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A Melbourne-i Magyar  Központ 
december 5-én vasárnap 
DÉLBEN IZLETES EBÉD 

Roston sült, rántott csirke vagy 
Strangarics Károly készitménye  

A LEGFINOMABB GULYÁS 
 

Sütemény és kávé a Cserkész pavilonban 
Hűsitő italok A Melbourne-i Magyar 

Központ Tánccsoport pavilonban 
DÉLUTÁN KÉT ÓRAKOR A GYERE-

KEKNEK OLIMPIAI VERSENYEK 
 

MIKULÁS BÁCSI HÁROM ÓRAKOR 
ÉRKEZIK  

és a jó gyerekeknek ajándékot oszt. 
  

Mindenkit szeretettel 
vár a rendezőség! 

  
Jókedvét, barátait, kerti-

székét, tányér és 
evőeszközét kérjük min-
denki hozza magával. 

 
  

MEGHÍVÓ 
a hagyomanyos 

 
MŰSOROS 

GYERTYAFÉNYES  
EST-re 

2004. december 19-én, 
vasárnap naplementekor (este 

8 órakor) a Magyar Központ 
nagytermében 

 
Gyertya a helyszinen kapható! 
Házi sütemények, kávé, tea és 

üditő italok kaphatók. 
 

a  Magyar Központ vezetősége 
szeretettel hívja és várja 

honfitársait ! 

Minden honfitarsunkan nagyon 
kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és boldog békés Újesztendôt ki-
ván 

A Melbournei Magyar Kozpont 
igazgatoi valamint a   
Szerkesztô Bizottság  

a Rajkó Együttes 
2005. február 27.-én 

Érdeklődni, illetve jegyrendelés Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637 

Jön, 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
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: 
Vető Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

A Melbourne-i Magyar Központ  
1997-2003 könyv megjelent. 

Ára: 15 dollár 
Megrendelhető  

Kövesdy Andrásnál: 9846 2675  

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2005-ben: 

Január 23 
Február 27 

Április 3 
Április 24 
Május 29 
Június 26 
Július 31 

Augusztus 28 
Szeptember 25 

Október 30 
November 27 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 
Szabó Edit: 9560 1270 

 

A Melbourne-i Magyar Központ sze-
retettel hiv fiatal  táncosokat az 

Ifjúsági Mesterkurzusra melyet, a 
Honvéd Együttes két szakértő tagja 

ERTL PÉTER ÉS LENGYEL 
MELINDA vezet 

Az Ifjúsági Mesterkurzus 16 éven aluli  
fiatalok részére lesz tartva. Minden lelkes és 

a Magyar népitáncot óhajtó tanulót  
szeretettel várunk. 

Hol:   Magyar Központ,  

  760 Boronia Road, Wantirna 

Mikor:   2005 január 5-től-8-ig  

Időpont:  este 6-tól—9-ig 

Ára (3 lecke):  20 dollár 

Az Ifjúsági Mesterkurzus koncerttel fejeződik be 
január 8.-án szombat du. 2-kor. 

Érdeklődés és helyfoglalás:  
Kövesdy András: 98462675 vagy 

Huszár Jutka: jutka@iprimus.com.au 

Tudósitás 
Debreceni Nyári Egyetem Magyar nyelv 

külföldieknek 
E-mail: debrecen@nyariegyetem.hu 

www.nyariegyetem.hu 
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2004. december 31-én este 7-től éjjel 2 óráig  
 

Kék Fiúk Zenekar 
Ízletes vacsora, sütemény, szeszes ital kapható 

 
GAZDAG TOMBOLA 

Belépődíj elővételeben egységesen: 25 dollár,  

Jegyrendelés: 

Vető Olga: 

9754 8579 

A belépőjegyeket kérjük december 5.-én a 
Mikulás pikniken átvenni. 

A BÁLON JEGYPÉNZTÁR NEM LESZ! 

Magyar Központ 

760 Boronia Road 

WANTIRNA 3152 

MEGHÍVÓ 

A Magyar Központ vezetősége szeretettel 
várja Melbourne magyarságát a 

E R D É LY I  SZ Ö V E T S É G 
  

    A Szövetség december 2.-án tartotta évzáró 
összejövetelét, mely egyben az itt szokásos "Christmas 
break up party" volt. Meghívtuk vendégségbe azokat is erre 
az összejövetelre akik rendezvényeinket tiszta szívböl és 
szeretettel támogatják, hogy az erdélyi magyarságot 
támogató munkánkat tudjuk csinálni.  Eljött Erdősi Rozika, 
Kiss Aranka és a mindíg és mindenkinek segitő kész 
Juhász házaspár akik nagyszerű támogatása nélkül 
ugyancsak bajban lettünk volna. Sajnálatosan Szabó Edith 
és férje nem tudtak más elfoglaltság miatt eljönni. 
    Az elnök üdvözölte a megjelenteket és megköszönte 
mindenkinek az év folyamán nyujtott odaadó munkát. Ez 
után Gulyás Gyöngyi adott egy igen élvezetes és 
részletes beszámolót négy hónapos magyarországi és 
erdélyi  útjáról és az Aradon újra felállított Szabadság  
szoborról. Gyöngyi tolmácsolta  az Aradiak üdvözletét 
és köszönetét Szövetségünknek az anyagi és erkölcsi 
támogatásunkért a szobor felállitásával kapcsolatosan. Ezt 
követően pedig átadta a részünkre küldött emlékérmet és a 
„Kiszabadítottuk” cimű emlék könyvet, mely az eredetileg 
1890 október 6.-án felavatott gyönyörű Szabadság szobor 

