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A MELBOURNE-i MAGYAR KÖZPONTBAN  
AZ IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS SZŐVETKEZET RENDEZÉSÉBEN 
  
 
 

2005. SZEPTEMBER 10-ÉN  
ELSŐBÁLOZÓK KÉRJÜK JELENTKEZZENEK ÁPRILIS 30-ig 

 A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMON : ATYIMÁS ERZSÉBET  9802 7637 
  

MEGHÍVÓ 
 A melbourne-i Magyar 

Cserkészek szerettel 
hívnak minden 

Édesanyát, Nagymamát, 
Nevelőanyát, Dédnagymamát, 

jó barátot és támogatót az 

 
 ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE 

 

 amelyet 2005. május 7-én  d.u. 2 
órai kezdettel tartunk 

a Magyar Központ 
Cserkészotthonában. 

(760 Boronia Rd Wantirna) 

 
 Rövid müsor, finom ebéd és  

gazdag tombola. 
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 KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS  ASOCIACIÓN 

SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIOR   
UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND 

IV. Kerület, AUSZTRÁLIA 
 

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

F e n n t a r t ó  T e s t ü l e t e  

 

ELSŐBÁLOZÓK  a 2005-ös   
ANNA  BÁLRA  

HIRDETÉS  
Szeretettel  hivjuk és várjuk  mindazokat  a fiatal  

lányokat  akik elsöbálozók szeretnének lenni  és  fiúkat  
kisérőknek a 2005-ben  rendeződő  cserkészbálon . 

 
 A cserkészbál   2005. július 23-án   lesz a   

Magyar Központban.  
 

 A  jelentkezést  az alábbi  telefonszámok egyikén: 
Szilágyi Pirinél: 9457 1975, vagy 0438 454 704 

Tóth Zsuzsánál: 9459 7757   
 

 Az elökészülést májusban el kell kezdeni. 

 
 A  Fenntartó Testület 

A Castlemaine-i Buda történelmi házba rendzett  „Contemporary Silver and Metalwork 
Award Exhibition” volt rendezve 2005. április 3.-án, melyen Fodor Lajos, nagykövet és 
családja, Vilgos István, Tiszteletbeli Konzul és felesége Eszter valamint a Magyar 
Központ vezetősége vett részt   

JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN!  

T D F 

JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! 

Budapest Sakk Club  
 
A Magyar Kozpontban 
megalakult Budapest Sakk Club 
szeretettel varja a sakk baratokat 
vasarnaponkent ½ 10 oratol (a 
katolikus szertartasu szentmiset 
kovetoen), a Szent Istvan templom 
alatti tarsalgoban. 
 
 A szervezok orommel varjak a 
kedves erdeklodok telefonhivasat: 
 
 Fikker Antal:        9874 6501 
Simon Endre:      9325 1809 
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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: 

 
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 Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 
2005. január 3-tól megkezdte 

működését. 
 

Félfogadás 
Hétfő du. 1 és 5 között 

Szerda és csütörtök de. 10 és du 2 óra között. 
 

Cim: 
123 St. Georges Road.  
North Fitzroy, VIC 3068 

Telefon:  (03) 9486 3397 
Fax:   (03) 9830 0952 

IRODALOM ÉS ZENEBARÁTOK 
KÖRE 

 
 

 Szokásos irodalmi találkozókon, május 
elsején du. 1-2 3-tól szeretettel várjuk 
tagjainkat és vendégeinket a Magyar 
Központban levő Szent István templom 
alatti teremben. 
 
Kissé megkésve bár, a Költészet Napját 
fogjuk ünnepelni. Ennek keretén belül 
József Attilára emlékezünk.  A századik 
születésnapján megkiséreljük a költőt 
az őt megillető helyre tenni, s a téves 
ismereteket helysekkel felcserélni. 
 
Ebbéli igyekezetünkben nagy 
segitségre lesz Jani Ildikó 
szinművésznő, aki érdekesnek igérkező 
életrajzi leirásokkal és versek 
előadásával szinesiti délutánunkat. 
 

Jekler Irén 
9889-8370  

1956-os Forradalom    
50.-ik évfordulója 

 
2006. októberben lesz az 

októberi forradalomnak 50.-ik 
évfordulója. Ez alkalomra 

Fodor Lajos nagykövet 
felkérésére a Magyar 
Központban, valamint 

Melbourne más területein is 
jelentős megemlékezési 

program sorozat van tervbe 
véve. 

 
Kérjük a kedves olvasóinkat 

ezzel kapcsolatban figyeljék a 
további hirdetéseinket . 



