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

A szerkesztőség 

III. IDENTITÁS KONFERENCIA 

Sydney, 2003. június 7 – 9 

 Z Á R Ó N Y I L A T K O Z A T 

 Az Új-Dél-Walesi Magyar Szövetség és a Mel-
bourne-i Magyar Központ a Magyar 
Köztársaság Nagykövetsége és Főkonzulátusa 
védnökségével 2003. június 7-8-9-én a sydney-i 
Magyar Központban konferenciát rendezett 
“Identitás Konferencia” címmel. 

 

Az idei konferencián immár harmadízben 

fogalmazódott meg az a cél, hogy tárjuk fel azo-

kat a lehetőségeket, tervezzük meg azokat a 

feladatokat, melyek az Ausztráliában és Új-

Zealandon élő közösségeink magyar iden-

titását, nyelvünk és kulturális értékeink 

megőrzését képesek biztosítani. 

 

A konferencián meghívott vendégelőadóként 

Magyarországról Dr. Koncz Gábor, a Magyar 

Kultúra Alapítvány igazgatója, Pekár István, a 

Duna Televízió elnöke és Dr. Újváry Gábor, a 

Balassi Bálint Intézet főigazgatója, míg ausztrál 

részről Stepan Kerkyasharian, a Community 

Relation Commission elnöke vett részt, illetve 

segítette munkánkat. A konferencia további 

résztvevői, előadói Ausztrália más államaiból, 

Új Zealandról, valamint a syd-
folytatás 2. oldalon 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet  
rendezésében a Magyar Központ 

Ifjúsági termében 2003. augusztus  
16.-án, este 7.30-tõl éjjel  

1 óráig tartandó 

Elsőbálozók bemutatása 
 

A jó hangulatról a  
KÉK FIÚK ZENEKAR  

gondoskodik. 
 

Finom vacsora, szeszes és üditõital 
kapható   

Belépõ: 20 dollár,  
Diákoknak: 10 dollár. 

Jegyrendelés: 
Atyimás Erzsébet: 9802 7637 

 

Mindenkit szeretettel vár a 
rendezőség 

Meghívó 
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ney-i magyar közösségből érkeztek. 

 

A találkozó különleges eseménye volt, hogy a Duna 

Televízió adása első ízben volt látható a konferencia 

ideje alatt. Mr. Alex Stark, a AAA COM vállalat 

vezetőjének különleges ajándékaként a telepített 

antenna a Magyar Központ tulajdona marad. 

 

A plenáris ülések napja, az előadások, konzultációk 

és vitaindítók után másnap, a különféle 

munkacsoportok ülései következtek. A csoportok 

munkája felölelte azokat a fő területeket, amelyek a 

magyar megmaradás zálogainak tekinthetők. 

 

A megbeszélés öt munkacsoportban folyt, a csopor-

tok megnevezései a következők voltak: 

Általános kulturális kérdések és magyar-magyar 

kapcsolatok “A” típusú csoportja, 

Általános kulturális kérdések és magyar-magyar 

kapcsolatok “B” típusú csoportja. 

E két csoport csaknem azonos témaköröket dolgzott 

fel más-más megközelítésből. 

Ifjúsági munkacsoport 

Pedagógusok munkacsoportja és 

Média munkacsoport. 

 

A konferencia a kitűzött célját megvalósította, 

feladattervét elkészítette. Ezek az egyes munka-

csoportok vonatkozásában a következők: 

Általános kulturális kérdések és magyar-magyar 
kapcsolatok munkacsoportjainak javaslatai, 
határozatai 
Elhatározást nyert, hogy a Magyar Kulturális Taná-
csot és az ahhoz kapcsolódó Magyar Intézetet - 
mely annak idején Dr. Endrey Antal javaslatára 
létesült és ma csak papíron létezik – megpróbáljuk 
újraéleszteni. 
Felelős: Dr. Cser Ferenc 
A magyar illetékes minisztériumok megkeresésével 
lehetőség biztosítása arra, hogy a külföldi magyar 

intézeteknek juttatott művészeti programokból és 
támogatásokból az ausztráliai magyar központok is 
részesülhessenek. 
Felelős: Kardos Béla és Kövesdy Éva 
A magyar nyelvtudással már csak részben rendel-
kező magyar származásúak számára angol 
nyelvű, de magyar érdekű folyóirat elindítása le-
galább havi rendszerességgel. 
 