csoport viszontagos történetét tárja az olvasó elé. Kaptunk 
egy Emléklapot is a szobor visszaállitásának megörökitése 
alkalmából. 
    Ez után átadtuk magunkat a hölgyek által hozott 
finomságok elfogyasztásához és a közvetlen 
beszélgetésnek. Szóba jött röviden a jövő év február 6.-án 
rendezendő piknik is, melynek megszervezésére a 
karácsonyi ünnepek után fog sorkerülni. 
       Bucsúzóul kellemes ünnepeket és egy igen boldog és 
egészséges Újévet kivántunk egymásnak, melyet e sorok 
olvasóinak is sok szeretettel kivánunk. Öszintén és tiszta 
szívből köszönjük Melbourne magyarságának az évközben 
nyujtott támogatást a rendezvényeinken való részvételükkel 
vagy önzetlen  adományaikon keresztül. 
    A csillagok bizony már magasan ragyogtak a tiszta 
égbolton, mikor hazafelé indultunk. 
    Búcsuzóul még szeretném megemlíteni és felhívni 
mindenki figyelmét, hogy figyeljék az MHTV karácsonyi 
müsorát, melyben a Szövetség által már évek óta 
támogatot t  gy imesfe lső lok i Árpádházi  szent 
Erzsébet Liceum vigiliai ünnepléséből is lesz egy kis rövid 
bemutató.    

Pelle Lajos 
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B 
eszélgetés a Korona 
Étterem vezetőivel 
Obermayer Péterrel és 

Terpilowski Taddal. 
 
 Immár lassan egy éve, hogy a 
Melbournei Magyar Központban az egyedüli 
Magyar étterem új vezetés alatt újra 
megnyitotta kapuit. A központ életében fontos 
szerepet tölt be a Korona Étterem, úgy a 
külföldi díszvendégek, mint a privát egyéni 
vendégek fogadásában. Az étterem kiválóan 
alkalmas egy-egy évforduló, születésnap, 
esküvő vagy bármilyen más alkalom 
megünneplésére. 
 A Korona étterem megnyitása előtt 
előnyös változásokon ment keresztül, erről 
beszélgettem Péterrel és Taddel. 
 
Milyen munkálatokat kellett elvégeznetek az 
elinduláshoz? 
 Mivel az étterem 
eredetileg nem a jelenlegi 
céloknak megfelelően volt 
kialakítva, igy nagyfokú 
átalakításokat kellett 
elvégezni a vendégek jobb 
kiszolgálása érdekében. 
Ezek közé tartozott az 
átjáró kialakítása a konyha 
és az étterem között, így az 
ételek felszolgálása már 
nem a folyosó felöl történik. 
A belyárati ajtó 
áthelyezésével a volt 
dohányzó helyiség 
felszabadult, ahová egy hűtőkamrát építettünk 
be. A bejárat mellett új bár lett kialakítva amely 
elősegíti az étterem és a sörkert vendégeinek 
kiszolgálását. A kerthelyiség befedésével egy 
hangulatos területet nyertünk ahol 24 főt tudunk 
egyszerre leültetni és kiszolgálni. 
 
 Milyen nehézségekkel találtátok magatokat 
szembe amire nem számítottatok? 
 Sajnos az eredeti kialakítás során nem 
megfelelően lettek kiépítve a víz és csatorna 
vezetékek amiket a mostani egészségügyi 
előírások figyelembe vételével át kellett 
építenünk. A konyha egy részén új villany 
vezetéket kellett behúzni, hogy elbírja az új 
berendezések terhelését. A régi hűtőgépeket 
sajnos már nem lehetett használni így került 
sor a hűtőkamra beépítésére.  
Mennyire vált be az elképzelésetek a Korona 
Étteremmel? 

 Gyakorlatilag minden új üzlet indításánál 
számítani kell nehézségekre. Időre volt szükség 
ahhoz, hogy híre menjen a Korona újra nyitásának, 
az új öt napos nyitvatartásnak, a változatos 
menünek és főképp ahhoz, hogy a vendégek 
megismerjenek minket és a cégünk szolgáltatásait. 
Hálásak vagyunk minden kedves vendégünknek 
akik segítségünkre voltak az elmúlt év során azzal, 
hogy hírül vitték másoknak saját tapasztalataikat. 
 
Mik a terveitek a jövőt illetően? 
  A közel jövőben a Magyar központtal 
együttesen szeretnénk egy új hírdető táblát 
kihelyezni az út mellé, ami már messziről jól látható 
és figyelemkeltő. Tudatosítani szeretnénk más 
nemzetiségü emberekben is a Magyar ház és az 
étterem létezését. Szeretnénk felhívni figyelmüket 
kultúránkra és ízletes ételeinkre. A sörkertben gáz 
melegítők felszerelését tervezzük a hidegebb 
napokra és szeretnénk egy pár hangszórót is 
felszerelni ami háttérzenét szolgáltatna a vendégek 
számára. 