HÍRADÓ, 2005  május 4 

 

SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK 

KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelántporcelántporcelánt         
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 

► 

Visszajelzések a Vajdaszentiványi 
Népitánctáborról 

 
A visszajelzések Huszár Jutkához érkeztek 
A tánctábor közepe táján csatlakoztam a 
csoporthoz. A tábort egy csodálatos helyen 
szervezték ahol lehetőség nyilott 
sátorozásra vagy akár kényelmesebb elszál-
lásolásra. Igy gyakorlatilag bárki me-
gengedhette magának, hogy részt vegyen a 
táborban. (anyagilag) Én imádom a 
természetet. Szóval ennél szebb környezetet 
el sem tudnék képzelni. Természetesen a 
sátorozást választottam ahol madárszó volt 
a csergőóra.  
  Az oktatók ügyesek-aranyosak. A 
zenészek addig húzták amig volt aki járja. 
Szuper volt, hogy összejött két zenekar egy 
táborban. A csoport lelkes volt. A táncorá-
knak minden percét élveztem, eltekintve at-
tol, hogy egy kicsit  nehéz volt behozni 
a kései kezdést. A táncoktatás eredményes 
volt. A végére mindenki "eljárta" a táncokat. 
Hát mi kell ennél jobb: friss levegő, jó 
társaság, élő zene....néptánc,...és közben 
madárcsicsergés...? Szerintem minden 
tökéletes volt.  
 Csak egy dolog zavart az egész 
táborban: az esti táncházak alkalmával, ami-
kor szabadon lehetett volna gyakorolni, nem 
igen volt akivel lehetett táncolni, hisz min-
denki a párjával vagy a közelebbi is-
merőseivel táncolt. Hát ez részben érthető 
is, és hát nem a tánctábor hibája. Csakhát 
azért zavart, persze... :-) 

* * * * * * * * *  
     Like many, I am missing the camp and 
the music and the total experience of danc-
ing for one week. I have been listening to the 
CD of the Transylvaniacs over and over 
again! 
     Please tell Andras that I thought the 
camp was absolutely fantastic and I really 
appreciate his kindness and help. I would 
also like to thank Lilla, Ildi, and Eva for all 
they did to help make me feel welcome and 
of course yourself and Janos. 
     I think the vital features which made the 
camp so successful were the musicians and 
the teachers. The music was so good and 
Peter and Melinda were excellent.  I liked the 
camp situation and the food was very good 
as well. 
    
Életemben előszőr vettem részt magyar 
népitánctáborban 2004 december 28 -2005 
január 4-ig. Habár nem táncosként hanem 

csak mint nyaralóként neveztem be nagyon jól 
éreztem magam és nagyon sok éleményben volt 
részem. A szervezés, a koszt, a zenészek, a 
Kisfüstös csárda, szilveszter, nyitott nap,stb. 
kitűnő volt. A tábornak a helye (Gembrook - Gil-
well cserkész park) festői környzetben volt ahol 
nagyon jól lehetett lazitani. Az esténkénti 
táncház ahol én is néha táncoltam számomra 
nagy élmény volt. Hiszen én is tudtam tanulni és 
ismerkedni a Magyar népi tánccal és sok, más 
államban élő Magyar és nem-Magyar nagyszerű 
emberrel.  
 Gratulálok és köszönöm szépen a nagy-
szerű nyaralást a szervezőknek, hiszen tudom 
hogy oriási közösségi munka szükséges egy 
ilyen tábort megszervezni! De tovább kell folytat-
ni hiszen nagy igény és szükség is van erre!.  
 Megpróbálom ezután én is belevetni 
magam a tánctanulásba, hogy a következő 
táborra már ”jól kiforrot” táncosként tudjak részt-
venni. Mindenkinek ajánlom hogy vegyen részt 
és támogassa az ilyen rendezvényeket hiszen 
büszkék lehetünk a (tánc)kulturánkra. 