A térségben működő magyar szervezetek kiadvá-
nyai (a Perthi Magyar Hírek, az Adelaide-i Értesítő, 
a melbourne-i Magyar Központ Híradó, az Új Zea-
landi Magyar Szó, stb.) rendszeresen tartsanak 
kapcsolatot. 
Felelős: Kövesdy Éva 
Javasoljuk a “Place in the Sun” című könyv újraki-
adását, továbbá a térségbeli magyar alkotók ma-
gyarországi könyvkiadási lehetőségeinek 
megvizsgálását. 
 
Ígényeljük, hogy a canberrai Magyar 
Nagykövetségen Magyarországról szóló, színvo-
nalas, kétnyelvű ismertető anyag legyen elérhető. 
 
Javasoljuk egy angol nyelvű “Encyclopaedia Hun-
garica” kiadását. 
 
Szükséges a magyar hagyatékokban fellelhető 
muzeális értéktárgyak regisztrálása, szakszerű 
megőrzése és a hozzáférhetőség biztosítása a 
magyar központokban. 
Felelős: Bencze Ilona és Rozgonyi Magdi 
 
Javasoljuk megkeresni a lehetőségét annak, hogy 
a Magyar Házak milyen körülmények között tud-
nának hivatásos kulturális managert foglalkoztatni 
a szakmai felkészültséget kívánó, egyre szaporodó 
kulturális igények kielégítésére. 
 
Javasoljuk magyar tanszék vagy lektorátus 
létesítését valamelyik ausztrál egyetemen. 
Felelős: Bakos István professzor 
 
Elhatározást nyert, hogy a térségbeli magyar 
képzőművészek alkotásaiból kiállításokat, vándor-
kiállításokat szerveznek magyar és nemzetközi 
közönség számára. 
Felelős: Bándy Erzsébet, Ilosvay Katalin és Dipold 
Tibor 
 
Megszervezzük “Az ausztráliai magyar művészek 
I. találkozóját és konferenciáját” a két “Identitás” 
konferencia közötti időszakban. 
Felelős: Ernszt Katalin 

folytatás 4. 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 

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

Ára: 15 dollár 
Megrendelhető Kövesdy Andrásnál:  

9846 2675  

A MAGYAR KÖZPONT 
NÉPTÁNCCSOPORT 

RENDEZÉSÉBEN 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN 

TÁNC ÉS ZENEKEDVELŐT 
 

 
 

CIMŰ 
MAGYAR és DÉL-AMERIKAI SZÍNES 

MŰSOROS ESTÜNKRE 
JÚLIUS 5-én, SZOMBATON ESTE  

7-órától- éjjel 1 óráig 
A Magyar Központ Nagytermében 

760 Boronia Road, Wantirna 

 
 A TÜZES RITMUSÚ ZENÉT A KITŰNŐ  

“CHICANO”  

ZENEKAR SZOLGÁLTATJA 
 

FELLÉP A MAGYAR KÖZPONT 
NÉPTÁNCCSOPORTJA 

 
VENDÉGSZEREPEL AZ “AMACAY” 

CHILE-I NÉPTÁNCCSOPORT 
 

 KITÜNŐ VACSORA / FINOM SÜTEMÉNYEK 
TELJES ITALENGEDÉLY, VAGY B.Y.O 

 
GAZDAG TOMBOLA/NYEREMÉNY A BELÉPŐ 

JEGGYEL  
 

BELÉPŐ: TELJES ÁR  20 dollár   
KEDVEZMÉNYES 16 dollár  

TIZ ÉVEN ALULIAKNAK INGYENES 
 

 KÉRJÜK IDŐBEN BIZTOSÍTSA ASZTALÁT 
ERRE A REMEK ESTRE  

                
MORINO EDINA 9769 7121 vagy 04173 

67966 
TÓTH ÉVA  9726 4099 vagy 04181 39881 

 
AJTÓNYITÁS 18:3o-tól 

  

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a  

63 sz Tormai Cecil Leány Cserkészcsapat 

 

Szeretettel és tisztelettel meghív 
mindenkit a július 19.-én 7 órai kezdettel  

tartandó 

Anna Bál-ra 
A Melbourne-i Magyar Központ Nagytermé-

ben. 

 

Leány Cserkész Találkozó! 