 
Ha valaki a Korona 
Étteremben szeretne tartani 
családi, baráti körben egy 
ebédet vagy vacsorát mik a 
feltételek a helyfoglaláshoz? 
 Helyfoglalást ebédre 
vagy vacsorára akár 
személyesen, akár telefonon 
a 9800 4544-es telefon 
számon, vagy akár a Korona 
web-oldalán keresztül 
www.korona.com.au lehet. 
Üzenethagyás esetén 
mindenkit visszahívunk és 

megerősítjük a helyfoglalást. Nagyobb 
rendezvények, születésnapok, esküvők stb. esetén 
minden alkalommal személyes találkozón 
beszélünk a szervezőkkel, akik előleg befizetésével 
tudják a foglalást megerősíteni. Minderről bővebb 
felvilágosítást lehet kapni a Korona web-oldalán, 
vagy személyesen az étteremben.  
 
 Remélem a fenti sorok egy kis betekintést adtak a 
Korona Étterem vezetőiről és működésükről. 
További jó munkát és sok sikert kívánok a 
Melbourne-i Magyar Központ igazgatói nevében. 
 

 Atyimás Erzsébet 

http://www.korona.com.au/
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VAJDASZENTIVÁNY 

2004. december 28 —2005. január 4  

Gilwell Park Recreation Camp Gembrook, Melbourne, Australia 
a Gyöngyösbokréta Néptánccsoport, a Magyar Központ Néptánccsoport,   

és a Melbourne-i Magyar Központ rendezésében 

Nehogy kihagyd az év  
legnyagyobb buliját!!!! 

Teljes regisztráció: Magában foglalja a 
tánctanítást, előadásokat, táncházat,  étkezést, 
szállást és a szilveszteri bulit. 

 Teljes reg-
isztráció 

Megfigyelő 
regisztráció 

Sátor (hozzd a sajátod) $287 $200 

“Kunyhó” (emeletes ágyak, 
ágynemű nélkül) 

$371 $285 

“Switzer Lodge” (emeletes ágyak, 
ágynemű nélkül) 

$406 $320 

“Spring Lodge” (motel típusú 
szállás, ágyneművel 

$518 $430 

Bővebb felvilágositásért és reigsztráció ivért hivjad  
 

jutka@iprimus.com.au   Kövesdy András: 03 9846 2675 

Program: 
A tánctábort vezeti Ertl Péter és Lengyel  
Melinda a Honvéd Táncegyüttes tagjai.  
 

A közkedvelt Tranyslvaniacs és Vardos  
közreműködésével 

* * * * * * * * *  

Nyitott nap: január 2. vasárnap déli 12 és du.  
5 között. (ebéd, műsor és táncház) 

Nyitott napi jegy: felnőttek: $20  
gyerekek: $5  

Napi jegy: Kapható minden nap: de 9-től-este          
10-ig. (ebéd, vacsora és tánctanitás) 

Napi jegy:  - $55  
NB. Kérjük előre foglalja le Nyitott napi és Napi jegyét  

Jutkánál jutka@iprimus.com.au vagy Evánál 0409 524454. 

Szilveszteri buli : december 31-.-én pénteken 
5 órától. (vacsora,táncház és buli) 
Jegyára: felnőttek: $20    gyerekek: $5 

** árak személyenként vannak megadva  

    Táncház : minden este 
Büfé: ital, stb kapható 
A konyhán: Péter és Tadd  a Korona  
Étteremből 

Megfigyelő regisztráció: Magában foglalja az 
esti táncházat,  étkezést, szállást és a  szil-
veszteri built.  
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A Magyar Központ vezetősége, valamint 
a Magyar Központ és a Gyöngyösbokréta 

Néptáncegyüttesek szeretettel hívja és 
várja a benevező egyéneket, egyesülete-
ket/csoportokat, illetve  a gulyás/halászlé 

kedvelőket a  

2005. január 30-án, vasárnap  
a Magyar Központ templom ligetében 

Benevezési határidő: 2005. január 25 

Szentendrei lángos—fánk – 
üditő – kávé 

 
Evőeszközt, tányért,  

kertiszéket, asztalt mindenki  
hozza magával 

Érdeklődni vagy tele-
fonon benevezni lehet : 

 
Vető O: 9754 8579 

 

A verseny szabályai a következők: 

 Benevezés díjtalan; 

 A gulyás/halászlé a helyszínen 

készitendő; 

 Minimum 5 liter gulyás vagy halá-

szlé készitendő; 

 A benevező a gulyáshoz-

halászléhez nyers anyagról és 
főzési eszközéről saját maga kell 
gondoskodjon; 

 Az elkészített gulyás-halászlé zsüri 

által dijjazva; (a zsürié az utolsó 
szó!) 

 A leves  eladásra készülendő; 

 Tálalás déli 12 órakor. 

Benevezőket már várjuk! 

FEHÉR FOLTOK !!! 
  

 Kisgyermek koromban a  mesék 
világával bűvölt el drága jó Anyám, melyet 
követtek a legendák a fehér szarvasról, a 
vérszerződésről, majd a történelmi nagy 
magyarok – Mátyás - király, Szilágyi Erzsébet, a  
Rákócziak  követtek. Mind ez az érdeklődés 
felkeltését, egy fejlődő gyermek termékeny 
agyában egy szikra kipattanását, egy parányi 
mag elültetését és annak kicsírázását elősegíteni 
volt szándékkal gondolom.  
 Fiatalon megszeretette velem Anyám  az 
olvasást. Szerettem felfedezőkröl olvasni, 
utjaikat követni Afrikában, az Amazon vidékén. 

