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10. évf. 8. szám.  
2003 június 

Tartalom 
 Disznótoros ebéd 

 3. Identitás Konferencia 

 Erdélyi művész a 
Délkerszteje alatt 

 Csik Éva előadása a 
Megmaradásunk 
konferencián 

 Felhivás az Immigration 
Muzeumtól 

 Naptár 

 Jelentkezés a 3. Országos 
Identitás Konferenciára 

 

Tudnivalók a 3. 
Országos Identitás 

Konferenciáról 
Sydney  2003. június 7-8-9  
Magyar Központ 
1-5 Breust Place, 
Punchbowl, Sydney, 2196   
Tel.: (02) 97659 6974 
 
Szombat: 
Bejelentkezés  június 7-én, 
szombaton reggel 9 órakor . 
Ekkor kell megjelölni, hogy ki 
melyik témakör munkájában 
kíván másnap részt venni.  
10 órakor: A  plenáris ülés.  
1 órakor: Ebéd.  
du. 2 órától 5 óráig 
előadások.  
5.30-kor Videofilm vetítés.  
Vacsora este 6.30-kor, utána 
kultúrműsor és tánc a részt-
vevők ismerkedésére és 
szórakotatására. 

folytatás a 2. oldalon 

MEGHÍVÓ 
 

Az Ifjúsági és 
Kulturális 

Szövetkezet 
rendezésében és a 

Magyar Központ 
Népitánc Együttes 
közreműködésével 
2003. június 1-én 

vasárnap déli 12 órakor az Ifjúsági 
teremben inycsiklandozó 

Disznótoros Ebéd 

 
Zenét a népszerű PASKA BÉLA 
szolgáltatja Jókedvét és barátait, 

kérjük hozza magával. 
 

Ebédet csak előzetes bejelentésre 
tudunk biztositani.  
Határidő május 26. 

 
Bővebb felvilágositás, jegyrendelés: 

Atyimás Erzsinél 9802 7637 
 

Ár: felnőtteknek egységesen 16 dollár, 
tanulóknak 10 dollár 

 
MINDENKIT SZERETETTEL 

VÁRUNK 

Áremelekedés! 
 
2003. júlis 1-től a Hiradó 
megrendelési ára egy évre 8 
dollár lesz mely csak a 
postaköltséget fedezi. 
 
Köszönjük megértésüket. 

A szerkesztőség 
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► 

Vasárnap: 
Témakör ülések június 8-án, vasárnap 
reggel 10 órától: 1. Magyar Iskolák, ok-
tatás, továbbképzés 2. Magyar ifjúság 
öntudatának és megmaradásának kér-
dései. 3. Írott és elektrónikus média kö-
telessége. 4. Magyar-magyar kapcsola-
tok kulturális, társadalmi, karitatív és egy-
házi vonatkozásban.  
Ebéd 1 órakor.  
Délután 2 órától folytatódnak a ülések 5-
óráig.  
Vacsora 6 órakor utána videófilm vetítés. 
Hétfő: 
Június 9-én, hétfőn, reggel 10 órakor ismét 
Plenáris Ülés az összegzésekre és a zá-
rónyilatkozat elfogadására.  
Ebéd 1 órakor, utána kötetlen beszélgetés. 
 Aki a Plenáris Ülésen kíván fel-
szólalni illetve előadást tartani kérjük je-
lentkezzen Kardos Bélánál a (02) 9558 
1878 telefon- illetve a (02) 9558 3649 
faxszámon, vagy e-mailen:  
kardosbj@bigpond.com 
 Kedvezményes motel elhelyezés áll 
a konferencia résztvevőinek rendel-
kezésére a Sleep Inn Express Motelban, 
hat percre a Magyar Központtól: 97 Hume 
Highway, Chullora, Tel.: (02)9758 7999, 
Fax.: (02) 9758 8808, 
(www.sleepinn.com.au) Árak: szoba egy 
szémély számára $65, két személynek 
$75, és három személynek $85. A 
kedvezmény elérése érdekében kérjük 
használják a 176116 refrencia számot. A 
motel kéri a hosszú hétvégére való tekin-
tettel a mielőbbi jelentkezést. 

