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10. évf. 7. szám.  
2003 május 

Tartalom 
 Anyáknapi ebéd 

 3. Identitás Konferencia 

 Takaritó napok 

 A Vig Özvegy operett 

 Irodalom és Zenebarátok 
Körének műsora 

 Vetélkedő 

 Felhivás zenés vigjátékra 

 Naptár 

 

Köszöntsük közösen az 
Édesanyákat és Nagymamákat 

 
A Regnum Szövetkezet vezetősége 
szeretettel hivja és várja honfitársait 

a  
hagyományossá vált  

Anyáknapi 
ebédre 

2003. május 4.-én déli  
12 órakor a 

Magyar Központ 
nagytermében 
Ökumenikus 

Istentisztelet  
11 órakor 

Magyaros konyha 
Gazdag tombola 

Italát a helyszinen megvásárolhatja. 
 

Jegyek: egységesen 16 dollár 
Megrendelhetők az alábbi 

telefonszámokon 
Bognár Magdi: 9874 5242 

Fogarassy Marika: 9833 3235 

3. IDENTITÁS  
KONFERENCIA 

 
 

Az ausztráliai magyarság 
önazonossága megtartása 
érdekében 2003. június 7-8
-9-én, II. Erzsébet királynő 
születésnapját ünneplő 
hosszú hétvégén ren-
dezzük meg a 3. Identitás 
Konferenciát Sydneyben a 
punchbowli Magyar  
Házban.  
 
A konferenciát a Magyar 
Köztársaság Nagy-
követsége és Főkon-
zulátusa védnökségével a 
NSW-i Magyar Szövetség 
és a Melbourne-i Magyar 
Központ rendezi. 
 
Megmaradásunkat érintő 
kérdések kerülnek megtár-
gyalásra: Miként őrizhetjük 
meg magyar nyelvünket, 
kulturánkat, és önazonos-
ságunkat e távoli föld-
részen? Milyen támoga-
tásra számíthatunk az 
ausztrál és a magyar 
kormányzat részéről ennek 
érdekében? Főleg azok 
nézetére vagyunk kiván-
csiak, akik foglalkoznak: a 
magyar ifjúsággal a hétvégi 

folytatás a 3. oldalon 

Figyelem elsőbálozók! 

Próbák kezdődnek május 7.-én szerdán  
este 7-től 9-ig 

Bővebb felvilágositásért hivja:  
Atyimás Erzsébetet 9802 7637 
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A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

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

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

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

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 

Szabó Edit – 9560 1270 
A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, miután az 
igazgatók továbbitották az igényeket. 
Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

Takaritó napok 2003-ban 
 

A Magyar Központ vezetősége ezentúl 
minden hónapban takaritó napot tart 
(working bee).  
 
  A takarító napok dátuma: 
 
  

 

Időpont: reggel 9-től du 1 óráig 
  

A munka nap koordinálója: Hende József - 
98019698 

Szombat Május 3 

Szombat Június 14 

Szombat Július 5 

Szombat Augusztus 2 

Szombat Szeptember 6 

Szombat Október 4 

Szombat November 8 

Szombat December 6 

Tisztelt Olvasók! 
 
Kérem, engedjék meg, hogy bemutatkoz-
zam: Bárdossy Péter vagyok Magyaror-
szágról. Évek óta foglalkozom család-
fakutatással, mely 
tevékenységemről, illetve a magyar Bá-
rdossy családokról a www.bardossy.hu 
címen találhat részletes információt. 
 
Szeretném felajánlani szolgálataimat 
azoknak a távolba szakadt magyaroknak, 
akik keresik itthoni gyökereiket, szeretnék 
megismerni származásukat. 
Kérem, hogy legyen kedves segíteni abban, 
hogy a külhonban élő magyarok tudomást 
szerezzenek szolgáltatásomról és számukra 
is elérhetővé váljon internetes oldalam. 
 