Gyermek koromban mind ezek a csodás 
tájak csupán  a könyvekben voltak 
megtalálhatóak. Akkor nem volt televizió, nem 
volt Sir David Attenborough vagy a Discovery 

Channel. Mi minden lett a fantáziára, az 
elképzelésre bízva  egy érdeklödő és fejlödő 
fiatalban, hisz csupán betüre, leírásokra és néhány 
fényképre lehetett  épiteni a tudást, a fejlődést.  

Anyai Nagyapám egyik kedvenc időtöltése 
a térképek böngészése volt. Sok atlasza volt és 
sokszor ültetett maga mellé és tanitott a földrajzra, 
melyik vidék miröl híres, legyen az történelmi, 
ásványi kincs, szokások  vagy más egyéb. Volt 
egy pár igen régi térképe is, melyeken  ha jól 
emlékszem főleg Afrika területén fehér foltok is 
voltak. Kérdésemre megmagyarázta, hogy amikor 
a térképet elkészítették, akkor még ezek a részek 
ismeretlenek voltak, várták a felfedezést. 

Nekünk itt Victóriában a magyarság 
körében is vannak, de legalább is lesznek ilyen 
fehér foltjaink, ha nem vigyázunk. Az idősebb 
generáció, mely közvetlenül a II. Világháború után 
érkezett sajnos kihalóban van, s az úgy nevezett 
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„ötvenhatosok” is erősen követik őket. 
Ezek az emberek sok mindent 

csináltak az évek folyamán. Különböző 
szövetségeket, egyesületeket alakitottak, 
hoztak létre különböző elgondolásokkal és 
célokkal. Kultur és  sport eseményeket, 
b á l a k a t ,  r e n d e z v é n y e k e t  é s 
megemlékezéseket organizáltak. 

Mindezeknek a története, rekordja 
szekrények mélyén, fiókokban vagy sokszor 
csupán az vezetők, rendezők fejében van 
elraktározva. Mikor ők eltávoznak közülünk 
sajnos ittlétünk, a victóriai magyarság 
történelmének egy része is elveszik magukkal. 

 Így aztán fehér foltok maradnak az itt 
élő magyarság történelmében. 

Szeretnék érdeklődőket keresni, akik 
hajlandóak lennének ennek a munkának a 
végrehajtásában résztvenni, ezeket az 
adatokat összegyüjten a nagy közösségből, 
leltározni, feldolgozni és komputerre feltenni 
mielött túl késő. 

Ez egy  igen nagy és felelősségteljes 
munka, melynek pontosnak, valamint  
hitelesnek is kell lennie. Ez a munka egy ember 
kapacitását a legjobb akarat mellett is 
meghaladja.  

Tudtommal más emigrációs csoportok 
már feldolgozták ittlétüknek az anyagát. A 
lengyelek harminc év történetét összesítették 
egy közel négyszáz oldalas kiadványban 
fényképekkel illusztrálva.  Ők nem az 
egyedüliek.  

 Én megvagyok arrol gyöződve, hogy 
az itt élő magyarság körében megvan az 
adottság és megvannak az adatok „csupán” 
össze kell azokat gyüjteni.  Ne halogassuk a 
munkát......”Itt az idő, most vagy soha”  mint 
nagy költőnk azt versében  ránkhagyta. 

Várom a segítők jelentkezését, hogy 
elindítsuk a nagy munkát, a termés begyűjtését 

 
Pelle Lajos 

A 2004 Októberi 
emlékünnepély 
szereplői Bakos Erika 
(fenti kép) és 
Csernátony László 
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ÉRDEKESSÉG 
 

Nincsen uráli/finn-ugor  
nyelvcsalád 

 
Holland nyelvészek megerõsitették, hogy 
nincsen uráli/finn-ugor nyelvcsalád. Angela 
Marcantonio professzor sikeres elöadása az 
Amszterdami Egyetemen.  
 
November 12-én Angela Marcantonio 
professzor, a Római "La Sapienza". Egyetem 
tanára az Amszterdami Egyetem 
Nyelvtudományi Intézetében vendégelõadást 
tartott. Az olasz professzor kifejtette, hogy 
szerinte a finn-ugor nyelvrokonság kitalált 
hagyomány. Nem lehet az ún. finnugor 
nyelveket ágrajz modellben csoportosítani. 
Nem létezik ugor nyelvcsoport sem. 
Véleménye szerint a magyar lényegesen eltér 
a többi finnségi nyelvektõl.  
 
Lehet, hogy Sajnovics János a maga idejében 
komoly kutatónak számított, de mai 
tudományos mércével mérve az õ magyar-
lapp szóegyeztetései nem felelnek meg a 
tudományos igényeknek. Sem Sajnovicsra, 
sem Gyarmathyra nem lehet hivatkozni, mint a 
finnugor nyelvtudomány megallápítójára. Az 
olasz nyelvésznek nincsen túl jó véleménye 
honfitársa, Alinei professzor etruszk-magyar 
szófejtegetéseirõl sem, de Sajnovicsékhez 

képest Alinei munkája sokkal meg-
bizhatóbbnak tûnik. 
 