Gratulálunk Faith 
Feri bá-nak aki a 

júniusban ünnepli 80
-ik születésnapját. 

 
Jó egészséget és  

boldogságot kivánunk!  

EGY ERDÉLYI MűVÉSZ A  
DÉL KERESZTJE ALATT 

 

 Az Ifjúsági és Kulturális 
Szövetkezet által rendezett június 1-
jén tartandó disznótóros  ebéd 
alkalmával az Erdélyi Szövetség a 
fénykép kiállitást mutat be. A kiállitás 
témája Török Gáspár,  a 
nagyhirű erdélyi fotómüvész,   24 
fekete-fehér csodaszép fényképi.  
Mondhatnánk, jó ebédhez nem csak 
jó nóta lesz,  hanem egy müvészi ki-
állitás is. 
     Török Gáspár fotómüvész l934 
július 27-én született Brassóban,  
régi  erdélyi történelmi családból. 
Marosvásárhelyen érettségizik,majd a 
bukaresti Épitészeti Egyetem 
hallgatója. 
     A fényképezést elöbb csak 
kedvtelésnek szánja, majd l965 óta 
müvészi szinten csinálja a 
Marosvásárhelyi Fotoklub keréten 
belül. Képeit 39 nemzeti és 
nemzetközi versenyen, a világ öt 
kontinensén állitották ki és 28 dijjal 
jutalmazták. 1977 óta tagja a Román 
Fotómüvészek Szővetségének.   
 Munkásságát 1988-ban 
a Nemzetközi Fotóművészek 
Szövetsége az Artist FIAP,majd 1995 
ben az Excellent FIAP  cimmel 
tüntette ki. 
 Török Gáspár fiatalos hévvel 
tanit, szervez, alkot, és az 
erdélyi fotógráfia történetét kutatja. 
Mint alkotó müvész hisz abban, hogy 
a fényképezés egy olyan médium, 
amelyen keresztül müvészeti 
szinvonalon lehet különböző témákat 
bemutatni és ez által, egy 
univerzális nyelvkifejezés melyet 
a világon mindenki megérthet. 
      Kedvenc témái : épületfotó, 
tájkép, akt és portré, amiket aztán 
nagyit, vág, retusál és trükökkel 
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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 – 9874 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 

A 2002. MEGMARADÁSUNK 
KONFERENCIA 

CSIK ÉVA ELŐADÁSA 
 

 Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves 
magyar barátaim. 
  Bevezetésképpen engedjék meg, 
hogy bemutatkozzam, Csik Éva vagyok, 
magyar szülök itt született gyermeke. 
  Nagyon nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy önök előtt állhatok. Büszke 
vagyok arra, hogy magyar vagyok és, 
magyarságomat Melbourne-ben is megtudom 
tartani .  
  Miért is állok most önnök elött? 2001 
nyarán Magyarországon jártam és szeretném 
élményeimet megosztani önökkel. 2001 
nyarán népzene és néptánc táborokban 
másfél hónapot töltöttem. Ez az idő alatt több 
gyönyörű és érdekes helyen jártam, 
belekóstolva a magyar kultúrába. Nagyon 
kellemes élményekkel tértem haza és nagyon 
jól éreztem magam Magyarországon. 
  Az utazást egyedül szerveztem innen 
Melbourne-ből és erre a nagy útra egyedül 
indultam el . 
 Ez idő alatt csak Magyarországon volt 
lehetőségem táborokba eljutni,  tudomásom 
van arról, hogy a környező magyar lakta 
területeken is szerveznek hasonló 
összejöveteleket. Távlati terveim között 

átformál.  A művészi képeket a 
Melbourne Camera Club hozatta 
ki Ausztráliába, melyek Melbourne 
Camera Club termeiben május elején 
került bemutatásra. A képeket a 
Melbourne Camera Club felajánlotta az 
Erdélyi Szövetségnek magyar körökben 
való bemutatásra. 
 Az Erdélyi Szövetség mindenkit 
szeretettel vár a kiállitásra.   

  

Pelle Lajos 

folytatás a 4. oldalon 

Meghivó 
 

A Magyar Központ vezetősége 
szeretettel hívja Melbourne  

magyarságát 2003. június 15-én 
vasárnap este a Korona Presso-

bárban tartandó vacsorára. 
 