Szíves segítségét előre is megköszönve, 
tisztelettel: 
 
Bárdossy Péter 
+36209690422 

Nagyszabású produkció Budapestről 
2003. május 28– június 1, Regent Theatre, Collins Street 

Jegyek: Ticketek 132 849 

http://www.bardossy.hu
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magyar iskolákban, a tánccsoportokban és a 
cserkészetben, valamint a magyar nyelvnek mint 
érettségi tantárgynak tanításával; akik a magyar 
társadalomnak nyújtanak otthont a magyar há-
zakban, magyar központokban és klubokban; és 
akik gondját viselik az idősebb generációnak az 
öreg otthonokban, ápoló otthonokban. Várjuk a 
történelmi egyházak papjait, a magyar újságok, 
időszaki lapok, a rádiók és TV szerkesztőit, mun-
katársait, mindazokat akiket érdekel a ma-
gyarság ausztráliai sorsa, jövője.       A konferen-
cia nyitott mindenki számára.  
 
Hallani fogjuk, hogy az előző két konferencián 
hozott javaslatok, ajánlások és határozatok 
alapján, és a már működő intézményeinken 
keresztül, milyen eredményeket értünk el meg-
maradásunk érdekében. 
 
A tanácskozásra meghívtunk Magyarországról 
néhány hivatott szaktekintélyt, akik a magyar 
kormányszervek hívatalos küldöttjeként ill. 
szervezetük nevében tudnak nyilatkozni, és 
tájékoztatást nyújtani, hogy miben tudnak 
segítségünkre lenni identitásunk megtartásában. 
 
A tanácskozáson részt vesz: Pekár István, a 
Duna Televizó elnöke. A Duna TV immár öt 
földrészre jut el műholdas, digitális adásával. 
Megtudhatjuk milyen műsorokat terveznek 
számunkra, és elmondhatjuk, hogy mit 
szeretnénk látni, hallani a legnépszerübb magyar 
televízió állomás közvetitésében. Bemutatásra 
kerül, hogy az elmúlt 10 évben mivel szolgálta a 
Duna TV a határon túli, és a külföldi magyarság 
önazonosságának megtartását. A vele érkező 
operatőr, Wonke Rezső pedig felveszi a konfer-
encia eseményeit, hogy azt a világ mag-
yarságának bemutassa. 
 
Eljön a tanácskozásra, főleg a magyar ifjúságra 
való tekintettel: Dr. Újváry Gábor, a Balassi 
Bálint Intézet főigazgatója. Ebben az intézetben 
tanulnak ifjaink. Itt kapnak magyar nyelvi és hun-
garológiai képzést. Itt készítik elő őket a 
felsőfokú tanul-mányokra. Minden esztendőben 
30 külföldi, tengeren túli fiatal kap ösztöndíjat 
ezekre a képzésekre. Évente 10-en a déli 
földtekéről. Melbourneből és Sydneyből már egy 
tucat ifjú részesült a Balassi Bálint Intézet által 
nyújtott képzésben. A főigazgató úr leveléből 
idézve: “szorgalmaznunk és támogatnunk kell az 
ausztráliai magyar diákok magyarországi 
tanulmányait, a másod- és harmadgenerációs - 
magyarul már nem vagy alig tudó, de magyar 
identitású - fiatalok magyar nyelvtudásának 
fejlesztését vagy megszerzését, illetve a magyar 
nyelvtanárok módszertani továbbképzését. A 

Balassi Bálint Intézet mindenben feltétlenül 
támogatja az ausztráliai magyarok 
törekvéseit.  Várjuk az érdeklődő ifjúságot, hogy 
első kézből     tájékozódjon a    jövőjét    érintő     
tanulmányi lehetőségekről. 
 
Meghívtuk a konferenciára: Dr. Koncz Gábort, 
a Magyar Kultura Alapítvány igazgatóját, akit 
partnerül szeretnénk megnyerni a magyar-
magyar kapcsolatok bővítésére: 
előadóművészek ausztráliai turnéjának 
megszervezésére és támogatására, és az innen 
Magyarországra látogató fiatalok számára a 
már működő népművelő- és népi táncképző le-
hetőségek igénybevételére, történelmi-, or-
szágismereti és nyelvi táborokon való ré-
szvételre, stb. 
 