A volt és jelen leánycserkész parancsnokok sze-

retettel várnak minden cserkész leányt, aki 

valaha is részt vett a Melbourne-i csapatban,  

annak megalakulásanak 40.-ik évfordulója  

alkalmából rendezendő 

Leánycserkész Csapat Ünnepélyes  
Találkozójára. 

Jó lesz majd visszaemlékezni a “régi szép 

időkre” - ha van fényképed az elmultból, hozd 

magaddal! 

 

ELSŐ BÁLOZÓK BEMUTATÓJA  

8 órakor. 

 

Finom vacsora, sütemények és italok, szokásos 

jó hangulat. TOMBOLA. 

 

Belépődij: 20 dollár; nyugdijasoknak 15 dollár; 

fiataloknak és diákoknak 10 dollár; 14 éven  

aluliaknak ingyenes. 

 

Asztalfoglalás és jegyelővétel az alábbi  

telefonszámokon: 

Tóth Zsuzsa– 9459 7757 

Bakos Anikó—9707 4265 

Bartha Ani—9754 1706 
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Elhatározást nyert, hogy minden alkalmat meg kell 
ragadnunk ahhoz, hogy az ausztrál társadalommal a 
magyar kultúra értékeit megismertessük. 
 
Javasoljuk a térségben élő magyar honfitársaink fol-
yamatos felkutatását, róluk adatbázis felállítását és 
gondozását. 

 
Ifjúsági munkacsoport javaslatai 
Az egyes ifjúsággal foglalkozó csoportok végezzenek 
felmérést a tevékenységi igényekről azzal a céllal, 
hogy azok a fiatalok is aktivizálódhassanak, akik jelen-
leg nem. 
 
A felmérés eredményeinek feldolgozása után indítsa-
nak klubokat, szakköröket. 
 
Az ifjúság vezető egyéniségeinek felkutatása. 
 
A magyar iskolát elhagyó fiatalok számára helyben 
megoldható magyar nyelvi továbbképzési lehetőségek 
teremtése. 
 
A magyar nyelvet kevésbé értő és beszélő fiatalok, 
illetve ausztrál barátaik és társaik számára angol 
nyelvű, vagy kétnyelvű programok szervezése. 
 
A jobb kapcsolattartás érdekében a www.ozhun.net 
virtuális faliújság lehetőségeinek jobb kihasználása a 
különböző ifjúsági szervezetek programjainak 
széleskörű népszerűsítésére. 
 
A Magyar Élet hetilapban angol nyelvű, vagy kétnyelvű 
ifjúsági rovat indítása. 
 
Csoportos magyarországi utazási lehetőségek 
teremtése és szervezése. 
 
Pedagógusok munkacsoport javaslatai 
Az ausztrál kerettanterv változásait követve és a ma-
gyar nyelvtanítás sajátosságainak összehangolása 
érdekében javaslat készítése a továbblépéshez 
szükséges minimum követelményekről (1. és 2. nyelvi 
szint között) 
Felelős: Sydney-i  magyar iskolák 
 
A nagy távolságban élő, magyar nyelvet tanulni 
vágyók számára szükséges bővíteni a távoktatási le-
hetőségeket. 
 
Tanáraink továbbképzéséhez kérjük a Magyar 
Köztársaság megfelelő szerveit, hogy küldjenek to-
vább-képzésben járatos szakembereket, akik tanárain-

kat továbbképeznék a magyar, mint idegen nyelv 
tanításában. 
 
A magyar nyelviskolákból kikerült fiatalok nyelvi to-
vábbképzésének biztosítására nyelvi táborok 
szervezése. 
Felelős: Cserhalmi Ottó 
 
A magyar nyelviskolák vezetői vállalják, hogy a Bal-
assi Bálint Intézet és más szervezetek ösztöndíj 
lehetőségeit népszerűsítik, azokról folyamatos 
tájékoztatást nyújtanak az érdeklődőknek. 
Felelős: magyar nyelviskolák vezetői 
 
Média munkacsoport javaslatai 
Szükséges, hogy a térségbeli magyar közösségek 
minden módon támogassák a műholdon rendel-
kezésre álló Duna Televízió vételének elterjedését. 
 
Szükséges, hogy a Duna Televízió a műholdas 
közvetítés beindítása után is továbbra is küldje az 
SBS Televíziónak a heti félórás hírösszefoglalóját. 
 