A professzor kifejtette, hogy az igazi 
probléma az összehasonlító módszerben 
rejlik, amit elõször az indo-európai 
nyelvcsaládra alkalmaztak. A rendszer 
túláltalánosit, emiatt tudományos értéke nem 
megfelelõ. Túl sok hangszabályra, túl sok 
kivételre van szükség ahhoz, hogy csak 
néhány szópárhuzamot lehessen levezetni, 
s ezt sztatisztikai alapon ki lehet mutatni. 
Óriási nyelvészeti apparátusra van szükség, 
hogy a kb. tiz (!) magyar-finn szópárhuzamot 
tudjuk levezetni.  
 
A professzor az összehasonlító módszer 
túlkapásait indo-európai nyelvek 
segítségével mutatta be. A nagylendületû 
elõadást élénk vita követte. Az Amszterdami 
Egyetem fonológiai tanára, Norval Smith  
elismerte, hogy Marcantonio professzornak 
igaza van, ami az uráli/finnugor nyelvcsalád 
nem-létét illeti. Marcantonio professzor 
jõvõre tervez elõadást tartani 
Magyarországon. A magyaroknak is 
be szeretné bizonyítani, hogy nyelvük 
finnugor eredetének elmélete elavult, téves. 

Évi tisztújitó gyülések 
 
November végén a Magyar Központ évi 
közgyüléseit megtartotta ahol valamennyi 
részvényes élt jogaival és eljött 
meghallgatni anyagi és évi beszámolókat. 
 
Az alábbi igazgatók folytatják, illetve lettek 
megválasztva igazgatói pozicióra: 
 
Regnum Szövetkezet 
Bartha Isolda 
Fogarassy Marika 
Galambos Imola 
Hadarics Trudi 
Koppán Éva 
Polonyi Marika 
 
 
 
 

Magyar Ház Szövetkezet 
Bakos János 
Kövesdy András 
Padányi György 
Sülly Sándor 
Szetey Istvan 
Vető Tibor 
 
Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 
Atyimás Erzsébet 
Burai Gyula 
Hende József 
Sülly Sándor 
Vető Olga 
 
Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 
Házy Irén 
Pakai Imre 
Szabó Edit 
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Világszövetség Erdélyi Társasága—JELENTÉSE 
 
Az MVSZ elnöke, elnökhelyettese illetve a 
régióelnökök tisztségének betöltésére 
vonatkozóan, az előírt határidőig, 2004. 
október 15-ig az alábbi személyekre 
érkeztek jelölések: Az MVSZ elnöke, elnök-
helyettese illetve a régióelnökök 
tisztségének betöltésére vonatkozóan, az 
előírt határidőig, 2004. október 15-ig az 
alábbi személyekre érkeztek jelölések:
 Az MVSZ elnöke, elnökhelyettese 
illetve a régióelnökök tisztségének 
betöltésére vonatkozóan, az előírt 
határidőig, 2004. október 15-ig az alábbi 
személyekre érkeztek jelölések: Az MVSZ 
elnöke, elnökhelyettese illetve a 
régióelnökök tisztségének betöltésére 
vonatkozóan, az előírt határidőig, 2004. 
október 15-ig az alábbi személyekre 
érkeztek jelölések: 
MVSZ elnökre érkezett jelölések MVSZ elnökre 
érkezett jelölések MVSZ elnökre érkezett 
jelölések MVSZ elnökre érkezett jelölések 

MVSZ elnökhelyettesre érkezett jelölések 

MVSZ Kárpát-medencei régióelnökre érkezett 
jelölések  

Jelölő Jelölt neve 

MVSZ Jász-Nk.-Szolnok m. 
Szervezet 

Patrubány Miklós 

MVSZ Vas megyei Szervezet Patrubány Miklós 

MVSZ Tolna megyei 
Szervezet 

Patrubány Miklós 

MVSZ USA OT Patrubány Miklós 

MVSZ Németország Patrubány Miklós 

VET Patrubány Miklós 

Kovács I. Társ., Szépen 
Emberül A. 

Patrubány Miklós 

MVSZ Kanadai OT Patrubány Miklós 

MVSZ Ausztráliai OT Patrubány Miklós 

Kazahsztáni Magyarok 
Kulturális Sz 

Patrubány Miklós 

MVSZ Franciaországi OT Patrubány Miklós 

MVSZ Szlovéniai OT Patrubány Miklós 

Magyar Érdekvédelmi 
Szövetség 

Patrubány Miklós 

S.György András, Budapest Boros Béla 

MVSZ Kárpát-medencén kívüli régióelnökre érkezett 
jelölések  

       
Budapest, 2004. november 5-én.       

        