* * * * * * * *  
Én személyesen kitűnőnek találtam a tábort, 
különösen a megrendezését meg az oktatást, 
ami reggel fél tiztől este éjfélig is ment a tánchá-
zban... ettől többett nem várhatott senki... (hát 
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talán vannak olyanok is sajnos). Én 30 
percre voltam itt-honról, de amikor ott voltam 
a tárorban úgy éreztem magamat, mintha ott 
lettem volna Vajdaszentiványban. Teljesen 
megfeledkeztem arról hogy itt vagyok még 
Melbourne-ben. Volt egy csodálatos varázsa 
a Tábornak, nem tudom hogy az élõ zene, a 
jó hangulat, vagy a csodálatos tanítas tette. 
Lehet hogy a Dreher-nek is köszönhető! 
Igazán nem tudok gondolni semmire, ami 
mégjobbá tette volna a tábort és ezt nem 
azért mondom, mert "Melbourne-i" vagyok. 
Az egész Tábor allatt egy személytől sem 
hallottam komoly panaszt… azonkivül hogy 
fogy a Dreher rohamosan! Többett nem is 
kell, hogy mondjak! .....Csak annyit hogy 
köszi mindenkinek aki részt vett a ren-
dezésben. (Lehetett ol-csón vásárolni üdítőt, 
és víz volt bőven) 
 Szerintem az is nagyon fontos volt a 
tábor sikerére hogy végig ott volt Kövesdy 
András és Éva. Én úgy éreztem, hogy így 
volt valaki, aki komolyan vette gondunkat, és 
akiknek a vélemenye, szava, döntése ti-
sztelve volt és nem volt kérdőjelezve. 
Természetesen ezzel nem azt akarom kije-
lentenni, hogy a többi rendező nem volt erre 
képes, de szerintem más, amikor a tábor "fő" 
vezetője,  egy elismert és tiszteletet követelő 
személy, jelent be szabályokat meg kérése-
ket. 
 
  
  
  

      

2005. május 21 
szombat 

délután 4.00 órától körülbelül 7 óráig 
 

KÉRTÉK! Itt van újra a két 
évvel ezelőtti nagysikerű vetélkedő! 
Játszva, vidám szórakozás 
közepette kipróbálhatja általános 
tudását, s nagyszerű díjakat is nyer-
het.  A vetélkedő kétnyelvű, tehát 
magyarul nem tudó hozzátartozóit, 
barátait is szívesen látjuk!  

 
  A játékban 8 fős asztaltársaságok vehet-

nek részt 

 Belépődíj: felnőtteknek 10 dollár, nyug-
díjasoknak és fiataloknak 7 dollár, 10 év 
alattiaknak ingyenes.  

 Sütemények, üdítőitalok a büfében 
kaphatók, kávé és tea ingyenes 

 Alkoholt igényük szerint hozzanak maguk-
kal 

 Érdeklődés és asztalfoglalás: 

Juhász Etelka  9795 8972 

Kurtz Mária 98770672, 

mariakurtz@bigpond.com 

 
Kulturális utazás a magyar és az ukrán kultúrán keresztül 

 Szeretettel várunk minden családot és érdeklődőt  
2005. június 25-én, szombaton de. 9.30-tól 

a Magyar Központba 
 A gyerekeket színes, érdekes programok várják egész délelőtt. 

  ◊Plakát kiállítás  ◊Ebédre ukrán és magyar ételekből választhatnak. 

 ◊Délután kulturális előadás – divatbemutató, magyar és ukrán hangszerek bemutatása, 

 népdalok, jelenetek, népi tánc.   ◊A program táncházzal zárul  

 Ismerjük meg egymás kultúráját 

 Érdeklődés: Szabó Marika  9870 8768 Kurtz Mária 9877 0672 

mailto:mariakurtz@bigpond.com
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► 

XV. évfolyam, 9. (700.) szám 
2005. március 1. 

 

 Székelykaput Rodostónak! 

 
A Magyarok Székelyföldi Társasága (MSZFT) és 
a Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési 
Egyesület, több civil szervezet, egyesület, 
alapítvány és szövetség bevonásával, székely 
kaput szándékozik állítani a törökországi 
Rodostóban. A nyárelőn felállítandó nagyméretű 
faragott kapu helyét a Rákóczi múzeum mellé, a 
Rákóczi utca és a Magyar utca találkozásához 
tervezik. 
      Az elmúlt 23 esztendőben (1982–2004) több 
mint százezer magyar látogatta meg a Rákóczi 
múzeumot, hogy adózzon a magyar bujdosók 
emlékének. Ennélfogva Rodostó a Kárpát-
medencén kívüli térség legnagyobb magyar 