Szükséges a térségbeli könyvtárak magyar vonat-
kozású anyagainak felmérése és a tapasztalt hiá-
nyok pótlása. 
Felajánlások a magyarországi vendégeink részéről 
A Magyar Kultúra Alapítvány részéről Dr. Koncz 
Gábor igazgató 
 Szívesen fogad javaslatokat a szervezetükön 

belül működő Ausztrália Magyar Baráti Köre 
munkájához. 

 Segít a magyarországi könyvkiadási le-
hetőségek feltárásában. 

 A szervezetük keretében működő Magyar Em-
lékekért a Világban Egyesület módszertani 
segítséget nyújt a muzeális értékek meg-
őrzéséhez. 

 A magyar-magyar kulturális kapcsolatok 
bővítésének keretében a Magyar Napló című 
folyóiratban megjelenteti az ausztráliai magyar 
irodalom alkotóinak antológiáját. Ausztráliai ré-
szről Ernszt Katalin segíti ezt a tevékeny-séget. 

 
A Duna Televízió részéről Pekár István elnök 
 Vállalja, hogy egy egyeztetett címlista alapján a 

magyar nyelv, irodalom és történelem oktatófilm 
csomagot, 

 valamint a Balassi Bálint Intézet és a Duna Tel-
evízió közös munkája alapján készülő ma-gyar, 
mint idegen nyelv oktatási sorozatot eljuttatja a 
magyar nyelviskolákhoz. 

 Vállalja, hogy az SBS televíziónak továbbra is 
küldik a heti félórás hírösszefoglalót a műholdas 

folytatás 5. oldalon 

http://www.ozhun.net/
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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 
állatfigurák már 26 dollártól 

  
Megtekinthető az Ifjúsági 

terem előcsarnokában. 
 

Éredeklődni: 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

közvetítés beindítása után is. 
 Tervezi Józsa Erika és Demian József, valamint az el-

ektronikus sajtó munkatársai bevonásával 
eseménybeszámolók közlését a Duna Televízió adásai-
ban a térségbeli magyar közösségek életéről, valamint 
portréfilmek bemutatását kiemelkedő személyiségekről. 

 Segítséget kér adatok szolgáltatásával a térség közös-
ségeitől egy magyar kataszter összeállításához. 

 
A Balassi Bálint Intézet részéről Dr. Újváry Gábor főigazgató  
 Szívesen közli kiadványaikban a térségbeli magyarság 

angol nyelvű irodalmi és történelmi alkotásait. 
 Segítséget nyújt a magyar tanszék vagy lektorátus meg-

alapításához. 
 Segíti a magyar nyelviskolák összegyűjtött nyelvkönyv 

és tankönyv igényei kielégítését 
 

A jelen konferencia munkacsoport vezetőinek hatásköre a 
következő konferenciáig tart. Feladatuk nyomonkövetni a 
határozatok végrehajtását és azok készenléti fokáról folyam-
atosan beszámolni a koordinátornak. 

 
Több határozatnak és javaslatnak nincs a végrehajtást biz-
tosító felelőse. Ezért kéri és várja a III. Identitás Konferencia 
koordinátora – Ernszt Katalin, tel.: (02) 9662 6873, e-mail: 
kernszt@optushome.com.au - folyamatosan azon honfitár-
saink jelentkezését, akik fel tudják vállalni a következő kon-
ferenciáig a határozatok és javaslatok felelős megvalósítását, 
vagy a megvalósítások során segítőtársként tudnának közre-
működni. 

 
A III. Identitás Konferencia Zárónyilatkozatát a munkacsopor-
tok vezetői, valamint a konferencia főrendezője és koordi-
nátora állították össze a munkacsoportok ülésein rögzített 
határozatok és javaslatok alapján. 

 
A Zárónyilatkozatot hitelesíti a konferencia résztvevőinek 
felhatalmazásából: 

Kardos Béla sk.  Dr. Koncz Gábor sk. 
Ernszt Katalin sk.  Pekár István sk. 
Dipold Andrea sk.  Dr. Újrávy Gábor sk. 
Stopity Rózsa sk.  Ilosvay Katalin sk 
Somodji Lajos sk. 
 

Gold Coast-i utazás 12 napra. 
július 28.-tól augusztus 8-ig. 

 
Még van 6 üres hely. 

