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Ez a cím helyt állna egy túra műsor 
elnevezéseként is, azonban aki 
jelen volt a melbournei Magyar 
Központ Gála Műsorán (május 28-
án) megérthette, hogy a szervezők 
miért ezt a nevet adták ennek a 
néptánc bemutatónak. Öt tánc-
csoport,  több mint 360 próba óra 

folytatás 3. oldalon 1 



A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2011-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

 
Június 26 

Július 17—Disznótoros ebéd 
Augusztus 28 
Szeptember 25 

Október 30 
Novembre 27 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
Ebéd csak előzetes bejelentésre: 

Szabó Edit: 9560 1270 

Kedves „Hiradó” előfizetők 
vagy akik előfizetők szeretnének lenni, kérjük a 
csekket HUNGARIAN COMMUNITY COOPERA-
TIVE ASSOCIATION Ltd-re kiállitani és a 
Központba, 760 Boronia Road, Wantirna 3152-
cimre, az előfizető cédulával együtt, elküldeni.  
Ha készpénzzel szeretne fizetni, kérjük a pénzt 
az előfiztő cédulával együtt a fenti cimen, a 
gondnokéknál, Finta házaspárnál hagyni. 
A nevet és cimet olvasható nagybetükkel kérjük 
kitölteni.  
A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

Könyvtári órák minden pénteken du. 1-3-ig és minden második kedden, a 
Knox-i Idős Magyarok összejövetelén de.10-du.3-ig. 

Szeretnénk a könyvtárat más napokon is nyitvatartani, ha lenne önkéntes vállalkozó. Kérjük 
jelentkezzen : Szeverényi Lászlónál (03) 9879 8203, vagy Szegedi Erikánál (03) 9801 2043  

63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 54 sz Hunor és 
Magyar Cscs 2011 Munkaterv– június 

 
Június 4:  Összejövetel  
 
Június 5:  Hősők Napja 
 
Június 11: Korvina Tábor  
 
Június 18:  Összejövetel  

MUNKANAP 
 
Kérjük akinek van szabadideje az bármikor, 
bejelentés nélkül is segithet az udvar, kert 
stb.karbantartásában. Minden segitőkész 
személyt várunk!egitőkész személyt várunk!!!! 
Szives figyelmüket előre is köszönjük. 

 
A Központ vezetősége 

MÁJUSI MUNKANAP dolgozóinak névsora: 
Bakos János, Marót Márta, Tóth János, Varga 
Árpád, Vető Tibor, Zanáti Károly. 
 

Köszönet a Cserkészeknek, hogy megven-
dégelték a Központot karbantartó csoportot  

Kimaradt: 
Elnézést kérünk Ács Irénkétől, aki a Hungarofest 
süteményt ajándékozók névsorából kimaradt.. 
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majdnem 70 fellépő, három hónapos készülés. 
Talán több is volt ez mint Egymillió Lépés. 
 Hála a Magyar Néptánc Kultúra 
Alapitvány mostmár lassan tradició, hogy évente 
néhány hónapra meghívnak egy néptánctanárt 
Magyarországról, hogy a Melbournben élő 
hagyománykedvelő érdeklődőknek néptáncot 
tanítson. Idén Kiss Árpád gazdagította a 
néptáncsoportokat lelkesedésével és tudásával. 
E három hónap alatt a nagy múltú 
Gyöngyösbokréta csoport szent benedeki és 
bogárdtelki táncot tanult, a Veterán csoport széki 
és mezőségi táncokkal ismerkedett, a Kultúr Kör 
szatmári és korcsost sajátított el, Magyar 
Központ kicsik pakulár népi juhász játékkal 
ismerkedtek valamint a Magyar Központ ifjai 
madocsai táncot tanultak. 
 Huszár Jutka hívására, februárban 
csatlakoztam a Veterán csoporthoz, első esetlen 
néptáncos lépéseimet 3 hónapja tettem meg. 
Miután a fiú partnerek többször figyelmeztettek, 
hogy ne vezessem őket, kezdtem ráérezni, hogy 
a magyar tánc igazán jó terápia a tradicionális 
férfi női szerepek helyreigazítására. Többször 
hálát adtam, hogy nem vagyok fiú, ugyanis a 
legényes csapásai kivételes koordinációt és 
erőnlétet igényelnek, amit a mi fiútáncosaink 
remekül elsajátítottak, nekem nehezebben ment 
volna. Nekünk lányoknak a forgásoknál kellett 
odafigyelni, Árpi többször kiszedett minket a 
függöny mögül, vagy elkapott mielőtt 
leszédültünk volna a színpadról. Mindenesetre 
nagyon türelmesen javította tökéletlen 
lépéseinket és kitartása meghozta az első 

