikulás piknik Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

december 21  vasárnap Gyertyafényes est Regnum Szövetkezet 

december 31 szerda Szilveszteri bál Magyar Központ 

A Magyar Központ 2003-as naptára 
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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 

Kézimunkázók 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,   

A Társalgó és az  
Irodalom - Zenebarátok Köre 

Ezentúl a Társalgó csoport és az Irodalom 
–  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 

December 1  



HÍRADÓ, 2002 december-január 11 

 
 

  
december 1. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Társalgó csoport összejövetele 
december 8. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    Mikulás piknik 
december 15. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet  
december 22. vasárnap de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
    Gyertyafényes est 
december 25. vasárnap de. 11 órakor Református Istentisztelet 
december 29. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
december 31. kedd  Szilveszteri bál  
január 1. szerda  de. 11 órakor Református Istentisztelet 
január 5. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
január 12. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
január 19. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
január 26. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Klub nap 
 
    FEBRUÁRI  NAPTÁR (2003) 

február 2. vasárnap  Erdélyi Szövetség piknikje 
    Társalgó/Irodalom csoport összejövetele 
február 16. vasárnap  Ifjúsági Szövetkezet piknikje 
február 23. vasárnap  Klub nap 

 
 

     
 

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

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb január 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. 

DECEMBERI NAPTÁR 


