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 “Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, 
Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt” 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövet-
kezet rendezésében 

A Melbournei Magyar Központban 
2005. június 19-én, vasárnap 

Ebéddel (12 órakor) egybekötött 

NÓTADÉLUTÁN 
Zenészünk a közkedvelt PASKA BÉLA, 

énekel VARGA LIDIA 
Jó hangulatát mindenki hozza 

magával és igy is-úgy is elhúzhat-
juk nótáját! 

 
Ár ebéddel együtt 16 dollár 
Sütemény, kávé, hűsitő ital 

kapható 
 

Asztalfoglalás: 
Atyimás Erzsébet: 9802 7637 

Vető Olga: 9754 8579 

“Mulassunk hát egy vagy két óráig, 
Végbúcsúnkat mig ki nem adják itt” 

Szent István Templom  

fenntartására rendezett 

Ebédre szeretettel hivja és várja 
honfitársait a  

Regnum Szövetkezet vezetősége 
2005. június 5-én déli 12 órakor a 
Magyar Központ nagytermében 

 

TRIANONRA EMLÉKEZÜNK!TRIANONRA EMLÉKEZÜNK!  
 

Ünnepélyes Ökumenikus Istentisztelet 11 órakor 
 

Szórakoztató zenét Paska Béla és 

zenekara szolgáltatja 

 

Magyaros konyha 

Gazdag tombola 

Italát a helyszinen megvásárolhatja 

Kedvezményes egységes ár: 20 dollár 
Családi jegy: 50 dollár (két felnőtt, gyerekek) 
Megrendelhetők az alábbi telefonszámokon 

Fogarassy Marika: 9833 3265 
Pál (Koppán) Zsuzsa: 9873 1508 

 
A Magyar Social Club vezetősége szeretettel hívja és várja 

kedves honfitársait és ismerőseitket a  

disznótoros ebédjére 
2005 június 26.-án, vasárnap déli 12.30.kor. 

Az ebéd ára 25 dollár 
Aztalrendelés: Szabó Edith: 9560 1270 

MEGHÍVÓ 
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Budapest Sakk Club  
 
A Magyar Központban megalakult Budapest 
Sakk Club szeretettel várja a sakk barátokat 
vasárnaponként ½ 10 órától (a katolikus 
szertartásu szentmisét kővetően), a Szent 
István templom alatti társalgóban. 
 
 A szervezők örömmel várják a kedves 
érdeklődők telefonhivását: 
 

 Fikker Antal:        9874 6501 
Simon Endre:      9325 1809 

KALÁKA 
A Magyar Központ igazgatósága 

KERTÉSZKEDÉSI MUNKANAPOT 
rendez 

május 28-án szombat reggel 9 órától 
 

További felvilágosítást  
Vető Tibornál: 9754 8579  

A viszontlátásig! 
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A Társalgó és az  
Irodalom - Zenebarátok Köre 

 

Trianonra emlékezésTrianonra emlékezésTrianonra emlékezés   
2005. június 5-én du 3-kor a 
templom alatti társalgóban  

 
Bővebb felvilágosításért 

hívja Jekler Irént a  
9889 8370 telefonszámon. 

 

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: 

 
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 

1956 - 2006 
 

Fodor Lajos, a Magyar Köztársaság 
nagykövetével együtt, a victoriai 
magyarság részvételével 
nagyszabású programsorozatot 
szervezünk.  
 
A rendezvénysorozat eddigi tervei: 
 

 Egyetemi szeminárok jövőév 
folyamán 

 Ünnepi vacsora  

 Megemlékezési műsor 

 Gyertyafényes megemlékezés 

 Kiállitás sorozat 

 Kiállitás és műsor Federation 
Square-en. 

HUNGAROFEST 2006 
 

Jövőévi Hungarofest szervezése 
megkezdődött. A fesztivál dátuma:  
2006. február 18-19. 
 
Felelős személyek: 
Kiállitás: Világos István 
Műsor: Vető Olga 
Konyha: Szabó Edit 
Média: Kövesdy Éva 
Épitkezés: Vető Tibor és Bakos János 
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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 

T 
isztelt olvasók! 
 