Jelölő Jelölt neve 

MVSZ Vas megyei 
Szervezet 

Zabolai Csekme Éva 

MVSZ USA OT Zabolai Csekme Éva 

MVSZ Németország Túri Ferenc 

Kovács I. Társ., Szépen 
Emberül A 

Kállai Eszter 

MVSZ Kanadai OT Túri Ferenc 

MVSZ Ausztráliai OT Jordáki Béla, Zabolai 
Csekme Éva 

Kazahsztáni Magyarok 
Kulturális Sz 

Zabolai Csekme Éva 

MVSZ Franciaországi OT Zabolai Csekme Éva 

MVSZ Jugoszláviai OT L. Németh Erzsébet 

MVSZ Szlovéniai OT L. Németh Erzsébet 

Magyar Érdekvédelmi 
Szövetség 

Gaudi-Nagy Tamás 

Jelölő Jelölt neve 

MVSZ Vas megyei 
Szervezet 

Sárközy Csaba 

Országos Dávid Ferenc 
Ifjúsági Egylet 

András Imre 

Szekeres Imre Gyula, 
Debrecen 

L. Németh Erzsébet 

Tempfli József, Nagyvárad L. Németh Erzsébet 

MVSZ Szlovéniai OT Borbély Imre 

Magyar Érdekvédelmi 
Szövetség 

Borbély Imre 

Jelölő Jelölt neve 

MVSZ USA OT Pungur József 

MVSZ Németország Pungur József 

MVSZ Kanadai OT Pungur József 

MVSZ Ausztráliai OT Pungur József, Zabolai 
Csekme Éva 
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Megjegyzés: Az MVSZ elnöki tisztére jelölték 
még Sárközy Csabát, aki erről tudomást 
szerezve azonnal bejelentette, hogy a jelölést 
nem vállalja. Ugyancsak jelölték Geönczeöl 
Gyula MVSZ SZOT elnököt, az MVSZ elnöki 
tisztségére, de a jelölés a megadott határidő 
lejárta után, 2004. október 25-én született. .
      dr. Király Gábor sk. 

 
 

Kazahsztáni Magyarok 
Kulturális Sz. 

Tanító Béla 

MVSZ Franciaországi OT Pungur József 

Magyar Ősök Egyiptomban? 
 
Októberi Hiradókban lehoztuk Schmeck 
Orsolya és Bujdosó György anyagi 
támogatást kérő cikket. Azóta Atyimás 
Erzsébet felvette a kapcsolatot a 
kutatókkal akik az alábbiakban ismertetik 
kutatásuk célját. 
 
A kutatásról 
 

 A fő irányvonalat az adta, hogy Egyiptom 
legnagyobb királyai (pl.: III. Tuthmoses, II. Ramses) 
sűrűn vezettek hadjáratokat az ókori kelet területére, 
melyeket a falfeliratokon rögzitettek az elfoglalt városok 
neveivel együtt. Tehát, ha létezett kapcsolat az ókori 
Sumer területén elő népek és az u.n. „ősmagyarság” 
között, akkor ennek meg kell mutatkoznia a Tigris és 
Eufrátesz folyók térségében elhelyezkedő városnevek 
név szerkezetében. Ha találunk városneveket, 
melyeknek „magyar”, vagy „magyarosan hangzó” neve 
van, illetve olyanokat, amelyek ma is előfordulnak a 
Kárpát medencében, kérdés, bizonyitéknak 
tekinthetjük-e? 

A történészek részéről általánosan elfogadott 
dolog, hogy egy adott ország történelmi eseményeit es 
azok idejét akkor fogadják el valósnak, ha a környező 
országok irásos emlékeiben is nyoma van, vagy 
történelmi „fix ponthoz” köthető. 

 Példának vegyük Egyiptomot. 
Az egyiptomi történelem 4 fix ponton nyugszik: 

1. Kr.e. 664. az Asszirok Taharka fáraó ellen 

vonulnak és kirabolják Thébát (Uaset). Ezt az évszámot 
Manethon (egyiptomi pap) és Berosos (babiloni pap) 
feljegyzéseiből tudjuk, tehát kétségek nélkül 
elfogadható. 

2. Kr.e. 925. I. Sosenk palesztinai hadjárata, 

Salamon templomának kifosztása. Ezt a Biblia irja le, 

illetve Champollion (a hieroglifák megfejtője) 1828-ban 
a Karnaki templomban, I Sosenk hadjáratának 
leirásában felfedezi az „Iouda-ha-malek” városnevet, 
melyet „Judea királysága” – ként azonosit. Igy megvan 
a kapcsolat a Biblia es I. Sosenk között. 

3. Kr.e. 1550. I. Jahmes trónralépése. Ezt az Ebers 

papiruszban talált Sothikus (a Vénusz együtt kel a 
Nappal, ezeket pontosan feljegyezték. Csupán 1461 
évente esett egybe az egyiptomi naptárral,újévvel. 
Kr.u. 139-ben kezdődött egy Sothikus év, onnan 
számoltak vissza) dátum alapjan határozták meg. 
Kr.e. 1279. II. „Nagy” Ramses trónralépése. Ezt II. 
Ramses uralkodásának 52. évében készitett u.n. 
Leiden papirusz alapján es az abban szereplő 
holdciklusok (hónapok) alapján adtak meg. 
 
Ezt azért volt szükséges elmondani, hogy miként is 
működik az, hogy valamit bizonyitékként fogadnak el. 
A mi kutatásunk u.n. fix pontjai a következők: 

1. Régi feljegyzések, a magyar „őshont” az ősi 

Sumer területére teszik, illetve szkita eredetre utalnak 
(pl.: Verbőczy kódex). Természetesen ez önmagában 
nem bizonyiték es tényként sem kezelhető, csupán a 
többi ponttal való egyezés esetén illdomos erre 
támaszkodni. 

2. Sok kutató (pld.:Francois C. Lenormant, Torma 

Zsófia, Dr. K. A. Hermann, Dr. Padányi Viktor stb.) 
egyértelmű kapcsolatot mutat ki a sumer es a magyar 
nyelv között, illetve mint pld.: P. Anton Deimel S. J. a 
római Institutum Biblicum igazgatója, egyértelműen 
kijelenti: „A legkisebb aggályom sincs a magyar-sumer 
rokonság elfogadására”. 