Az est díszvendégei 
Pekár István, a Duna Televízió 

elnöke 
Dr Újvári Gábor, a Balassi 

Bálint Intézet főigazgatója és 
Dr Koncz Gábor, a Magyar 

Kultúra Alapitvány igazgatója. 
 

A három fogásos vacsora ára:  
25 dollár 

 
Vacsorat csak előzetes bejelentésre 
tudunk biztositani. Határidő június 12 
Jelentekzés a Korona Presso-bár 
telefonszámán: 9800 4544, vagy  

9759 5464 
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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 

szerepel, hogy ezekre a rendezvényekre is 
eljussak. 
  Sajnos a szervezés nagyon nehéz 
volt, mert személyes kapcsolatok hiányában 
nem tudtam kihez forduljak. Szervezés 
érdemi részét interneten keresztül 
bonyolitottam és ezen keresztül tartom a 
kapcsolatot otthoni magyar barátaimmal. 
 Mivel Ausztráliából egyedül indultam 
el volt idő hogy egyedül éreztem magam de 
igy volt időm végiggondolni, hogy a szerzett 
tapasztalataimat mire forditsam. Rájöttem, 
hogy ez a felfedezés csak az első lépés egy 
hosszú út kezdetén. 
  A táborok alatt bepillantást nyertem 
a magyar népzene és néptánc 
hagyományaiba és azok ápolásába. Ez az 
idő alkalmas volt arra is, hogy betekintést 
nyerjek az otthoni magyar fiatalok életébe. 
  Látókörömet tovább szélesitette, 
hogy a 2000-ben Ausztráliába látógató 
Budapesti Honvéd Néptánc Együttessel volt 
szerencsém több időt tölteni és nagyon jó 
barátságot kötöttünk. Ők tisztába voltak 
azzal, hogy mennyire érdeklődöm a magyar 
hagyományok iránt és magyarországi 
tartozkodásom alatt több fellépésükre is 
meghivtak. 
 Biztos vagyok abban, hogy újra 
ellátogatok Magyarországra a közeli 
jövőben, de már konkrét terveim vannak. 
Célom, hogy ezen a területen további 
tanulmányokat folytassak és, a magyar 
népzenét, néptáncot és kultúrát jobban 
megismerjem. 
 Életem nagy részét a magyar 
hagyományok ápolására szeretném forditani. 
  Fontosnak tartom, hogy nem csak a 
magyarországon élő magyarokkal kell a 
kapcsolatot tartani és a hágyományokat 
őrizni, hanem azokkal a magyarokkal is, akik 
a környező országokban élnek, Délvidéki, 
Erdélyi, Felvidéki, Kárpátaljai és a 
Burgenland-i magyarokkal és természeten a 
világ más tájain élő magyarokkal. 
  Ezenkivül nagyon fontosnak tartom 
még, hogy mi, akik itt élünk magyarok, és 
főleg mi fiatalok szorosabb kapcsolatot 
tartsunk az otthoni fiatalokkal. 
  Nagyon örülök, hogy ez a 
konferencia létrejött és remélem ezzel 
szorossabb kapcsolat fog kialakulni 
közöttünk és kölcsönösen segiteni tudjuk 
egymást. 
  Szeretném a jövőben tudásomat és 
tapasztalataimat a Melbourne-i magyarság 
javára fordithatom. 

  Köszönöm a lehetőséget és a 
figyelmüket.        

  

Helyesbités 
 

Bagin Lívia interjújában Hegedűs 
Józseffel (Magyar Élet, 2003, május 
15) könnyen félreérthető hiba 
csúszott, melyet szeretnénk itt 
javitani.  