  

 Varga Ervin vagyok Sopronból. Jelen 
pillanatban van egy kis vállalkozásom, amit 
szeretnék kibővíteni. Mivel már hosszabb 
ideje együtt élek egy romániai magyar 
hölggyel, akinek a családja Marosvásárhely 
mellett él egy kis faluban, 
Vajdaszentiványon, úgy tervezzük, hogy 
ottani munkahelyteremtő tevékenységet 
folytatnánk.  
 Románia ezen részén rengeteg 
magyar él, és nagy a munkanélküliség. 
Többszöri utazásaink során jött az ötlet, 
hogy az információhiány leküzdésével 
tudnánk segíteni a térség gazdaságának 
fellendítését, ezáltal az ott élő magyaroknak 
közvetve munkalehetőséget teremteni. 
Konkrétabban: a Szuperinfóhoz hasonló 
ingyenes reklámújságot szeretnénk 
terjeszteni, és sajnos, a mostani kis cégem 
(2004. július 1-vel alapítottuk, a barátnőm 
belépése 2005. március 21-én történt) 
bevétele még nem elegendő az ottani 
beruházáshoz. Marosvásárhelyen létezik 
ugyan egy másik újság, de náluk a 
hirdetésekért és magáért az újságért fizetni 
kell. Lényegében konkurenciamentes 
területről van szó. 
 Arra szeretném kérni Önöket, hogy a 
tevékenység beindításához szponzoráljanak 
és segítsenek szponzort keresni nekünk. 
Természetesen ajánlatunk lenne, hogy a 
szponzorációs összeg függvényében 
megjelenítjük az Önök reklámait, hirdetéseit 
az újságban. Ezenkívül Vajdaszentiványon 
minden évben egy hetes Nemzetközi 
Tánctábor van, melyre igény szerint 
meghívókat és tudósításokat tudunk küldeni. 
Kb. 10 millió Ft-ról lenne szó, hogy 
nyugodtan dolgozhassunk. Egyébként nem 
vagyunk ún. „vadkapitalisták”, nem 
szeretünk tartozni senkinek, ezért mi a 
szponzorációs összeget is visszatérítenénk 
egy-két éven belül. 
 Nagyon szégyellem magam, hogy a 
tavalyi népszavazás eredménytelen volt, 
ezért ha másképpen nem, így szeretnék az 
ottani magyarság életkörülményeinek 
javításában részt vállalni.  
  Maradok tisztelettel:  Varga Ervin 

ügyvezető 
Csalintos Bt. 

Tel.: 06/20/453-5160 
Fax: 99/311-730 
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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 

Amit jókedvvel teszel, nem esik 
nehezedre 

 
  A helyszín 
szombat délután, 
Melbourne, a 
Magyar Központ 
Ifjúsági terme. A 
Magyar 
Nyelviskola két 
év után újra 
megrendezi 
nagysikerű Trivia 
délutánját. A 
félkörbe állított, 
leterített 
asztalokon tollak, 

jegyzetfüzetek. Velük szemben gazdag  nyeremény 
várja az ügyes és okos nyerteseket. Külön helyen 
egy gyönyörű, nagy álló tükör van fakeretben. 
Vajon mire szolgál ez?  

 
Lassan érkeznek a vendégek is étellel-itallal 

felszerelkezve. Végül befut a nagyszámú 
cserkészcsapat is, akik gyorsan megszervezik ki 
hova ül, kik alkotnak egy-egy csapatot. A cserkész 
szülők természetesen külön asztalhoz kell üljenek, 
a gyerekek magukban fognak versenyezni. 

 
A bevezető és a szabályok ismertetése után 

megkezdődhet a versengés. Az est lelke Ámon 
Ildi, aki Molnár Emőkével együtt két nyelven 
vezeti a műsort, vidám összekötő szövegükkel 
buzdítva a résztvevőket. A fő helyen, az elért 
eredményt mutató táblánál Reiner Gabi írja a 
pontszámokat. Ők valamennyien egykor a Magyar 
Nyelviskola tanítványai voltak. Ma egyetemisták, 
sőt ketten közülük már korábbi iskolájuk tanárai is. 
Segítségükre van az iskola két vezetője, s a 
délután szervezője,  Szabó Marika és Kurtz Mária.  