történelmi zarándokhelye. A történelmi emlék 
ápolása és gondozása igen fontos feladata a 
székely-magyarságnak, jóllehet a bujdosók 
között egyetlen erdélyi volt, a zágoni születésű 
székely, Mikes Kelemen.  
      Ő volt az egyetlen jelentős személyiség a 
bujdosók között, akinek hamvait 1906-ban nem 
hozhatták haza, amikor II. Rákóczi Ferenc, 
Thököly Imre, Zrínyi Ilona, Rákóczi József, 
Bercsényi Miklós és neje, gr. Csáky Krisztina, 
Sibrik és Eszterházi Antal hamvait 
 hazaszállították. 
      Rákócziék hamvainak hazaszállítása után a 
zágoni Mikes Bizottság lépéseket tett Mikes 
hamvainak a hazahozatalára is, de dr. 
Szádeczky Lajosnak a kolozsvári újságban 
közzétett nyilatkozatából szomorúan értesült, 
hogy Mikes egy közös sírban nyugszik, az 
 örmény temetőben. 
      „Nem találták meg Mikes sírját, pora és 
csontja elvegyült az idegen földben. A bujdosók 
közül egyedül ő volt erdélyi ember, s egyedül ő 
nem jöhetett haza, aki pedig oly nagyon 
szerette a mi drágább szűkebb hazánkat, ezt a 
dicső Székelyföldet. 
      Nekünk kötelességünk van Mikessel 
szemben, ezzel az áldott lelkű költővel 
szemben, s ezt a kötelességet le kell róni 
mielőbb. 
       Ha már a háromszéki kies Zágon földjét 
nem szentelhetik meg a nagy fejedelem 
költőjének porai, hát legalább mi állítsunk oda 
egy olyan emléket, amely mindenkor 
emlékeztessen minket arra a férfira, kinek a 
sors nem adhatta meg, hogy hazai földben 
pihenjen. Állítsunk szobrot Mikes Kelemennek.”  
    Így fogalmazta meg felhívását a zágoni 
Mikes Bizottság a múlt század elején.  
      A felhívás elhangzása után közel száz év 
telt el, aztán a kilencvenes évek végén 
felavattuk a szobrot Zágonban.  
   Illik, hogy ahol a háza emelkedett 
Rodostóban, mi is vigyünk oda valamit 
Zágonból. Vigyünk el neki egy székely kaput, 
és állítsuk a Magyar utca elejére, hogy lelke a 
székely kapu alatt járjon.  
  Egyébként a székelykapu-állítás 
reneszánszának vagyunk tanúi a Kárpát-
medencében. Sőt ezen kívül is, hisz gelencei 
faragómesterek keze munkáját és alkotó 
tehetségét milliók csodálták meg a lengyelhoni 
Ószandecben, és maga II. János Pál pápa is 
megáldotta a Szent Kinga királynő 
emlékezetére állított alkotást. 2004. november 
27-én pedig a távoli Argentína fővárosában, 

Az Árpád Idős Magyarokat Gondozó 
Szövetség vezetősége  

2005. május 7-én szombaton délután 
2 órától nagyszabású 

 
SÜTEMÉNYVÁSÁRT  

rendez az Árpád Otthon társagójában 
(9 Garrisson Grove, Wantirna 3152).  

 
Szives segitségüket kérjük 

házisütemény(-ek) adakozásával, 
megvásárlásal. Hozzájárulásával az 

Otthon lakóinak életkörülményeit 
seginteni megkönnyiteni. 

 
Bövebb felvilágositás és sütemény 

felajánlás végett kérjük hivja  
Bartha Isát, 9878 3220 vagy az  

Árpád Otthont 9801 0855. 
 

A teljes bevételt az Árpád Otthon 
segédeszközök beszerzésére 

forditjuk. 
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FIGYELEM 
A Magyar Központ Népitáncegyüttese a 
kicsiknek (2-5-évesig) vasárnaponként 

délután 4,30-tól 5,30-ig tart táncpróbát  a 
Magyar Központban. 

 
További felvilágositásért hivja:  

Tóth Évát: 97264099 

► 

Tisztelt melbourne-i honfitársak 
 
 Nevem Makki Attila, szlovákiai, 
dunaszerdahelyi lakos vagyok.  
 Célom az volt, hogy találjak egy 
ausztráliai magyar kapcsolatot, aki esetleg 
tudna információt adni a számunkra oly távoli 
földrészről. Mindig is érdeklődtem Ausztrália 
iránt, az egyedi természeti adottságai miatt. 
Nagy örömömre szolgál, hogy sikerült egy 
címet találnom az internet segítségével, és 
néhány szót válthatok Ausztráliával 
kapcsolatban.  