„-Laci koreográfiája mellett 
nagyon jó a budapesti Honvéd 
Együttessel a kapcsolatunk. 
2001-ben egy táncospárt  és 
vezetőjüket—Ertl Pétert, Béres 

► 
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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 

 
Irodalom és Zenebarátok Köre május 4.
-én tartotta összejövetelét amikor 
különleges műsorral kedveskedtek a 
megjelenteknek. Németh Nóra, csel-
lóművésznő tarott előadást a barokk zene 
különlegességéről, valamint a cselló tör-
ténetéről és technikájáról. Az előadás Vi-
valdi és Bach zenéjével kezdődött melyet 
Nóra és Rosie Burns nagy érzéssel és 
szakktudással adtak elő.  
Különösen érdekes volt Nórának 
elbeszélése melyben a zeneszerzők tech-
nikáját is ismertette.  
Köszönjük a kellemes és tanulságos délu-
tánt és remélem, hogy rövidesen lesz 
hasonló előadás. 

K.É. 

Anikót és Makovinyi Tibort hozattuk 
ki, közösen a Gyöngyösbokrétával 
és a Magyar Központtal. Ennek az 
anyagi alapnak a neve Magyar 
Kulturális Alapitvány lett. Anyagot 
kaptunk tőlük és 
táncszemináriumot tartottak. Ez 
nyitva volt minden tánccsoportnak 
és érdeklődöknek.” 

 
Makovinyi Tibort, a Honvéd Együttes 
egyik vezetőjét, az MHBK 
néptánccsoport hozatta ki 2001 
júniusban. A Mgyar Központban egy 
Táncházat vezetett és egy-két 
alkalommal a Gyöngyösbokréta 
néptáncegyüttest tanitotta. 
 
2001 decemberben Ertl Péter és Béres 
Anikó kijövetelövetelét a Magyar 
Központ szervezte és anyagilag fedezte,  
a Magyar Központ valamint a 
Gyöngyösbokréta néptáncegyüttesek 
támogatásával. Az anyagiak egy része a 
gulyás és halászlé verseny bevételéből 
ered, melyet a Magyar Központ a két 
néptáncegyüttessel  minden évben 
megrendez.   
 

K.É. 
 

IRODALOM ÉS ZENEBARÁTOK KÖRE 
 
Legközelebbi összejövetelünkön, június 1.-én, 
vasárnap délután 2.30-kor a Szent István 
templom alatti társalgóban a magyar hősök 
emlékével fogunk foglalkozni. 
Mindenkit szeretettel várunk. Érdeklődni lehet 
Jekler Irénnél a 9889 8370 telefonszámon. 

A Melbourne-i Magyar Központ 
1997-2002 könyv megjelent. 

Ára: 15 dollár 
 

Megrendelhető Kövesdy 
Andrásnál: 9846 2675  

http://www.bardossy.hu
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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 

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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június 1. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Disznótoros Ebéd 
    Társalgó/Irodalom és Zenebarátok Körének  
    összejövetele 
 
június 8. vasárnap 8.30-kor Szentmise (Pünkösd)   
 
június 15. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
 
június 22. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Irodalmi műsor 
 
június 29. vasárnap 8.30-kor Ige Liturgia     

    Klub ebéd 
 
    JÚLIUSI NAPTÁR  

 
július 5. szombat  Magyar Központ  Néptáncegyüttes bálja 
július 6. vasárnap  Társalgó/Irodalom csoport összejövetele 
július 19. szombat  Anna bál 
július 27. vasárnap  Disznótoros ebéd 
 

 

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 június 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. 

JÚNIUSI NAPTÁR 
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JELENTKEZÉSI LAP  
 

3. Országos Identitás Konferencia 
Sydney  2003. június 7-8-9  Magyar Központ 

1-5 Breust Place, Punchbowl, 2196  Tel.: (02) 97659 6974 
 

 

Név:......................................................................................................
.......................................................................................... 
 
Cím:.....................................................................................................
.......................................................................................... 
 
Tel.:...................................Fax.................................. 

E-mail:.................................................................................................. 
 
Szervezet:............................................................................................
.......................................................................................... 
 
Ebédelni kívánok:      • szombaton     • vasárnap     • hétfőn 
 
Vacsorázni kívánok:   • szombaton     • vasárnap 

Kérjük X -el jelölni a megfelelő kockát.  ‹  Ebéd ára $10.00   
 Vacsora ára: $15.00 

 
A jelentkézési lapot kérjük a következő címre elküldeni:  

Hungarian Council of NSW,   
PO Box 469, Marrickville, NSW, 2204. 

 
  