 
Peregnek a kérdések, az asztaloknál 

összedugott fejekkel suttogva igyekeznek 
megbeszélni a helyes válaszokat, nehogy a másik 
asztalnál ülők meghallják. Néhány asztalnál egy-
egy kérdésnél halk vita alakul ki. Ahány ember, 
annyi vélemény – mondja a magyar közmondás, s 
bizony ez gyakran megosztja az egy asztalnál 
ülőket a kérdések megválaszolásában. Sok idő 
azonban nincs a vitatkozásra, mert máris jön a 
következő kérdés. Néha olyan csend van a 
teremben, amelyet az osztályban tanítás során 
soha sem lehet elérni. Lehet, hogy „trivia 
módszerrel” kellene tanítanunk?  

 
A műsorvezetők játékos versenyt hirdetnek 

pihenésképpen. Először egy-egy ember minden 
asztaltól papírrepülőt hajtogat. Készül itt mindenféle 
csodarepülő. Vajon melyik fog messzebbre szállni? 
Van, akit megtréfál a repülője, s inkább körözni 
kezd, nem akar távolra repülni. Van akié gyönyörű 
ívben felfelé kezd szállni, majd zuhanórepülésbe 
kezd. S itt a bizonyíték, hogy a hölgyek semmiben 
sem maradnak le a férfiaktól, hiszen ezt a versenyt 
nagy vidámság közepette egy hölgy nyeri. 

 
Mikor mindenki helyet foglal, fény derül a 

tükör rejtélyére. A műsorvezetők mindenkit 
felszólítanak, vegyék elő a belépőjegyüket. Előkerül 
egy táska, amelyből a legfiatalabb résztvevő, egy 
picike lányka kihúzza a szerencsés nyertest, akinek 
első dolga, hogy megnézze magát a tükörben. 

Folytatódik a komoly munka. Híres emberek 
arcát, épületeket, logokat kell felismerni. Hű, ez 
nehéz. Látjuk ezeket a logokat és arcokat naponta, 
mégis környezetükből kiragadva őket komoly 
fejtörtést okoz megnevezésük. Az élelmesebbek, 
ha körülnéznének a teremben még találhatnának is 
megoldást egyikre másikra. De nem néz körül senki 
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csak erősen töri a fejét, hol is láttam, hol is 
láttam. 

 
Újabb versenyek. Gyerekeknek lufi 

fújás, ki tudja egy perc alatt a leghosszabbra 
fújni a lufiját. Akik hirtelen és gyorsan akarják 
felfújni lufijukat pórul járnak. A versenyt 
hangos durranások tarkítják. A győztes egy 
kirakó játékkal gazdagodik, amelyből egy 
magyarországi képet lehet kirakni. A 
felnőttebbeknek páros futóverseny lufival a 
hátuknál. Jól esik az agytornáztató ülés után a 
vidám mozgás és nevetés. 

 
Az idő gyorsan repül, s már itt is van az 

utolsó feladatsor. Mindjárt kiderül, melyik 
asztaltársaságnak sikerült a legtöbb pontot 
szereznie. Amíg a szervezők kiértékelik a 
versenyt, a közönség addig sem marad 
szórakoztatás nélkül. A Gyöngyösbokréta 
Táncegyüttes tagjai szombati munkájuk után 
eljöttek, hogy ők is hozzájáruljanak a Magyar 
Nyelviskola rendezvényének sikeréhez. 
Nagyszerű táncokat mutatnak be, mellyel nagy 
tapsot aratnak. 

 
S végül, itt az eredményhirdetés. A 

szervezők három boldog asztaltársaságnak 
adják át nyereményeiket. Azonban mindenki 
gazdagon térhet haza. Gazdagabbak lettek 
egy vidám délutánnal, valamint nevetve újabb 
ismereteket is szereztek. Igaz a közmondás: 
Amit jókedvvel teszel, nem esik nehezedre. 
Szép délután volt. 

Kurtz Mária 
 
  
  

ŐSZI KIRAKODÓ VÁSÁR  

2005 május 15 
  
Hiába, a varázs, vagy nevezhetjük aminek 
akarjuk, elszállt. Négyszáz darab röpcédula 
sem tudja megtenni azt, amit ezelőtt egy pár 
évvel megtett ennek negyede.  
  