 
Tisztelettel 

Makki Attila 
Emailcímem: makki@stonline.sk 

Buenos Airesben, az ottani Magyar téren 
(Plaza Hungara) állítottak székely kaput. 
Korábban a szerbiai Bánságban, Székelykevén 
(Csíkmadéfalváról 1764-ben Bukovinába 
menekült székelyek utódai élnek ott), majd 
Ukrajna és Szlovákia határán, Kis-, és Nagy 
Szelmecen (a magyar berlini fal) és 
Taksonyban (Felvidék, Taksony fejedelem, 
Szent István nagyapjának temetkezési helye).  
    Ezek a kapuk a földrészeken is átnyúló 
magyar összefogást hirdetik, és a székely nép 
megbecsülését bizonyítják mindenütt, és azt, 
amit az Alcsíkon 2004-ben állított székely kapu 
egyik felirata hirdet az Akolkapunál, a 
Csíkszentgyörgyre és Csíkmenaságra vezető 
út bejáratánál: „Házad lehet akárhol, de hazád 
csak itt van.” Mikes Kelemennek is bár háza a 
rodostói magyar utcában állott, hazája halála 
után is a Székelyföld maradt.  
    Vigyünk hát el egy darabot ebből a hazából 
Mikes házához Rodostóba, hogy a 
székelyföldön nőtt cserefa illata hassa át a 
rodostói magyar utca levegőjét.  
    A székely kapu elkészítése, odaszállítása és 
felállítása sok-sok pénzbe kerül. De ha 
mindenki csak egy kevéssel is hozzájárul, a 
zágoni erdő cserefája kapuvá válik. Az 
adományozók nevét egy külön erre a célra 
készült emlékkönyvben fogjuk megörökíteni az 
utókor számára (név, foglalkozás, lakhely, 
pénzösszeg). 
      A Magyarok Székelyföldi Társasága 
pénzadományokat fogadó címe és 
számlaszáma: 
  
      BCR (Banca Comercială Română) Agenþia 
Miercurea Ciuc, Strada Florilor Nr.17.  
      Jelige: Székelykaput Rodostónak!  
      Bankszámla (Cont):  
      LEJ: RO47RNCB2980000004700001  
      EURO: RO90RNCB2980000004700003  
      DOLLÁR: RO20RNCB2980000004700002 
Beder Tibor, az MSZFT elnöke 

C 
sángómagyar Iskola  
épitése . 
  
Trianon melynek 85.-évfordulója 

csupán egy hónap közelségében van 
feldarabolta a történelmi Magyarországot. 
Ez a szégyen-letes békedöntés megrázta 
az országot és milliók  kerültek az ország 
határain kivül. 
 Azonban  létezik egy nemzet test, 
mely Magyarország határain kivűl Moldo-
vában él már évszázadok óta, és ezek a 
csángó magyarok. Soha sem volt könnyű 
az életük, mert egy idegen tengerben kellett 
megmaradniuk magyarnak. Nincs magyar 
iskolájuk csupán házaknál van heti pár órás 
magyarnyelv  oktatás. és magyar istenti-
sztelet talán hat éve volt egyszer Pusztinán. 
A  munka lehetőségek a nagyobb 
településeken, városokban vannak és ide a 
román nyelv tudása a  lényeges. A  letiltott 
magyar iskolák, a templomjaikban  meg 
nem engedett  magyarnyelv használata  
persze mind a románok malmára hajtja a 
vizet. A templomjaikban a magyar nyelv 

FIGYELEM! 

Május 8.-án, vasárnap Katolikus 
szentmise 9,30-kor csak St. Coleman 
templomban lesz  (293 Carlisle Street, 
Balaclava) 