3. Kr. u. 1867. Kiegyezés. Előtte a szkita eredet volt 

az általanosan ismert, és egészen addig, olyan, hogy 
finnugor eredet elmélet nem létezett. 

4. A finnugor elméletnek nincsenek tárgyi 

bizonyitékai. 
Régi térképeken sok olyan városnév talalható az 
ókori kelet területén, melyek ma is megtalálhatóak a 
Kárpát-medencében, illetve egyes részeikben és 
szerkezetükben azonosak magyar városnevekkel. 

 
És itt elérkeztünk a 6. ponthoz, ami kutatásunk 
témája:  

 Elméletünk a következő volt. Ha egyiptomi 
hadjáratok listáiban (u.n. topográfiai listák) 
szerepelnek olyan számban magyar név összetételű 
városnevek, hogy az esetleg kiteszi a felsorolt városok 
nagy részét, akkor elmondható, hogy azon a területen 
u.n. „rokon népek” éltek. Az arányt fontos 
kihangsúlyozni, mert 1–2 egyezés számunkra nem 
elfogadható. Raadásul, mivel többé-kevésbé pontosan 
ismertek az egyiptomi királyok uralkodási dátumai, 
illetve szinte mindig megtalálható, hogy a hadjárat az 
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uralkodás melyik évében történt, megkapunk egy 
dátumot, amiről elmondható, hogy EZEN DÁTUM 
ELŐTTI IDŐSZAKBAN AZ „ŐSMAGYARSÁGNAK” 
KAPCSOLATA VOLT AZ ADOTT TERÜLETTEL. 

 
 A kutatást nagyon egyszerűen kezdtük. 

Kiválasztottunk egy olyan városnevet, amely az ókori 
kelet illetve Magyarország területén is létezett. Ez a 
név az Arad volt. 

Tudtuk, hogy ez a név legalább két listában 
szerepel (III. Tuthmoses, I. Sosenk), úgyhogy 
elmentünk a helyszinre (Karnaki templom) és átnéztük 
a feliratokat. Elkezdtük immáron tételesen elemezni III. 
Tuthmoses karnaki feliratait. Nem kellett sokat várni az 
eredményekre, egymás után jöttek a nevek. 

Például: 
Azután megvizsgáltuk II. Ramses, I. Sethi, III. 

Ramses, III. Amenhotep feliratait, akikről tudtuk, hogy 
vezettek Azsiába hadjáratokat. 

  
Mára 450 városnevünk van több mint 600 
előfordulással, mivel több fáraó is elfoglalt ugyanazon 
városokat. 

 Pár  név: 

Egy-két városnévvel probléma van. Az egyik peldául a 
„Katona”. Mivel ez görög eredetű szó elvileg nem 
lehetett az ókori kelet területén, de mégis van. A másik 
a „Paripa”. Mi első olvasatra nem tettük volna be, de 
Tomkins szerint ez a név biztosan Paripa: 

A forditásról: 
Pld.: hieroglifikus felirat:

 
  

 betűzés: P(^)M(^)G(^)R(^), az "(^)" jel, magán-
hangzót jelöl 

 forditás: Pa-magara 
 jelentés: Magar-föld, Magarok-földje 

Ezek után pár érdekesség: 

Ezeket csupan az érdekesség kedvéért 
mutattuk meg. 

  
 De azért még küzdünk problemákkal, mivel a 

hieroglifikus irásban általában csak a magánhangzók 
helyét jelölték, azt csak nagyon ritkán, milyen 
maganhangzó is való oda. Úgy gondoltuk, hogy 
alapnak nem rossz, ha a magánhangzók 
megállapitásához (egyebek mellett), az olyan szavakat 
is használjuk, amelyek megtalálhatóak egyiptomi és 
hettita (akkad) feliratokon is. Igy egy csekély fogalmat 
kaphatunk róla, hogy azon szavakat hogyan is ejtették 
más országokban, és ezzel megkaphatjuk a 
legáltalánosabban használt magánhangzókat. 
Természetesen ez a megoldás sok nyelvészeti 
kivánnivalót hagy maga után, de már dolgozunk egy 
jobb megoldáson. Az akkad nyelvet, többek között 
azért is tartjuk jó kiindulópontnak, mert már 1968- ban 
Dr. Zakar András nyelvészeti és művelődéstörténeti 
kutató, a nyelvfejlődési időmeghatározás alapján 
kimutatta, hogy a magyar nyelvben 100 szóbol 63 
sumér és 12 akkad eredetű. 

 

 Felső az egyiptomi: 
Arads vagy Arados 
Alsó: a héber 
megfelelője. 
A mai neve: Ruad  

 Takmaros  

 Turabánat 
Érdekesség: mai 
neve Deir-el-Banat  

Arad 
Arad-ura 
Árpád 
Árpa-úr 
Avart 
Bara-makó 
Barana 
Baraszásza 
Bátor 
Bét-nuta 
Bét-sura 
Bihar 
Bogsági 
Buda 

Buda-bánat 
Buda-róna 
Buda-úr 
Burabátor 
Bura-duna 
Buraság 
Duna 
Duna-uraság 
Gerebe 
Garasas 
Gabaság 
Hon-kút 
Hura-mura 
Karaka-
ménes  