Személyesen kikérve az Idős Magyar Klub 
Tagjainak véleményét, szomorúan kellett 
tudomásúl venni  a két jelentkezőt, akik 
kézfelnyújtással jelezték, hogy eljönnek az 

öszi kirakodó vásárra. Ezután a felderités 
után igazán nem tudta az igazgatóság, 
hogy mitévők legyenek.  
  
Fentiek ellenére vasárnap reggel miután a 
hozzákészülési teendőket megtette a kis 
munkás csoport, megérkeztek az első 
érdeklődők/vevők és az árúsok száma is 
kilencre növekedett, mivel olyanok is jöttek 
akik előzetesen nem jelentkeztek. 
 
Délre kisült a finom rántott csirke, mely 
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petrezselymes burgonya és savanyú 
uborka/paprika köritéssel volt tálalva. Miután 
a csirke elfogyott, sertés sült kolbásszal, a 
fenti kőritéssel, került a még az éhes 
vendégek elé. Összesen hetvenhárom ebéd 
lett eladva.  
 
A süteményünk is mind elfogyott, amit Sülly 
Eta, Vető Olga és Deák Julianna sütött. 
 
Ezután következett a lángos, melyből 128 
darabot adtunk el. A főtt étel elfogytával, 
egyesek nyers kolbász után érdeklődtek, 
hogy másnap is jó ebéd vagy vacsora 
kerüljön némely asztalra.  
  
Annak ellenére, hogy csak egy pár előjelzés 
volt az ebédre és nehéz volt kiszámitani 
mennyi nyersanyagot vásároljunk, hogy elég 
is legyen de sok ne maradjon, a számitás jó 
volt és mindenkinek jutott ebéd.  Ez 
köszönhető Vető Olgának, mivel legtöbbször 
saját részére is vásárol és ha a megbeszélt 
mennyiségen kivűl szükség van 
nyersanyagra akkor van tartalék. Mivel nem 
egy vendéglőt futtatunk ezért az előre 
bejelentkezést jó néven vesszük. 
  
Az Igazgaztók munkáját megkönnyitette az 
önkéntes munka melyet Szabó Marika, 
Szabó Gyuri és Vető Tibor szorgos kezeik 
nyújtottak. A bérmentes munkájuk mellett az 
ebédjüket is kifizették. Ámon Lillának és az 
Igazgatóknak csak egy szelet kenyérrel egy-
egy kolbász jutott. Lilla is ott állt a 
munkasorban. Finta Zoltán is segitett az 

asztalok felállitásában és 
összeszedésében.  
 
Mindennek ellenére igen jó napunk volt! 
A munka végeztével az elszámolás is 
megtörtént. A napot 1079 Dollár 30 cent 
haszonnal végeztük. 
 
Köszönjük az önkéntes dolgozóknak, az 
árúsoknak és mindenkinek aki eljött, igy 
a  munkánknak volt értelme. A rendezök 
sok dicséretet kaptak a vásárért a finom 
ételért és mindenkitől igéretet is, hogy 
máskor is eljönnek. 
  
Legközelebbi rendezvényünk június 
19.-én vasárnap Ebéddel egybekötött 
Nóta délután lesz, melyre minden 
kedves olvasót, ismeröseit, barátait 
szeretettel várunk. Azért, hogy senkit 
csalódás ne érjen, jelentkezésüket 
kérjük minél előbb. 
 
Hivják Vető Olgát a 9754 8579 
telefonszámon vagy e sorok iróját 
Atyimás Erzsébet-et a 9802 7637 
telefonszámon. Email Cim: 
atyem@optusnet.com.au   
 
  

Száztíz esztendeje született a 
Székely Himnusz írója 

 
Kölcsey Ferenc Himnusza is nehéz időszak-
ban született 1823-ban. Ám a Trianon utáni 
kor közérzete, amikor a székely himnuszként 
ismertté vált verset Csanády György megír-
ta, majd Mihalik Kálmán megzenésítette, ta-
lán csak a Buda elveszte és az ország 
három részre szakadása miatti gyászhoz 
hasonlítható - állítja Pap Gábor művészettör-
ténész, akivel Benkei Ildikó készített interjút 
a Kossuth Rádióban.  
Kölcsey Himnusza 1844-tol, Erkel Ferenc 
általi megzenésítésétől kezdve nemzeti him-
nuszunkká vált, bár sokáig a Szózattal pár-
huzamosan szerepelt a magyarság első 
számú énekeként. A székely himnusz sorsa 

mostohább. Az 1922-ben született 
költemény a II. világháborút követően 
tilalmi listára került, csak a rendszerválto-
zás óta énekelhetjük szabadon, már le-
galábbis a trianoni határon belül.  
 