mailto:makki@stonline.sk
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használatára való kérelmeiket még Róma is 
elvetette. Számuk ma 250,000-ra 
becsülhető. Csupán székely iskolákban 
bentlakásos formában tanul pár tucat 
moldvai csángó gyermek. Egy szóval árvák 
és helyzetük sokkal kétségbeejtöbb, mint 
másutt a fogyó és beolvadó  ma-gyarság 
között. 
  Ezért nagyszerű a hír amit az Erdélyi 
Magyarságból tudtunk meg, hogy a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetségének Hegyeli 
Attila  oktatási programfelelőse karöltve  a 
Dévai Szent Ferenc Alapitványtól Böjte Csa-
ba atyával egy iskola épitésbe kezdett.  
Tervbe vettek Rekecsinben egy csángóföldi 
magyar középiskola felépítését, kollégium-
mal, étkezdével, tanári lakásokkal, egy-
szóval egy  kis  csángómagyar komplexet. 
  Háttérként  megemlítem, hogy Böjte 
Csaba atya tavaly elnyerte a Magyar Hirlap 
által létrehozott „Év Embere” kitüntetést 
munkásságáért. 1992-ben kerül  Dévára, 
ahol néhány, az utcáról befogadott árvával 
az oldalán „elfoglalja” a város évtizedek óta 
üresen álló romos egykori ferences kolosto-
rát, majd saját erőből szobáról  -szobára 
felujitja azt. Az időközben az egyház 
tulajdonába visszakerült kolostor, mára már 
négyszáz gyermeket befogadó árvaházként 
működik. De ez csak a kezdet kezdete volt 
az akadályt nem ismerő atyának. A dévai 
mellett két évvel ezelött ujabb otthonok nyí-
ltak - Szászvárosban,  Szovátán, Zsombo-
lyon és  Torockón. 
 A fentiekből  következtetve 
gondolom nem vitás, hogy az uj rekecsini 
Csángómagyar iskola tervei és megépitése 
jó kezekben van. 
 Úgy hallottuk, hogy  az iskola alapkő 
letétele május 15.-én fog megtörténni. 
  Az Erdélyi Szövetség az iskola 
megvalósitásához szükséges anyagiak egy 
részének megteremtésének feladatát elvál-
lalta és kéri az itt élő magyarságot, hogy 
lehetőségeikhez képest támogassák ezt a 
nagy feladatot. 
 De hagy kölcsönözzem Böjte Atya 
szavait,melyek a Marosvásárhely-i Rádió-
„Jelenlét”  cimű műsorában hangzottak el 
minap:- „...arra szeretném felszólitani a kár-
pátmedencei és a tengerentúli ma-
gyarságot, hogy minden egyes közösség, 
amely magában életerőt érez, vállaljon föl 
egy - egy osztálytermet, egy - egy hálót. 
És akkor nem csak az lenne kiírva az oszt-
ály ajtaja fölé, hogy IX.B., hanem az is ki 
lenne oda írva, hogy az  ’Ausztráliai ma-

gyarok támogatásából épült ’ ..............és 
minden moldovai osztály tudná,  egész 
évben látná, hogy ‘né ausztráliai testvéreink 
jóvoltából tanulhatunk itt, ebben az oszt-
ályban’.....” (valójában nem OZ-t mondott) 
A gyüjtést már elkezdtük, és kérjük Mel-
bourne magyarságát, hogy segitsenek 
bennünket, hogy egy osztály terem ajtaja  
felett ott állhasson, hogy „ Épült az Ausztrá-
lia Magyarság támogatásából ” 
 A rájuk gondolás, a velük érzés  
nagyon sokat jelentene ezeknek az árva 
testvéreinknek!!!  Segítsük őket magyarnak 
való megmaradásukban, mert ha 
összefogunk, akkor sok kicsi sokra megy és  
pár dollár segitség családonként komoly 
összeggé gyarapodhat. 
  
A Szives adományokat kérjük a Australian 
Hungarians from Transylvania névre, -  
Hungarian Community Centre, 760 Boronia 
Rd. Wantirna – 3152, - cimre küldeni.  
Az összegyült pénzt a Szövetség elnöke 
személyesen szándékozik átadni Böjte - 
atyának május végén Déván. 
  
              SEGÍTS, hogy SEGÍTHESSÜNK !!!   

Pelle Lajos. 
  
 
  

A mai napig  1,500 dollárt kaptunk a 
célra. 

Előlegezett köszönettel.......... 
Pelle Lajos - elnök. 

  
                               
Böjte Csaba atya írja........... 
  
Kedves Barátaim! 
  