Mindazok, akik részt óhajtanak venni a taná-
cskozáson akár előadóként, akár résztvevőként, 
vagy további felvilágosítást igényelnek, je-
lentkezzenek: 
Melbourneben Kövesdy Andrásnál a (03) 9846 
2675 telefonszámon,  
Sydbeyben Kardos Bélánál a (02) 9558 1878 
telefonszámon.  
 
Akinek elhelyezésre van szüksége azon is 
tudunk esetleg segíteni. 
Mindenkit szeretettel hív és vár a konferencia 
rendezősége. Kérünk mindenkit, figyelje a jövő 
hónapban megjelenő hirdetéseinket.  

Irodalom és Zenebarátok Köre 

Művészekkel foglalkozó sorozatunk első 

előadását  

május 4.-én du. 2.30-kor a Szent István templom 

alatti társalgóban tartjuk. 

Előadó Németh Nóra gordonkaművész 

Előadásának témája a barokk kor, ezenbelül 

Bach zenéje és ismertető a csellóról. 

Közreműködnek: Rosie Burns hegedűn,  

Németh Blanka gordonkán 

Belépődij 4 dollár 

A szünetben tea, kávé, sütemény kapható 

Bővebb felvilágosits: 9889 8370  



HÍRADÓ, 2003 május 4 

VETÉLKEDŐ 
Szeretnénk felhívni az 
ifjúság figyelmét az 
Irodalmi és Történelmi 
Vetélkedore, amelyet 
2003 májusában tartanánk 
kellő számú jelentkező 
esetén. 
 
A vetélkedni vágyók két 
különböző nehézségi fokú 
kérdéscsoportot 
kaphatnak. A könnyebbet a 
18 éven aluliak, a 
nehezebbet a 18 éven 
felüliek. Az ajánlott 
olvasmányokat meg-
találhatjátok az 
"Ezeresztendő - 
Millenneumi Olvasókönyv"-
ben. A nehezebb 
kérdéscsoportot 
választóknak többet kell 
tudniuk a könyvben 
olvasottaknál; kívánatos 
lenne kiegészítő 
anyaggyűjtés. 

Az alábbiakban felsorolt 
megadott témakörökből 
összeállított kérdésekre 
várjuk majd a választ. 
 

Ajánlott olvasmányok: 
 
Arany János : Rege a 
Csodaszarvasról (11. old) 
Nagy László : Csodafiú-
Szarvas (14. old) 
A Vérszerződés (25. old) 
Árpád a Honalapító (30. old) 
Petőfi Sándor versei: 
Hazámban (37. old)    
Az Alföld (406. old) 
Füstbe ment terv (241. old)       
Szülőföldemen (248. old) 
Szent Istvánról (41. old) 
Halotti Beszéd (51. old) 
Ó-Magyar Mária-Siralom (61. 
old) 
Hunyadi János és Mátyás 
király (82. old) 
Kuruc világ (166. old) 
Kölcsey Ferenc : Himnusz 
(224. old) 

Vörösmarty Mihály : Szózat 
(252. old) 
Illyés Gyula : Haza a magasban 
(456. old) 
A vetélkedő anyagát Jekler Irén 
állította össze, aki a 
továbbiakban is szívesen segít a 
hozzáfordulóknak. (9889-8370) 
 
A kijelölt olvasmányok szépek 
és érdekesek, fogjatok hozzá 
minél elöbb. A jelentkezőket 
várjuk még idén Csernátony 
Zsófinál drótpostán a 
szaffi@hotmail.com cimen. 
 
A vetélkedőhöz mindenkinek jó 
munkát és jó ered-ményt 
kívánunk! 
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SZÜLETÉSNAPI,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán       
Nagy választékban megrendelhető színes 

katalógusból 
 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
álatfigurák már 26 dollártól 

  
Megtekinthető az Ifjúsági 

terem előcsarnokában. 
 