- Pap Gábor művészettörténész lát-e 
párhuzamot a két mű között?  
 
- Mindenképpen van párhuzam, hiszen 
mind a kettő elég kritikus állapotában 
készült a magyarságnak. De azért látok 
különbséget, mégpedig elég döntő 
különbséget a kettőnek a hangvétele 
között. Tehát az a része a magyar him-
nusznak, amit mi éneklünk, az minden 
látszólagos pesszimizmusa ellenére, 
hogy a sötét színeket nem titkolja a múl-

Folytatás a 9,-ik oldalon 
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Tudnivalók az V. Jubileumi Identitás Konferenciáról 
Sydney – 2005. június 11-12-13 – Magyar Ház 

1-5 Breust Place, Punchbowl, 2196 – Telefon: (02) 97659 6974 
Megmaradásunkat érintő kérdések kerülnek megtárgyalásra: 
Miként őrizhetjük meg magyar nyelvünket, kultúránkat, és önazonosságunkat e távoli 
földrészen? Milyen támogatásra számíthatunk az ausztrál és a magyar kormányzat 
részeről ennek érdekében? Szeretnénk az érdekeltek és a nagyközönség bevonásával 
megtárgyalni, gyermekeink, unokáink jövőjét a multikulturális Ausztráliában. 
 
 Regisztráció június 11-én, szombaton reggel 9 órakor. Ekkor kell megjelölni, hogy ki 
melyik szekció munkájában kíván másnap részt venni. A konferencia 10 órakor Plenáris 
Üléssel kezdődik. Felszólalnak a magyarországi és itteni felkért előadók. Ebéd 1 órakor. 
Délután 2 órától 5.30 óráig előadások. Vacsora este 6.00-kor, utána kultúrműsor jeles 
művészek részvételével, és táncház a Kengugró Tánccsoport és a Transylvanics 
Zenekar köreműködésével a résztvevők ismerkedésére és szórakoztatására. 
 
 Szekció ülések június 12- én, vasárnap de. 10 órától: 1. Magyar Iskolák: oktatás, 
pedagógia és továbbképzés 2. Magyar ifjúság öntudatának és megmaradásának 
kérdései, és a magyarországi ösztöndíjas képzési lehetőségek. 3. Az írott és 
elektrónikus media hivatása és kötelessége. 4. Magyar-magyar kapcsolatok: 
kulturális, társadalmi, karitatív és egyházi vonatkozásban, a Magyar Kultúra Alapítvány 
segédletével. Ebéd du. 1 órakor. Délután 2 órától folytatódnak a szekció ülések 5-óráig. 
Vacsora 6 órakor, utána Magyar borok kostolója, és kultúrműsor a Közéleti Kávéház 
szereplőinek közreműködésével. 
 
 Június 13-án, hétfőn, de. 10 órakor ismét Plenáris Ülés az összegzésekre és a 
zárónyilatkozat elfogadására. Ebéd 1 órakor, utána kötetlen beszélgetés. 
Aki a Plenáris Ülésen, vagy valamelyik Szekció Ülésen kíván felszólalni ill. előadást 
tartani az kérjük jelentkezzen Kardos Bélánál a (02) 9558 1878 telefon- ill. a (02) 9558 
3639 faxszámon, vagy e-mailen: bkardos@bigpond.net.au 
 
 Kedvezményes motel elhelyezés áll a konferencia résztvevőinek rendelkezésére a 
Sleep Inn Express Motelban, hat percre a Magyar Központtól: 97 Hume Highway, 
Chullora, Tel.: (02) 9758 7999, Fax.: (02) 9758 8808, (www.sleepinn.com.au) Árak: 
szoba egy vagy két személynek $75, és három személynek $85. A kedvezmény elérése 
érdekében kérjük használják a 176116 refrencia számot. A motel kéri a hosszú 
hétvégére való tekintettel a mielőbbi jelentkezést. 
 