nyilvános fellépésünket. 
 A Gála műsor professzionálisan zajlott. 
Előzőleg már olyan sokszor elgyakoroltuk a 
tánccsoportok váltását a színpadon a fények is a 
helyükön voltak, a kivetítő is működött, a Vardos 
együttes remekül húzta a talpalá valót.  Olyan volt 
mintha Erdély egyik kis falujába csöppentünk volna 
ahol a piactéren ráhúzta a vonós és aki arra járt 
táncolni kezdett. 
 A műsorral nem ért még véget az est, 
tovább játszott a zenekar.  Arrébb toltuk a 
székeket, asztalokat és a nézők is bekapcsolód-
hattak  Árpi tánctanításába. Éjfélig húzta a Vardos 
és járták a táncoslábú vendégek a táncot. Azt 
hiszem a második millió lépést a vendégek 
segítségével hozzátettük a műsorhoz. 
 Szeretnénk köszönetet mondani a 
rendezőknek, a táncosoknak és a támogatóknak 
akik valamiképpen hozzájárultak az est sikeréhez. 
És nem utolsó sorban köszönjük Árpinak, hogy 
energiát és alvást nem kímélve készített fel minket 
a műsorra. Hiszen nem csak tánctanárként volt 
jelen, hanem ő volt a műsor hangmérnöke, 
világítástechnikusa, koreográfusa, grafikai 
művészeti vezetője, látványtervezője és még 
sorolhatnám.  Köszönjük, hogy gazdagodhattunk 
általad!  
 

Makkai Márta 

A Magyar Néptánckultúra Alapitvány szeretné köszönetet tolmácsolni mindazoknak akik az „Egymillió 
Lépés” gála műsorra eljöttek, különösen akik Új Zélandból, Sydney-ből valamint Brisbaneből érkeztek. 
Köszönet a Kultúr Kör, Magyar Központ kicsi és nagy, a Gyöngyösbokréta, beleértve a veterán 
néptánccsoportoknak és szüleiknek-támogatóiknak akik fáradságot nem kimélve, hozzájárultak a műsor 
sikeréhez. 

 Kövesdy Éva 
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A TRIANON  TÁRSASÁG Viktóriai 
Tagozata 

 
2011. június 4-én szombaton du. 2.00-kor  
koszorúzást  tart a hősi Emlékmünél,   

 
Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, 

sütemény.  
 

A  SZĺNVONALAS  MŰSOR   
KEZDETE du 3-óra 

 
A Magyar Központ Ifjúsági Termében  
( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )  

 

EMLÉKEZZÜNK 
TRIANONRA  

91 éve történt Magyarország tragikus 
szétdarabolása. 

 
Nemzeti dalainkat előadja :  Zenemühely 

együttes 
  

Mindenkit szeretettel hív és vár a rendezőség. 
Belépődíj  5 dollár, gyermekeknek  ingyenes. 

 
Érdeklődni lehet : Szegedi Mihály (03) 9801 2043 

 
IGAZSÁGOT  

MAGYARORSZÁGNAK !  