Éredeklődni: 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

ÉS A  
MAGYAR KÖZPONTOT 

Felhivás ! 
Egy kétfelvonásos, zenés vigjátékban 
való szereplésre keresünk olyan ifjú 
személyeket, akik szeretnének mások 
bőrébe bújni, vagyis szinészkedni.  
Főbb követelmények :- az akarni vagyas, jó 
arcmimika és a zenei hallás. 
A történet egy kisváros középosztályahoz 
tartozó, háromgyermekes családról szól, ahol 
szinte törvényszerleg az anyós,(feleség 
anyja) is jelen van. A megszokott mindennapi 
gondok mellett történnek azok a fordulatok, 
amelyek vidámmá és nevetségessé 
formálják az egész történetet. A férj-feleség 
viszonya, a férj-anyós viszonya, a főnök-
beosztott viszonya, első-szerelem, felnőtt 
szerelem és lényegében mind az ami az 
életben is előfordul, itt megvan, itt 
megjátszható.  
A szerző nem tett telyes mértékben pontot a 
darab végére, ami annyit jelent, hogy a 
megfelelő siker esetén, a történet folytatásra 
esedékes, természetesen új résztvevőkkel 
kibővitve.  

K A R A K T E R E K : 
Géza (férj) ;- A magabiztos egyén 
benyomását kelti, lényegében szereti a 
gondokat lerázni magáról.  
Lili (feleség) ;- Igazi családszerető, gondos, 
bajokat magára válaló édesanya. 
Anyós;- Jólélkedő, azonban az irányitásra 
vágyó szellem még mindig benne van. 
Jenő (legidősebb fiú );- Kamaszkori, 
hóbortos, álmodozó. 
Pisti (fiatalabbik fiú);- A család kedvence, és 
ezt Ő is érzi, igy hát amolyan mindent 
tudónak hiszi magát. 
Mici (a legfiatalabbik );- Kényeskedő, 
nebántsvirág. A nagyi kedvence. 
Piri ( Lili baratnője );- Az életet könnyen 
felfogó, kedélyes, férfibolonditó, parolázó 
személy. 
Juliska ( Jenő barátnője );- Szelid, félénk, de 
Jenő kivánságára tetrekesz mindenre. 
Józsi ( az első rendőr) ;- Az okoskodásai és 
kitünni vágyás hajlama mindig bajba 
sodorják. 
Gubacsek ( a második rendőr );- Szelid, 
segitőkész, megértő személy. Nem 
rendőrnek született. 

  
 

Próbák minden hétfő  
este 7-től 9-ig lesz. 

 

Felkészülésre nincs szükség, a 
jelentkezők a helyszinen kapnak egy 
rövid szöveget a darabból  és rövid időt 
gyakorlásra is. 
 
Érdeklődni lehet a 0425753271 
telefonszámon  vagy  emailben a 
szaffi@hotmail.com cimen. 

 
Nem számit, hogy mennyi idős látod 

sok fajta szerep van. Probáld ki!  
Garantáltan jó szorakozás lesz végig.  

Mindenkit szeretettel várnak a 
rendezők! 

Üdvözlettel,  
Zsófi 
(az Egyesült Magyar Ifjúsági Fórum (emif) 
nevében) 
 
  

mailto:szaffi@hotmail.com
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Árpád Otthon hirei 
 

Az Árpád Otthon lakói, hozzátartozói és dolgozói számára 
ingyenes előadást tart a State Trustees-től Ken Haymes. 
 