 A konferencia költségei: Az egésznapi részvétel könnyű ebéddel, vacsorával és 
kultúrműsorral $25.00. Aki nem kíván a teljes napi műsoron résztvenni, annak a nappali 
program részvételi díja könnyű ebéddel $15.00, vagy az esti program, vacsora és 
kultúrműsor szintén $15.00. A zárónap ebéddel $10.00. A konferencia alatt kávé és tea 
önkiszolgálással, míg szeszes-, és hűsítő italok a bárban kaphatók. 
 
 Mindenkit szeretettel hív és vár a konferencia rendezősége 
 
 Érdeklődni lehet Kardos Bélánál: (02) 9558 3649 
e-mailen: bkardos@bigpond.net.au 
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tunkban, mindenképpen optimista. "Balsors, 
akit régen tép, hozz reá víg esztendőt", és 
az, hogy a vége mégiscsak a bűnhődés 
szót használja; "megbűnhődte már e nép a 
múltat s jövendőt", ez éppen arra szolgál, 
hogy jelezze, hogy ennek vége. Tehát a víg 
esztendők következnek, ami mindenképpen 
előrefelé mutat, fölfelé mutat. Ezt akkor 
éreztük mi igazán, amikor más körülmények 
között szinte nem is volt szabad himnuszt 
énekelni, csak amikor egy-egy magyar 
sportoló fölállt a dobogó legfelső fokára - és 
akkor éreztük meg, hogy igen, az a kis 
győzelem... a kicsi győzelem, hát ezek 
világraszóló győzelmek voltak, amit ők ki-
vívtak, ez mind egy kicsit a víg esztendők 
felé mozdítja el a magyarságot. És nekünk 
akkoriban nagyon-nagy szükségünk volt 
erre a mozdításra. Nem azt mondom, hogy 
ma nincs, de ezek bizony nagyon sötét 
időszakok voltak. A székely himnusz egy 
akkora csapás után közvetlenül született, 
amilyen csapás tulajdonképpen Buda 
elestével érte a magyarságot először, és 
talán ilyen mértékben azóta sem, 1541-ben, 
amikor is három részre szakadt az ország. 
Ezt a szétszakítottság-érzést lelkileg viseli 
nehezen az ember. Trianont értelmünkkel 
egy pillanatig se lehet elfogadni. De ezt egy 
francia se fogadja el. Tehát egy Mitterrand 
annak idején, ha végiggondolta, mert alkal-
mat adtak neki rá, azonnal tiltakozott ő is. 
De már Clemenceau is - aki pedig aztán 
nagyon ludas volt benne, a létrehozásában 
-, amikor látta, hogy a románok meg a 
szerbek hogyan marakodnak itt a koncon, 
hát utána ő maga mondott nagyon erős 
kifejezéseket. Hogyha ő tudta volna, hogy 
ezek ilyen hiénák, akkor ő soha nem ment 
volna bele abba, hogy ez a diktátum ilyen 
megfogalmazást kapjon.  
 
- Bizony a világ, amelyik más igazság-
talanságokat annyiszor tagad meg, kér érte 
bocsánatot, és jelzi azt, hogy elhatárolja 
magát, de Trianontól egyetlenegyszer se 
határolta el, és ez szégyene a világnak. 
Van olyan felfogás Trianonról, és ez 
könyvben is napvilágot látott, Vecskle 
József írta ezt meg, hogy Trianon 
nemzetgyilkossági kísérlet volt. És tulajdon-
képpen a XX. század legnagyobb bűntette. 
Tehát ez az emberiség szégyene, ez nem 
azoké csak, akik éppen aláírták az okmányt 
és ezt bizony az emberiségnek kell jóváten-
ni, mert ehhez fogható nincsen a XX. 
században, hogy itt olyan helyzetbe hoznak 

egy nemzetet, hogy már csak aláírhatja a halá-
los ítéletét, beleszólni semmiféle joga nincs, 
meg se hívták a magyar tárgyalófélt. Ezért 
érhető az a lelkiállapot, amelyben ez a bi-
zonyos második székely himnusz, vagyis Csa-
nády Györgynek ez a műve 
 megszületett.  
 