A tegnap este jöttem Moldvából. Egyik 
szemem kacag, a másik meg végtelen 
szomorúság miatt sír.  
  Sír: Nagyon nehéz lenne elmesélni 
mindazt, amit ott láttam, tapasztaltam. 
Hatalmas sártengerben nagyon szerény 
kis házikók, rengeteg csillogó szemű 
magyarul is szépen tudó kisgyerek. 
Vannak olyan falvak, ahol az egyik román 
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tanár azt mondta, hogy ő 24 éve tanít ott, de 
eddig egyetlen gyerek se ment a kilencedik 
osztályba, városba tovább tanulni. 
Képzeljétek el azt a közösséget, ahol 
senkinek sincs még inas iskolája sem, nem 
hogy érettségije, vagy főiskolája. Az egyik 
román római katolikus pappal beszélgettem, 
aki nagyon szívélyesen fogadott, de azt is 
elmondta, hogy a katolikus falvak nagyon el 
vannak nyomorítva, felejtve a hatóságok 
részéről. Sajnos Románia más vidékeihez 
viszonyítva nagyságrendekkel nagyobb a 
csángó falvakban a szegénység, az 
elmaradottság. Sajnos gyakorlatilag ezekben 
a falvakban nincs egy gramm aszfalt, egy 
négyzetméter sánc, jóformán nincs 
közvilágítás, nincs semmilyen állami 
beruházás. Viccesen szoktam mondani, hogy 
Erdélyben az utak minőségéből meg lehet 
állapítani, hogy az adott vidéken mennyi 
magyar él. Minél rosszabbak az utak, annál 
több magyar él ott. E képlet szerint, a csángó 
falvakban rengeteg magyar él, mert 
hihetetlenül rosszak az utak. Az emberek 
kizárólagosan a mezőgazdaságból élnek, és 
a mezőn szinte mindent kézzel végeznek el. 
Talán egyetlen kitörése a fiataloknak az 
egyházi szolgálat, vagy az, hogy elmennek 
külföldre segédmunkásnak.   
  Miért kacag a másik szemem? Olyan 
fiatal értelmiségiekkel találkoztam, akik 
gyakorlatilag Isten nevében olyan munkát 
vállalnak nap mint nap, amelyet csak a 
középkorban élt misszionáriusok vállaltak fel. 
Munkájukat látva szívemet eltöltötte az öröm, 
a remény és a büszkeség. Úgy érzem, hogy 
míg ilyen lányai és fiai vannak a mi 
népünknek, addig biztos, hogy van jövője 
nemzetünknek. Ők ott Moldvában 
szeretetből, középkori körülmények között, 
sokszor mindennapos zaklatások közepette, 
szinte segédeszközök nélkül végzik 
szeretetből, a nemzetmentés csodaszép 
munkáját.   Kacag a szemem, mert 
Csíkfalvában, ahol mi is besegítünk, két hét 
alatt 40 gyermek iratkozott be a magyar 
tanfolyamra. Két héttel ezelőtt még semmi 
sem volt, s most meg kacagó szemű vidám 
gyerekek fogadtak, ragyogó arccal. Érzem, 
hogy Moldva száraz erdő, hatalmas tüzet 
lehet ott rakni.  
  Milyen elhatározások körvonal-
azódtak meg bennem? 
  A Moldvai csángó testvéreim 
évszázadokon keresztül 150-200 km-ert 
gyalogoltak a gyímesi szoroson keresztül, 
hogy részt vegyenek a csíksomlyói pünkösdi 

búcsún. Egyetlen szál ami őket Erdélyhez köti, 
az a Csíksomlyói Mária, ahogyan gyakran 
mondogatják ők, a Babba Mária. Erdélyi 
székely népemmel együtt én is nagyon 
szeretem a Mennyei Anyánkat. Életem 
folyamán nagyon sokszor helyeztem magamat 
Szűzanyánk kezébe. Ültem a buszban, néztem 
a tájat, melyben oly sokszor zarándokoltak 
ezek az egyszerű emberek, és kicsordultak a 
könnyeim. Határozottan éreztem, hogy csángó 
testvéreim oly sokszor jöttek Máriához, most 
Mária nevében én is el kell jöjjek a Moldvai 
testvéreinkhez. Még pontosan nem tudom, 
hogy mit kér az Isten tőlem, de határozottan 
érzem, hogy létre kell hoznunk egy jogi 
személyt, egy alapítványt, mely a Babba Mária 
nevében felvállalja és összefogja a magyarul 
tovább tanulni akaró csángó gyermekeket. 
Számukra iskolát-, kollégiumot kell 
létesítenünk.  
  A tanítok összeszámolták, hogy hány 
csángó gyerek szeretne nyolc osztály után, 
magyar nyelven tovább tanulni. Jelzem azt, 
hogy ezek a gyerekek mindent román nyelven 
tanultak mostanig, magyarul heti két órájuk 
van, 2-3 éve. Negyvenen jelentkeztek 4-5 
faluból. A tanáraik szerint, segítséggel meg is 
bírnák a magyar nyelvre való átállást. Óriási 
kihívás! Úgy néz ki, hogy lenne tanári kar. 
Igazából épületre lenne szükség, olyanra mely 
mellett kollégiumot is lehetne kialakítani.   
  Szeretettel kérlek, hogy imádkozzatok, 
segítsetek tisztán látni, meglátni Isten szent, 
teremtő akaratát.  
  

Kisebb testvéri szeretettel,  
Csaba t.  