Felvilágositással fog szolgálni olyan fontos kérdésekre: 
 Mi történik, ha valaki végrendelet nélkül hal meg 
 Lehet-e a végrendeletet megváltoztatni 
 Mi a  Power of Attorney hatásköre, és mikor lehet 

segitségül hivni 
 Mi fontos szerepe a végrehajtónak (executor) 
 Mikor van szükség gyámra (guardian) 
 És még sok más kérdések megválaszolására ad 
lehetőséget. 
 A lényeges kérdések szakszerű magyarra 
forditására az Árpád Elderly Welfare Society Committee 
egyik tagja fog nyujtani segitséget. 
 Az előadás helye: Árpád Otthon társalgó, 9 
Garrisson Grove, Wantirna 3152. 
 Ideje: 2003. május 5.-én du. 2 órakor 
Az előadáson való részvétel ingyenes. Részvételt kérjük 
jelezni április 29.-ig Seföző Krisztinánál—9801 8071. 
  
2003. június 8.-án egésznapos SÜTEMÉNY VÁSÁR az 
Árpád Otthonban. 

A 2002. MEGMARADÁSUNK KONFERENCIA 
DR. KÓSA GÉZA ELŐADÁS 

 
MAGYARSÁGUNK MEGTARTÁSA 

 Magyarságunk megtartása már több mint száz éve 
komolyan foglalkoztatja úgy a külföldre szétszórodott 
magyarságot mint a magyar kormányokat.  

Az anyanyelv és a nemzeti azonosság megtartása 
iránti küzdelem egy csomó más népet is foglalkoztat, főleg 
azokat a népeket amelyeknek egyresze idegen ország 
fennhatósága alatt kisebbségben él. Ezeknek a kisebbségben 
élő népeknek az azonosságuk megtartásáért folyó harcanak 
óriási irodalma van amelyből  mi is sok tanulságot vonhatunk le. 

Az egyházaknak s a külföldi magyar iskoláknak a 
magyar nyelv és kultúra fenntartásában kifejtett munkájáról már 
van egy kevés irodalom is. (pl. Puskás Julianna Kivándorló 
magyarok az Egyesült Államokban 1880-1940”, Kosa Geza The 
Hungarian Reformed Church in “Religion and ethnic identity: an 
Australian Study” ed. by Abe W. Ata.) 

 Sajnos, a magyarságunk megtartására vonatkozóan a 
megoldást, vagy részmegoldást csak sok tényező együttes 
hatása által találhatjuk meg.  

Szerintem a magyarságunk megtartásának két 
alaptényezője van:  
1. A magyar nyelv megtartása vagy elsajátitása  
2. A magyarsághoz, azaz Magyarországhoz való érzelmi 

kapcsolat megtartása avagy kifejlesztése.  
3. Talán mint egy harmadik, nem döntő jelentőségű de fontos 

tényezőt megemlithetjük az idegen ország kormányának 
viszonyát, hozzáállását a kisebbségi néphez  vagy 

népekhez.  
A Magyar nyelv megtartása illetve 

elsajátitása témájából is inkább csak a magyar nyelv 
elsajátitását elősegitő néhány tényezőt emlitek meg 

A legfontosabb tényezőnek tartom először is 
a szülök hozzáállását a magyar nyelv átadásához a 
gyermekeik számára. Semmilyen nyelvet nem lehet 
hétvégi iskolákaban vagy bárhol heti három négy óra 
tanulással elsajátitani.  

Sajnos nagyon sok szülő abban a tévhitben 
van hogy ha a gyerekükkel magyarul beszél, akkor az 
az angol nyelv, illetve az iskolai eredmény rovására 
megy. Meg kell győznünk a szülőket arról hogy ha jót 
akarnak a gyereküknek akkor minnél többet 
foglalkozanak velük magyarul mert a gyerek annál 
hamarabb és jobban fog megtanulni  angolul beszélni. 
Ez ellent-mondásosnak hangzik de erre majd még 
kitérek.  