- Mit tudunk a szerzőről, aki ugye nem Er-
délyben írta meg ezt a művét, hanem Buda-
pesten, a Zugligetben, ámbár Székelyudvar-
helyen született?  
 
- Nemcsak, hogy ott született, de oda is vitték 
vissza a hamvait. Tehát azért nagyon sokan, 
akik a magyarságukat vállalták, annak hangot 
adtak nem nagyon volt ildomos működni, már-
pedig őbenne nagyon buzgott már akkor is ez a 
szenvedély. Az oláhok bevonulásakor nagyon 
sokan jöttek át. Az volt az első menekülési hul-
lám, kellett, hogy valami tartsa az emberekben 
a lelket, és ha akkor nincs két olyan kiváló er-
délyi politikus, aki ide átjött, az egyik az gróf 
Teleki Pál volt, a másik pedig Bethlen István 
volt, akkor állítom, hogy tényleg meghaltunk.  
 
- A trianoni tragédia okozta-e akkor, hogy a ko-
rábbi székely himnuszként énekelt Csíksomlyói 
Mária-siralom helyett elkezdték énekelni a Ki 
tudja, merre, merre visz a végzet kezdetű 
művet?  
 
- Igen, hát ez a csíksomlyói ének, ez voltakép-
pen a népdalnak a dallamára alakult, és a dal-
lama révén hamarabb belopódzik, mondjuk 
különösen a helyi lakók tudatába, és könnyeb-
ben énekelhető, meg hát a búcsú összefogta 
mindig is az embereket. Tehát ha valamit ott 
énekelnek, az tényleg nem csak a reper-
toárunkba kerül, hanem a lelkünkbe is 
beleivódik. Nem is lehetett könnyű ez a bizo-
nyos csere, tehát hogy e helyett, a régi helyett 
az újabbat fogadják el, ehhez valóban nagy 
elkeseredettség kellett, mert az eredeti, az egy 
egyértelműen majdnem hogy vidám 
hangvételu. Hát itt végül is a Csíksomlyói Már-
iáról van szó, tehát a Magyarok 
Nagyasszonyáról van szó, és nem kétséges, 
hogy ő tényleg meg fog menteni, hiszen az ő 
országáról van szó.  
- Érdekes módon a székely himnusz foly-
tatásának, hát amire mondjuk, vetemedtem, a 
lengyel himnusz adott erőt. Tehát a székely 
himnusz egyik részről az előzményeket adta, a 
másikat viszont a lengyel himnusz, tudniillik 
nagyon lényeges, hogy az ember a 
szétszakítottságnak, a megaláztatottságnak az 
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idején a múlt nagyon fontos, mert tele van 
tanulsággal, és ezt visszük tovább. De a 
múltból ilyenkor nem a megalázta-
tottságnak a vereségeknek a fölemlege-
tése az, ami segíteni tud, hanem pontosan 
azok a győzelmek, azok a nehézségeken 
való túlemelkedés példái, amikkel tele van 
a történelmünk. A lengyel himnusz, amikor 
teljesen széttagolódott Lengyelország, te-
hát semmi, egy "majd" se maradt, annyi, 
amennyi azért Trianon után maradt a ma-
gyarságnak önállóan, akkor is azt 
énekelte, hogy "Szent oltárodnál térdre 
hullva kérünk, szabad hazánkat, ó, add 
vissza nékünk!" Ez akkora erőt adott olyan 
időkben, amikor más ereje nem volt az 
embernek, csak ez a lengyel példa, mert 
igenis, hogyha én azt éneklem állandóan, 
ami a székely himnuszban a meghatározó, 
hogy "maroknyi székely porlik, mint a 
szikla", ezt is nem lehet a Jóistennek 
fölmutatni - bármilyen furcsán hangzik és 
bármilyen vulgárisan: kérni kell ahhoz, 
hogy adjanak. Tehát aki kér, annak adatik, 
aki zörget, annak megnyittatik. Aki meg azt 
énekli állandóan, hogy porlunk, mint a 
szikla, arra lenéz a Jóisten, és azt mondja, 
jól van, gyermekeim, ezt kértétek, ezt 
kapjátok.  
 