Éredeklődni lehet Merkli Ferencnél:  
9561 5326 

mailto:kernszt@optushome.com.au
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2003 június 1 
 

Egy “Disznótoros” ebéd 
Május 26.-án közel százötven, a tánccsoportot 
beleértve, jelentkező volt az ebédre. A szükséges 
húsmennyiség mellett kiegészitő adagot is rendel-
tünk, mivel egyéni kérések is voltak hurka, kolbász-
ra. Vasárnapra a létszám felemelkedett és több mint 
kétszáz adag ebédről kellett gondoskodni. 
Természetesen  az egyéni rendeléseknek nem 
tudtunk eleget tenni mivel megnőtt a jelentkezők 
száma igy felkelett használni minden anyagot. 
Hurkát, kolbászt nem tudnak egyik napról a másikra 
késziteni. Még akkor sem ha valaki hentes, mert 
nem cask egy vevő igényét kell kielégitenie. Sajnos 
még igy is, hogy a jelentkezési határidő után is 
fogadtunk el rendelést, sok személyt vissza kellett 
utasitanunk. Ez minkét félnek kellemetlen, úgy a 
késői jelentkezőknek mint  a rendezőknek. Je-
lentkezési határidőre szükség van annak érdekében, 
hogy minőségnek megfelelő legyen úgy az előké-
szület mint a kiszolgálás és egyben a rendezés is. 
 
A vendégek zeneszóval, valamint Pakai Imre által 
mért forraltborral voltak fogadva, melyet az asztalu-
khoz érve, Deák Jutkanéni által sütött 
töpörtyüspogácsával fogyasztottak. Amig az asztalok 
megteltek vendégekkel lehetett egymást köszöteni a 
fent emlitett finomságok mellett. Egy órára a többség 
megérkezett és az ebéd is elkészült Erdősi Rozika 
szaktudásával, Csuk házaspár, Finta házaspár, Kiss 
Aranka és Sülly Eta szorgalmas segitségével. A 
Magyar Központ Néptáncegyüttes tagjai, nagy 
igyekezettel szolgálták fel az ételt Kiss Aranka 
felügyelete mellett. Az ebéd befejeztével, a ven-
dégek köszöntése után a Magyar Központ 

Néptáncegyüttes táncbemutatója következett. A 
középső csoport egy páros táncot, a lányok pedig 
leány táncokat adtak elő, egy kis izelitőt a július 5.-i 
rendezvényükre. A táncosok viharos taps mellett 
hagyták el a szinpadot. 
 
Ismét Paska Béla vérbeli zenészünk következett, aki 
jól megtáncoltatta a kedves vendégeket. A sorsolás 
is népszerűnek bizonyult, mivel a kisorsolt tárgyak 
eltértek a szokásostól, pl. fűszerpaprika, 
paprikakrémek, Vegeta, pogácsa, ausztrál és 
magyar borok, tűzálló tál, és Bán Iván Noble Park-i 
hentestől, akitől a nyersanyagot vettük, az ajándék 
sonka és egypár füstölt kolbász. Köszönjük a Bán 
családnak az ajándékokat. A vendégek a hamis 
hájaskifli, kávé elfogyasztása és egy tánccsokor 
után, megelégedett mosollyal, táncos jókedvvel 
kezdtek hazaszállingózni. 
 
Örömmel emlitem, hogy az önkéntes munka még 
él, mert munkabért senki sem kapott egyedül az 
eltakaritásra nem jutott sem önkéntes, sem erő. A 
fent emlitetteknek lekötelezettjei vagyunk mi 
Igazgatók, mert nékülünk nem tudtunk volna 
megrendezni az ebédet. 
 
Mégegyszer, igazgatótársaim és én köszönjük 
azoknak akik segitettek és mindazoknak akik 
eljöttek. 
 
A Központ addig értékes mig vannak látogatói. 
 
Viszontlátásra július 5.-én a Magyar Központ 
Népitáncegyüttes rendezvényén. 

Atyimás Erzsébet 
 

Magyarországi vendégek a Magyar 
Központban. 

 
 Három kiemelkedő személyt láttunk 
vendégül vasárnap, június 15.-én a Magyar 
Központban.  
 Pekár István, Dr Újváry Gábor és Dr 
Koncz Gábor látogatása az Árpád Otthon 
megtekintésével kezdődött, ahol megismerték az 
Otthon valamennyi vezetőit, dolgozóit és lakósait. 
 A fenti látogatás után Faith Ferenc 
kalauzolásában megtekintették a Magyar Központot 
is. 
 Magyarországi látogatók ismertető 
előadása három órakor kezdődött melyre főként a 
csoport vezetők, avagy olyan személyek akik a 

fiatalokkal foglalkoznak, valamint kulturális 
műsorokat rendeznek voltak hivatalosak. 
Sajnálatosan nem mindenki ragadta meg az 
alkalmat, hogy csoportját képviselje. Csak a 
következő csoportok voltak képviselve: Társalgó és 
Irodalmi és Zenebarátok Köre, Magyar Iskola, 
Magyar Központ Néptáncegyüttes, Árpád Otthon, 
Erdélyi Szövetség, a Springvale-i Idős Magyarok 
Egyesülete, valamint több érdeklödő egyén. 
 