A gyerekkel való foglalkozást a születés 
pillanatától kell elkezdeni s a nyelv használatot 
folyatatni kell még akkor is amikor a gyerek már felnőtt 
kort ér el. A felelősség itt a szülökön van. A gyerekeket 
nem “tanitani” kell, hanem csak egyszerüen beszélni 
kell velük magyarul úgy mint azt Magyarországon 
magyar szülök teszik. Ez a módszer a leg 
eredményesebb de a szülök számára a legnehezebb 
különösen akkor amikor a gyerek már kezd iskolába 
járni. Ha az otthoni Magyar nyelvhasználat mellett a 
gyereket magyar nyelvet tanitó  iskolába küldjük ez 
csak segithet, de az iskola nem helyettesiti az otthon 
állando használatban lévő anyanyelvet. 

Hogyan lehet a szülöket az előbb 
emlitettekről meggyőzni, s a magyar nyelv 
elsajátitasához s annak megtartásához segitséget 
adni? Itt már a magyar a nagyobb közzösségre,  sőt a 
magyar államra is hárul egy kis felelősség.  

A szakirodalomban százával vannak komoly 
tudományos módszerel végzett kutatáson  alapuló 
tanulmányok amelyek egybehangzóan, s ma már 
kétség nélkül,  igazolják hogy ha a szülök a fiatal 
gyerekkel sokat foglalkoznak a saját anyanyelvükön 
akkor a gyerek az illető ország nyelvét pl. Az angolt  
hamarabb s jobban megtanulja. Ennek az 
ellentmondásosnak tünő ténynek a magyarázata az 
hogy ha pl. egy gyerek egy fogalmat megtanul a saját 
anyanyelvén, mint  pl. nap, szél, Isten stb. akkor ha 
ezekre a fogalmakra  más szavakat használnak pl. 
angolul akkor ezeket a szavakat amelyek valóban csak 
cimkék, könnyen megértik és megjegyzik mert már 
tudják és értik hogy a fogalmak mit jelentenek. A 
probléma csak akkor áll elő ha a gyerek a saját 
anyanyelvén sem tudja hogy a fogalom mit takar. Ezért 
kell a gyerekkel sokat foglalkozni, neki magyarul 

olvasni, meséket történeteket mondani, nótákat 
tanitani stb. 

A ketnyelvűségnek (bilingualism) vannak 
más előnyei is. Például, az elősegiti a gyerek 
észlelőképességét, értelmi fejlődését (angolul 
cognitive development). Ha a gyerek valamit már 
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tud, megért  magyarul akkor könnyebben megérti ha 
azonos dogokról olvas vagy hall angolul. Általában 
kétnyelvű gyerekek job eredményeket érnek el az 
iskolai taulmányban mint az egynyelvűek. 

Ha egy gyerek már jól tud olvasni az 
anyanyelvén, akkor angolul is hamarabb meg fog 
tanulni olvasni mert az olvasás képessége is átvihető 
egyik nyelvről a másikra. 

 Ezen érvek szemelőtt tartásával alapitottak 
kétnyelvű iskolákat  nagyon sok országban, Ausztráliát 
beleértve s ezeknek az iskoláknak a tudományos 
módszerrel végzett kiértékelése is egyhanguan 
előnyös birálatot mond. 

További előny. Ha a gyerek nem tanulja meg, 
vagy nemgyakorlás miatt elfelejti, az anyanyelvet, egy 
kicsit külonállónak fogja magát tartani a családtól, nem 
alakul ki az a meghitt családi együvétarozás avagy az 
egy kulturkörhöz való tartozás  érzése amely az 
anyanyelv közös használatán alapul. Például, hogy tud 
a gyerek kellő érzelmi kötödöttséget kifejleszteni egy 
nagyszülő iránt akinek a nyelvét egyáltalán nem vagy 
csak alig érti. 

Feladatunk hogy azokat a tanulmányokat 
melyek a kétnyelvűség előnyeit nyilvánosságra hozták, 
egyszerű, érthető nyelven népszerűsitsük angolul és 
magyarul, megadva a forrásokat is hogy a szülök 
azokat ellenőrizni tudják. A népszerűsitést lehet 
irásban, szóban,  előadásokon, televizióban, interneten 
stb, terjeszteni. Ebben a Magyar állam is adhat 
segitséget. 