 
  

Ismeretterjesztő film készül a  
Magyar Központról. 

Köszönet Bálint Kálánnak aki a filmet 
dijmentesen elkésziti, valamint az 
albizottságnak akik leklesen dolgoztak a 
tartalom összeállitásán: Atyimás Erzsébet, 
Csernátony Laci, Galambos Imola, Pelle 
Lajos és Vető Olga 
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INTERNATIONAL HUNGARIAN SUMMER COURSE IN  
 

TRANSYLVANIA 
Bridge Language Study House Educational and International 
Examination Centre from Cluj Napoca offers you the unique 
opportunity of studying Hungarian language in traditionally 
Transylvanian background with native speaker teachers.  
Anyone interested in "the joy of speaking" Hungarian language is 
welcomed by qualified and experienced staff to take part in the 
following summer programmes in a pleasant and joyful atmosphere:  
  

  

  
 
  

Group-Courses: July 10-31 ( Cluj-Napoca) 
Enrol and enjoy the Transylvanian experience 
while learning a foreign language. Our 
international summer courses offer practical 
language tuition as well as afternoon and 
evening activities in the target language. 
These summer courses are internationally 
open to anybody wishing to improve their 
Hungarian knowledge in a very professional 
but also flexible and pleasant atmosphere, 
experiencing the taste of Transylvanian life.  
Price:     290 EURO (2 weeks / 50 hours of 

Hungarian + activities)             
             Extra week: 110 EURO  

(24-31 July / 25 hours of Hungarian + 
activities) 

The price includes the tuition fee, cost of the 
teaching materials, entrance test, final test, 
course-ending certificate, afternoon activities, 
social activities and 2 full-day excursions. 
 

One-to-one summer programmes:  
June 15-August 31 

 
We also offer one-to-one intensive Hungarian 
courses all through the summer. Such 
programmes suit the needs of those 
language learners who wish to improve their 
language knowledge greatly in a short period 
of time. The suitability of materials and the 
professionalism of the teachers also 
contribute to an efficient and fast 
improvement.  
One module includes 25 hours of study. The 
duration of the course varies according to the 
learners' requests between 1 and 4 weeks. 
The price for a one-to-one course is 150 
EURO / module. 

Accommodation 
As regards the kind of accommodation we 
could help you find we can offer you the 
following: 
a). Youth-hostel (shared room, bed & 
breakfast) - 10 Euro / night 
b). Host family (single room, bed & 
breakfast) - 8 Euro / night 
c). Hotel (single room, bed & breakfast) - 27 
Euro / night 
 
Accommodation booking fee: 20 Euro 
Deadline for enrolments: 10 JUNE 2005 
We hope that we have managed to raise 
your interest in our Hungarian language 
programmes. Should you need further 
information please don’t hesitate to contact 
us at::  

  
BRIDGE LANGUAGE STUDY HOUSE 

Str.Clinicilor Nr.18  - 400006 Cluj 
Tel./Fax: 0264-590096/0264-590811 

Email: bridge@pcnet.ro 
Web: http://heltai.cj.pcnet.ro/bridge 

  
Kind regards, 
  
Gyöngyvér Pillich-Wright 
Director of Studies, BLSH 

mailto:bridge@pcnet.ro
http://heltai.cj.pcnet.ro/bridge
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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 

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 

 

 

 

Jókat lehet enni anélkül, hogy nagyon  
figyelni kellene a pénztárcát 

Nyitva: Szerdától—vasárnapig 
Nagyszerű ízek, olcsó árak! 
Élő zene minden szombaton 
 

 

760 Boronia Road Wantirna 
Licensed or BYO Wine 

PH: 9800 4544 
www.korona.com.au 

KORONA 
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május 1. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise  
    de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 
    du 2.30-kor Irodalom és Zenebarátok Körének   
    összejövetele 
 
május 7. szombat  du. 2-kor Anyáknapi ünnepség    
     
május 15. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11.0 órakor Református Istentisztelet 
    Ősz kirakodó vásár– ebéd 
     
május 21. szombat  Trivia Vetélkedő—Magyar Iskola rendezvénye 
 
május 22. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de10-kor Evangélikus Istentisztelet 
     
május 29. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    Kulb Nap  
      
     

JUNIUSI NAPTÁR  
  
június 5. vasárnap  „Emlékezés Trianonra ”  Regnum Szövetkezet ebédje  
június 25. szombat  Magyar Iskola rendezvénye 
június 26. 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 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 
Szerkesztőbizottsághoz. 

MÁJUSI NAPTÁR 