 Az ismeretető előadást vacsora követte a 
Korona étteremben, ahol ugyancsak kellemes 
légkörben tovább folyt a beszélgetés a 
vendégekkel. 

K.É. 
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ÁRPÁD OTTHON HÍREI 
 
Az Árpád Otthon június 15.-én, - 

vasárnap egy igen sikeres sütemény eladási 
napot rendezett. Helyi tájszólást használva egy 
„cake stall”-t csinált.  A süteményeket az Otthont 
támogató melbourne-i  magyarság ajándékozta és 
sok esetben Ök voltak a vásárlók is. 

Az Otthon vezetősége ez úton köszöni a 
támogatást és segitséget mindazoknak akik 
ajándékozásukkal és munkájukkal hozzájárultak a 
nap sikeréhez. 

Ugyan akkor ki kell hangsúlyoznunk, 
hogy a Vezetőség sajnos nem vállalhat 
felelősséget az extra kilókért amiket a vásárlók 
felszedtek a finom sütemények elfogyasztásából. 

Örömmel tudatjuk, hogy a nap úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag igen sikeres volt és a 
tiszta bevétel az Árpád Otthon tervezett bővitését 
segiti.  
 Egy másik dolog amit szintén szeretnénk 
megemliteni az az, hogy sajnos most már 
másodszor fordult elő, hogy magyar fiatalok 
csoportja látogatott el az Otthonba és  azoknak 
akiknek tudni kellett volna erről, azoknak a 
tervezett látogatás  nem lett bejelentve. Ez igen 
sajnálatos, mivel nem voltunk kellő képpen 
felkészülve, hogy fogadjuk a fiatalokat és részükre 
ez valószinüleg csalodásnak adhatott okot. 

Itt most a Gyöngyösbokréta 
Népitáncegyüttes és a Cserkészek látogatásáról 
beszélek. A  vezetőség igen értékeli ezeket a 
látogatásokat és igen hálás a figyelemért.  A 
bentlakók szintén  örülnek a fiatalok 
látogatásának, szivesen látják őket és hálásak a 
szeretetért melyet nyújtanak. Ezek a látogatások 
felvidítják az idősek néha egyhangú életét és 
bizonyitják, hogy a fiatalok törödnek velük és 
gondolnak rájuk. 

A vezetöség csupán arra kéri a 
különböző csoportokat, hogy látogató 
szándékukat tudassák az Otthon  vagy a bizottság 
vezetőivel egy pár héttel előre, hogy ne érjen 
senkit sem meglepetés és hogy ne hozzon senkit 
kényelmetlen helyzetbe egy jószándékunak 
tervezett látogatás. 

         A jövőben szeretnénk minden 
csoportot – mint ahogy az illő és  egy jó magyar 
szokás - a kellő és megérdemelt figyelemmel, 
tisztelettel és szeretettel várni és fogadni .  

pelle lajos 
 
  

A Sydney-i konferenciáról pár szó.... 
  
A III. Sydney-i Identitás konferencia nagyon sikeres 
volt. Gratulálunk a szervezőknek, rendezőknek mivel 
tudjuk, milyen sok munkával jár. 
  
A három Magyarországi vendég különösen hozzájárult 
a konferencia sikeréhez, mivel mind három azért jött 
el, hogy megismerje az Ausztráliai magyarságot és 
közelebbi kapcsolatokat kiépitsenek a közöséggel. 
  
Pekár István, a Duna Televizió elnöke beszámolt a 
Duna Televizió terveiről és hogy ezen tervek mit 
jelentenek az Ausztráliában élő magyarok számára, 
valamint nagy érdeklődéssel hallgatta a közösség 
véleményét, igényeit a televizióval kapcsolatban, hogy 
a televizió milyen formában tud hozzájárulni a magyar 
identitás megmaradásához. 
  