A másik téma amiről pár szót szeretnék szólni  
a Magyarország iránti érzelmi kapcsolatok megtartása 
illetve kifejlesztése. Az iskolák, a cserkész mozgalom, 
filmek, zene, tánc, az egyházi foglalkozások stb. segitenek, 
de  a Magyarországon szerzett személyes élményt semi 
nem helyettesitheti. Például, mikor a gyerekeim iskolába 
kezdtek járni kérdezgették hogy: miért kell nekik magyarul 
beszélni mikor körülöttük, az otthonon kivűl, mindenki 
angolul beszél. Erre én azt válaszoltam, hogy van olyan 
ország a világon ahol mindenki magyarul beszél. Hogy ezt 
maguk is tapasztalhassák, elvittem a gyerekeket 
Magyarországra s ott óriási örömmel észlelték hogy tényleg 
mi még sem vagyunk csodabogarak mert mi otthon 
magyarul beszélünk. Nagyon tetszett nekik, hogy már a 
határon a határőrök is milyen kedvesen beszéltek hozzájuk 
mert szépen tudtak magyarul. 

Természetesen a magyarországi látogatásokat 
nem mindenki engedheti meg magának ezért a magyar 
állam kell hogy olyan kedvezményeket termtsen amelyek 
lehetővé teszik a lehető legnagyob létszámú magyarországi 
látogatásokat beleértve tanfolyamok tartását, táborozást, 
ösztöndijakat, pályázatok kiirását, stb. Az ausztráliai és más 
déli földteken élő magyar származású fitalok igényeit 
figyelembe véve a párhetes foglalkozásokat ne magyar 
nyáron június – augusztus között rendezzék hanem a déli 
féltekei nyárral egybeeső időben. Pl. sitáborok létesitése 
amely különböző kulturális foglalkozásokkal s eseményekkel 
is egybe van kötve óriási sikerrel járna. 

A fiatalkorú érzelmi kötödöttség leginkább a 14-18 

év közötti korban alakul ki. A magyarországi személyes 
tapasztalat szerzést ezekre a korosztályokra kell 
összpontositani. Nem véletlen az hogy, az ausztrál bevándorlási 
törvények szerint ha egy bevándorló család visszaköltözik a 
saját hazájába s a gyerekei ausztráliában töltöttek 3-4 évet 14 
től 18 éves korig, akkor ezek az utodok évek multán is jó eséllyel  
kérhetik a bevándorlási engedélyt  és az ausztrál 
állampolgárságot az ausztrália iránti erős érzelmi kötödöttség 
kialakulására hivatkozva. Ezeket az éveket nevezi a törvény  
angolul “formative years”-nek.  Ha  ennél fiatalabb vagy öregebb 
korban töltöttek itt éveket azokat már nem veszik figyelembe a 
bevándorlási torvények.  

Még egy gondolat. Jo lenne ha a közoktatásügyi 
minisztérium felhatalmazná az iskolákat arra, hogy a 
környéküket látogató külföldi magyarul beszélő gyerekek részt 
vehessenek, ha csak egy két napra is, a foglalkozásokon úgy 
ovodákban mint elemi és középiskolákban, feltéve hogy a 
tanitok, tanárok be tudnak tenni egy széket a tanterembe a 
gyerek számára. A Magyar oktatók elég jól ki vannak képezve 
arra, hogy az ilyen rendkivüli helyzettel is megbirkozzanak. A 
látogató gyerek számára egy ilyen alkalom  talán életre szóló  
élmény lehetne.  