Karaka-mása 
Karán 
Karáta-marót 
Karáta-nuta 
Kenese 
Kishon 
Magara 
Makó 
Makó-duna 
Makó-tura 
Mára-mura 
Maros 
Marót 
Mura-kenese  

Muraság 
Nap-úr 
Pa-magara 
Pasarétság 
Pesd-háza 
Rába 
Sura 
Sura-duna 
Sura-nuta 
Tarna 
Tarna-rét 
Tata 
Tataság 
Temesek  

Terebes 
Tereb-ura 
Tisza 
Tisza-urat 
Tomor 
Topak-nána 
Tura 
Tura-bánat 
Turaság 
Tura-tura 
Uraság 
Ura-duna 
Úr-buda 
Úrfa  

 Tomkins ezt biztosan 
Paripa-nak forditotta. 
Azt hisszük, nagy a 
valószinűsége, hogy 
egyáltalán nem 
beszélt magyarul, es 
ettől érdekes a dolog.  

 Pa-magara 
(Magarok földje) 
Anastasi I. papirusz 
Pl 19,I,2  
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DÁTUM  RENDEZVÉNY RENDEZŐ CSOPORT 

 január 30  vasárnap Gulyásverseny Magyar Központ és tánccsoportok 

február 6 vasárnap Piknik Erdélyi Szövetség 

február 20  vasárnap Piknik Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

február 27 vasárnap Rajko Zenekar koncert Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

március 6  vasárnap Magyar Ház rendezvény Magyar Ház Szövetkezet 

március 1  szombat Koncert Gyöngyosbokréta Néptánc. cs 

március 13  vasárnap Márciusi ünnepély Magyar Központ 

március 20  vasárnap  Őszi fesztivál Magyar Központ 

március 27  vasárnap  Húsvéti bál Magyar Központ 

április 10  vasárnap Ifjúsági műsor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

április 23   szombat  Bál MHTV 

május 8  vasárnap Ifjúsági műsor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

május 21 szombat „Trivia Night” Magyar Iskola 

június 5  vasárnap Ebéd Regnum Szövetkezet 

június 12  vasárnap Ifjúsági műsor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

július 2 szombat Bál Magyar Központ Néptánc. cs 

július 10  vasárnap Ifjúsági műsor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

július 23 szombat Anna Bál Cserkész Szövetség 

július 24  vasárnap Ebéd Árpád Otthon 

augusztus 6 szombat Táncdalfesztivál RIK 

augusztus 21  vasárnap Szent István Ünnepély Magyar központ 

szeptember 4  vasárnap Apáknapi ebéd Cserkész Szövetség 

szeptember 18  vasárnap Ebéd Regnum Szövetkezet 

október 1 szombat Koncert/Bál Gyöngyösbokréta Néptánc. cs 

október 9  vasárnap Ebéd Erdélyi Szövetség 

október 23  vasárnap Októberi Ünnepély Magyar Központ 

október 29 szombat Bál Magyar Központ Néptánc. cs 

november 6  vasárnap Búcsú Regnum Szövetkezet 

november 12 szombat Ballagó est  Magyar Iskola 

november 13  vasárnap Ifjúsági műsor Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

november 19 szombat Ifjúsági rendezvény RIK 

november 20  vasárnap Piknik MHTV 

november 26 szombat Bál 3ZZZ Rádió 

december 4  vasárnap  Mikulás Piknik Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

december 18  vasárnap Gyertyafényes est Regnum Szövetkezet 

december 31 szombat Szilveszteri Bál Magyar Központ 
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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 

 

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 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: 

Szent István templom alatti társalgó:  
Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  
Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

 Magyar Ház 
Vető Tibor—9754 8579 

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 

KORONA 

Magyar Étterem és Bár 

 

Új vezetőség, felújitott étterem, új 

étlap, nagyszerű izekkel várjuk 

kedves vendégeinket. 

 

Nyitvatartási órák: 

 Szerdától péntekig 6-tól 11-ig  

 Szombat 6-tól éjfélig  

 Vasárnap 11 órától este 10-ig 

Élő zene minden szombaton 

Vasárnap este két személyre minden 

két fogásos vacsorához egy üveg 

bort adunk ajándékba. 

Szeretettel várjuk kedves 

vendégeinket! 

 

Tel: 9800 4544 

Email: korona @atmcatering.com.au 

Olcsó hivás világszerte 
 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TE-
LEFON KÁRTYÁVAL 

 

 Pl. Magyarország 8 ¢-ért percenként  
24 órában, kapcsolási dij nélkül hivható 

 
 Bővebb felvilágositásért és a  

különböző országok dijszabásáért hivja 
 

 Jutkát: 9840 6551 
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december 5. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Mikulás Piknik 
 
december12. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise  
     
december 19. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet   
    Gyertyafényes Est     
 
december 26. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
 
december 28. kedd  Vajdaszentivány Néptánctábor 
 
 
december 31. péntek  Szilveszteri Bál 
 
január 2. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise  
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
 
január 9. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise    
     
január 16. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
 
január 23. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    Klub Nap 
 
január 30. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    Gulyás/Halászlé főzőverseny 

 
FEBRUÁRI NAPTÁR  

február 6. vasárnap  Erdélyi Szövetség piknikje  
február 20. vasárnap  Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet piknikje 
február 27. vasárnap  Rajkó Zenekar 
    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 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. 

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

DECEMBERI/JANUÁRI NAPTÁR 