Dr Újváry Gábor, a Balassi Bálint Intézet 
főigazgatónak  főcélja az Intézet munkáját és terveit 
ismertetni, valamint buzditani az ausztráliai magyar 
ifjúságot, hogy éljen a lehetőséggekkel amit az intézet 
nyújt. A konferencia alatt többször elhangzott annak 
fontossága, hogy a fiatalok elsőkézben megismerjék a 
magyar kultúrát, életmódot, irodalmat, stb. ahhoz hogy 
magyar identitásukat megtartsák illetve megrősitsék. 
  
Dr Koncz Gábor a Magyar Kultúra Alapitvány 
igazgatója ismertette a konferencián résztvevőket a 
változatos műsorokról és programokról melyet az 
alapitvány rendez hogy a magyar kultúrát nem csak 
Magyarországon ismerjék meg, de külföldön is. Dr 
Koncz nem csak javaslatokat műsor rendezéshez és 
annak terjesztéséthez nyújtott, hanem segitséget nyújt 
a kapcsolatok kifejlesztéséhez is. 
  
A konferencia résztvevői szakcsportokban dolgoztak, 
melyek alkalmat adtak arra, hogy jobban és 
hatékonyabban dolgozzunk együtt a különböző 
álamokkal. A konferencia másik lényeges célja, hogy 
megismerjük a többi államok vezetőit, és azok sikereit, 
problémáit meghallgassuk, kibeszéljük, valamint 
kooridnált terveket kialakitsunk. 
  
Köszönjük a vendéglátást a konferencia rendezőinek a 
Magyar Ház vezetőinek, valamint a NSW Magyar 
Szövetségnek.  
  
Melbourne-t képviselte Ambrósy Anna, Ámon Antal, 
dr. Cser Ferenc, Csik Éva, Csik Katalin, Kismartoni 
Ferenc, Kismartoni Tünde, Kövesdy András, Kövesdy 
Éva, Kurtz Mária, Világos Eszter és Világos István. 

K.É. 
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Erdélyi Szövetség Hírei 
 

  Az Ausztráliai Magyar Erdélyi Szövetség 
esedékes választási gyűlését 2003 június 5-én tartotta  a 
Magyar Központban. 
 Az Elnök Pelle Lajos mielött kinyílvánította 
lemondását, dokumentumok alátámasztásával 
beszámolt Szövetségünk 3 év elnöksége alatt végzett 
munkájáról.  
 Beszámolója, bár Szövetségünk munkássága 
mindenkor a vezetőség többségének kívánságát 
tükrözte, kellemes benyomást keltett. Az utóbbi 3 év 
összesített eredményéből kitűnt, hogy érdemes volt - 
néha bizony megfeszített erővel - dolgoznunk. Akik 
résztvettek rendezvényeinken és/vagy adományaikkal 
támogatták eddigi tevékenységeinket, az elnök 
beszámolójának alábbi kivonatában olvashatják, hogy 
nem volt hiábavaló....  Ime dióhéjban a beszámoló: Az 
Erdélyi Szövetség az utóbbi 3 évben anyagi támogatást 
nyújtott a kárpátaljai árvíz károsultak részére a Berzsenyi 
Miklós Alapítványon keresztűl. Tehetséges diákokat 
támogat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző karán és az Árpádházi Szent Erzsébet 
Gimnáziumban Gyimesfelsőfokon ösztöndíj formájában. 
Anyagi segítséget nyújtott tankönyv vásárlásra egy 
orvostanhallgatónak Marosvásárhelyen. Támogatja a 
marosbogáti Emmaus árvaotthont. Anyagi segítséget 
nyújt az Erdélyi Könyvegyletnek, mely fiatal erdélyi írók 
munkáját adja ki. Kolozsváron pedig egy nagyon 
tehetséges és fényes jövő elött álló fiatal lelkészt segít a 
doktorátus megszerzésében. Mind ez közel 11000 dollár 
támogatást jelentett az utóbbi három év folyamán.  
(2001-ben $4910, 2002-ben $2185 és 2003-ban eddig 
$3755) 
 További tevékenységeink: Az Erdélyi Szövetség 
vendégül látta az idelátogató Kalokagathia vezetőjét 
Sárközy Csabát és a szervezet két tagját Papp Tibort 
és Németh Veronikát. Kopjafát emelt a Magyar Központ 
területén Trianon 80. évfordulójának és az államalapítás 
millenniumának emlékére. A Kopjafát az akkori magyar 
miniszterelnök Orbán Viktor avatta fel. A közelmultban 
szövetségünk  egy Kossuth zászlót kapott 
munkásságáért a Magyarok Világ Szövetségétől. A 
Magyar Központ szinte minden rendezvényén 
képviseljük magunkat. Több rendezvényen 
tevékenykedünk, évente pedig kettőt az Erdélyi 
Szövetség  égisze alatt rendezünk. Legutóbb fotókat 
állítottunk ki Török Gáspár marosvásárhelyi 
nemzetközileg is többször kitüntetett fotóművész 
képeiből egy Magyar Központ által szevezett 
rendezvényen. Ugyancsak a mi szövetségünk kezeli a 
carlton-i temetőben felállított Hősi Emlékművet. Ez a 
szövetség küldetését, a SEGÍTÉST komolyan veszi és 