A magyarság megtartásáért való küzdelmet 
elsősorban mi az itt élő szülök kell hogy megküzdjük de a 
magyar állam is sokat segithet. Meg kell hogy emlitsem a német 
Goethe Institute példáját. Ennek az intézetnek az a célja, hogy a 
német kulturát és a német nyelv tanulását terjessze támogassa 
a világ majdnem minden számitásba jövő országaban. Ezeket 
az intézeteket a német állam tartja fent. Azt nem lehet elvárni, 
hogy a Magyar állam is tartson fenn ilyen intézeteket minden 
jelentős országban de Magyarországon alapithat egy intézetet 
amely kizárólag a külföldön élő magyarság nyelvi és érzelmi 
kapcsolatainak a megtartását vagy kifejlesztését tűzi ki célul. Ez 
az intézet készithet és terjeszthet magyar nyelvoktatási 
segédeszközöket, olcsó tankönyveket, videó szalagokat, stb. Ez 
az intézhet rendezhet magyar gyerekek számára üdüléssel 

egybekötött tanfolyamokat, kitűzhet ösztöndij pályázatokat, 
szervezhet olcsó magyarországi kirándulásokat kultur 
eseményekkel egybekötve. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy ez az intézet, melyet 
lehetne Magyar Intézetnek is nevezni, nagy hangsúlyt fektessen 
az interneten keresztüli távoktatásra, ismeretközlésre s 
szorakoztatás általi magyar kultura terjesztésére. Ma már a 

legtöbb iskolás gyerek használja az internetet amelyen keresztűl 
betüvel, képekkel, hanggal,(beszéddel, zenével) mozgással (pl. 
népitánc) lehet ismereteket közölni s ugyanakkor  szórakoztatni 
is. Miért ne lehetne rendszeres magyar programot küldeni az 
interneten amelyet a világ bármely részén élő magyar vagy más 
érdeklödő ingyen használhat tanulásra vagy szorakozásra. Az 
interneten közölt nyelvtanfolyamot pl. mindenki használhatna 
éppen akkor amikor kedve vagy ideje van rá, meg akkor is ha a 
közelben nincs magyar iskola.. Az internet végtelen 
lehetőségeket nyújt a magyarságunkat megtartó harcban.. Az 
internet az az eszköz amely által a lehető legnagyobb számú 
érdeklődővel lehet kapcsolatot tartani. Szerintem az internet úgy 
forradalmasitja az okatatást, szorakoztatást mint Johannes 
Gutenberg mozgathato betüje a 15ik század közepén. 

Magyar nyelvünk és a magyar nemzet testéhez való 
tartozásunk érzésének a megtartása érdekében végzett 
küzdelem kitartást, türelmet s nehéz munkát igányel, de megéri 
a fárdságot mert az eredmény nem marad el. 
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Nyújtsunk magyar élményeket 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 
magyar énekek és mesék  

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

Magyar Központban az ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 
hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Erika: 9700 2446 

Gyöngyi: 9574 0765 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról választhat ízletes  
ebédet/vacsorát. 

 
NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 

PÉNTEKEN,  SZOMBATON  
este 6-tól 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 
egymásnak ha szükséges. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki kellemes társaságban, együtt 
kézimunkázva meg tudja 
osztani velünk szabadidejét. 

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

Bognár Magdi: 9 874 5242 

A Társalgó és az  
Irodalom - Zenebarátok Köre 

A Társalgó csoport és az Irodalom –  
Zenebarátok Köre a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban tartja összejöveteleit. 
 
Bővebb felvilágosításért hívja Jekler 
Irént a 9889 8370 telefonszámon. 

* * * * * * * * *  

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 
További felvilágosításért hívják Bozsán 

Ildikót a 9801 8071 telefonszámon. 
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május 3. szombat Takaritó nap 
 
május 4. vasárnap de. 11 órakor Ökumenkius Istentisztelet 
    Anyáknapi Ebéd 
    Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele 
 
május 7. szerda  este 7-kor Elsőbálra próba 
 
május 11. vasárnap 8.30-kor Szentmise   
 
május 18. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
 
május 25. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Klub ebéd 
         
 
    JÚNIUSI NAPTÁR  

 
június 1. vasárnap  „Disznótoros” ebéd 
    Társalgó/Irodalom csoport összejövetele 
június 22. vasárnap Irodalmi műsor 
júnisu 29. 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 május 20.-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

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

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

MÁJUSI NAPTÁR 