- Történetesen nem Székelyfölön, de egy 
onnan elszármazott lelkipásztorral 
beszéltem, ő maga pontosan tudja, hogy 
ha tényleg porlana a székely, mint ahogy 
ebben éneklik, akkor már rég nem lenne 
székely a világon. Épp az jellemző a 
székelyekre, hogy nem porlanak. Össze-
tartanak, kemények, mint a szikla. Tehát a 
magatartásukat Wass Albertnek a 
költeménye fejezi ki: "A víz halad, a kő 
marad, a kő marad".  
 
- Ön nem költő. Mi indította mégis arra, 
hogy kiegészíti a székely himnuszt?  
 
- Jeles, koszorús, elismert költőink nem 
éreznek ilyen irányú szükségletet.  
- Ezért ragadott ön tollat?  
 
- Természetesen. Ha nem mozdul semmi 
a profik között, akkor igenis az ama-
torökből fognak előjönni azok, akik elvé-
gzik a munkát. Nem mindenkinek érdeke 
ebben az országban, meg akik az országot 
igazgatják nem biztos, hogy határokon 
belül, hogy a székely találjon magára, 
legyen kemény szikla, csak hadd porladjon 

el. És ezt tudni kell, hogy a mi sorsunkat 
nemcsak olyanok intézik, sot legmagasabb 
szinten általában nem olyanok intézik, akik 
nekünk drukkolnak. Ilyen időben és ilyen 
földön élünk.  
 
( forrás: rádió.hu) 

Ma délután, (május 19.-én) tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Pongrátz  Gergely, 
az 56-os Magyarok Világszövetségének 
elnöke, 56 hőse, a Corvin-köz egykori 
legendás főparancsnoka. Hetvenhárom éves 
volt. a Tragikus halál annak a kiskunmajsai 
múzeumnak az udvarán érte, melyet 
megálmodott és megvalósított. Ötvenhat 
emlékezete tovább él, mint ahogy Gergely 
(Gergő) is köztünk tovább él. Temetésről 
később történik intézkedés. A Nagy 
Barátunk szívét,  valószínű korunk 
betegsége a szívinfarktus állította meg - 
most már örökre. 
 Az 56-os Magyarok Világtanácsa és az 56-
os Magyarok Világszövetsége, a Pesti Srác 
Alapítvány és az 56-os Történelmi 
Alapítvány az örök harcostársat saját 
halottjának tekinti. Temetéséről később 
történik intézkedés. 
    Ábrahám Dezso főtitkár. 
    Budapest, 2005. május 17. 
  
    Részvéttáviratok, megemlékezések 
címünkre küldhetők, melyek mind 
megjelennek honalapunkon 
    Honlpunk: www.extra.hu/vilagtanacs -  
E-mail: magyaron@axelero.hu -  
Postacím: 1300 Budapest, Pf. 14. Bővebb 
írást, képeket ott talál. 

http://www.extra.hu/vilagtanacs
mailto:magyaron@axelero.hu
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Nyújtsunk magyar élményeket 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 
magyar énekek és mesék  

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

Magyar Központban az ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és hozzátok 
el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Erika: 9700 2446 

 

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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június 4. szombat  Trianon elleni frlvonulás (Melbourne belvárosban) 
június 5. vasárnap  de. 11.00 órakor Ökemenikus Istentisztelet 
    „Emlékezés Trianonra ”  Regnum Szövetkezet ebédje 
    du 2.30-kor Irodalom és Zenebarátok Körének   
    összejövetele 
 
június 11. szombat  Disco Láz     
június 12. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
     
június 19. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11.0 órakor Református Istentisztelet 
    Ebéd/Nótadélután 
     
június 25. szombat  Magyar Iskola rendezvénye 
június 26. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Kulb Nap– Disznótoros Ebéd  
      
     

 
JÚLIUSI NAPTÁR  

  
július 2. szomat  Magyar Központ Népitánccsoport bálja  
Július 23. szombat  Anna Bál 
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 június 20.-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

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

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

JÚNIUSI NAPTÁR 