dolgozik az elcsatolt területeken élő magyarok 
nyelvben és kulturában való megmaradásáért.  
 
  A beszámolót követően az elnökkel együtt 
Szövetségünk minden vezetőségi tagja lemondott, 
majd megtörtént az új vezetőség választása.  
Fazakas Sándor az előző vezetőség Alelnöke, bár 
újraválasztási jelölt volt, jelölését részben korára 
való tekintettel részben saját szemszögéből 
megindokolva nem fogadta el. Világos István és 
Galló Erzsébet sem fogadott el más jelölést, mint 
választmányi tagságot. 
 
  Az Austráliai Magyar Erdélyi Szövetség 
többséggel megválasztott új vezetősége a 
következő: 
  
Elnök: Pelle Lajos. (újraválasztva) 
Alelnök: Orbán István. 
Titkár és Kurátor: Krsztekanits Sándor 
(újraválasztva) 
Pénztáros:  Dér József  (újraválasztva) 
Pénztár ellenőrök: Kovács István (újraválasztva)  
és  Világos Eszter 
Választmányi tagok:  Fazakas Sándor, Világos 
István, Orbán Piroska, Galló Erzsébet és 
Krsztekanits Violetta. 
 
 A fenti vezetőség összetétele biztosíték arra, hogy 
az Ausztráliai Magyar Erdélyi Szövetség továbbra is 
politikamentes és minden erejével az elszakított 
területek, azon belül elsősorban az erdélyi és 
csángó magyarság megmaradásáért és azok 
életszínvonalának emeléséért dolgozik. 
 
 K. S. 

Hungarofest 2004 és Magyar 
Nap Eyton Winery-ben 

 
Megkezdődött a tervezés a jövő évi 

Hungarofestre és a Magyar Nap Eyton 
Winery-ben, mely mindkét esemény 
2004 februárban lesz megrendezve. 

 
A Hungarofest három részből áll: 

kiállitás, műsor és konyha. 
 

Ha valaki szeretne ennek a két 
rendezvénynek rendezésébe 

bekapcsolódni hivja Atyimás Erzsébetet 
a 9802 7637 telefonszámon. 
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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. 

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 

BALASSI BÁLINT INSTITUTE 
 Hungarian Studies / Research 
 Teaching of Hungarian as a foreign language 
 Teaching and mediation of Hungarian studies 
 Scientific and cultural lectures 
 Cultural events and programs 
 Issues of Hungarian studies 
 

www.bbi.hu 
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július 5. szombat  Magyar Központ  Néptáncegyüttes bálja 
július 6. vasárnap 9.00-kor Katolikus Ige liturgia 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Társalgó/Irodalom és Zenebarátok Körének  
    összejövetele 
július 13. vasárnap 9.00-kor Katolikus Ige liturgia    
július 20. szombat Anna bál 
július 20. vasárnap 9.00-kor Katolikus Ige liturgia 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
július 27. vasárnap 9.00-kor Katolikus Ige liturgia 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Disznótoros ebéd 
    Kultúrális, szórakoztató, vidám délután 

     
AUGUSZTUSI NAPTÁR  

 
augusztus 2, szombat Táncdal fesztivál 
augusztus 3, vasárnap Társalgó/Irodalom Kör összejövetele 
augusztus 16, szombat Elsőbálozók bálja 
augusztus 17, vasárnap Szent István ebéd 
augusztus 31, vasárnap Klub nap 

 
     
 

  
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $8-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 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. 

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

JÚLIUSI NAPTÁR 