Meghivó 
A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 

(Hungarian Social Club Co–op) 
760 Boronia Road: Wantirna 

Igazgatói 
 

szeretettel hivják részvényeseiket, minden    
kedves honfitársat és ismerőseit a már évek óta  

közkedvelt 
 

Disznótoros ebédreDisznótoros ebédre  
amely 2011. július 17-én vasárnap déli 12.30-kor 

kerül megrendezésre a Klub helyiségben 
 

Kedves vendégeinket finom házilag készitett  
kóstolóval és egy pohár forralt borral fogadjuk 

 
Kérjük honfitársainkat akik a Klubunk 

fenntartását és a további működését pártfogolják 
jöjjenek el ezen évi ebédünkre 

 
A jó hangulatról a Székely zenekar gondoskodik 

 
Belépő kóstolóval és ebéddel együtt-$30.00 

 
Az érdeklődésre való tekintettel mielőbbi        

asztalfoglalás ajánlatos az alábbi                    
telefonszámokon: 

Kazi Annamária 9802 1928 
Szabó Edith 9560 1270  

KILENCVEN ÉVE  
 
Kilencven éve egy új világégésnek lett vége. 
Kilencven éve tolvajjá vált a győztesek léte, 
Hisz, sem igazság, sem becsület lényüket nem érte. 
Korábban már az ágyúk végre elhallgattak, 
A csend mögött ravasz ármány népek latolgattak. 
 
A győztes hadak és tisztjeik mit sem tudtak róla, 
Hogy kár és vész nem hadi csel okból vált valóra, 
S tékozló orvgazdák hada lett hazánk bitorlója. 
Ezért egy szép országnak két harmada és népe 
Ily fegyvercsend álarcának nyomán került vészbe. 
 
Elvetemült vadak gonoszként szülőföldből téptek. 
Farkasfogaikkal rágták a nemes szomszéd fészket. 
Ratifikált hamisságuk árán örök előnyöket véltek. 

Zsivány baráti körben, kik nemzetet ítéltek és öltek, 
Egymást magasztalták, alkukat esküdtek és köttek. 
 
Magyar hazafi, most nézd a meggyengült Európát, 
Ahogy veszít érdeméből és nem állja ki a próbát. 
A haza szent, s népe döntse el, hol lesz az új korlát! 
Ha magyar hazafi egymással kapcsolatot alkot, 
Lehet bármely táj lakója, de egységet tart ott. 
 
Kilencven év után sincs még elég jó tett és érdem? 
Kilencven év után Trianon vezéri állnak majd térden, 
Ha mi Isten célját szolgáljuk oly készen, mint régen. 
Közös az Unió még is rejt esélyt és alkalmakat, 
Otthon lenni és újra megváltani a vágyakat. 
 

Antal Péter Melbourne 2010 Június 4 
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A Melbourne-i Magyar Központban, 2011 
május 28,29., rendezvényekben gazdag 
hétvége volt. 
Mindkét nap tiszteletbeli vendége Csaba 
Gábor  a Magyar Köztársaság 
nagykövet úr, Világos István 
tiszteletbeli konzul úr  és 
kedves felesége Eszter volt. 
 
Szombaton Gála Műsor 
„Egymillió Lépés” cimmel, 
élményekben gazdag, szines, 
felejthetetlen este volt és  Kiss 
Árpád táncművész itt 
tartózkodása alatt végzett 
munkájának méltó befejező rendezvénye. Szemet 
gyönyörködtető néptáncot kedvelő nézők és 
szereplők sokasága kavargott az Ifjúsági 
teremben, ahol jól eső érzés volt  jelen lenni. 
 Másnap délelőtt a szentmisét követően,  
ahogy ez minden vasárnap lenni szokott, a hivek 
összejöttek a templom alatti társalgóban 
sütemény, kávé vagy tea melleti beszélgetésre. A 
rendkivüli események ezután következtek.  

A  különleges, látványos, szines fényképek a 
Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet termében 
lettek kiállitva. Mivel  a terem szombat este ki  volt 
adva, igy vasárnap reggel gyors előkészületekre 

volt szükség. Szerencsére a 
képek (77 darab), már előző nap 
felkerültek az állványokra, igy 
ügyes  segitséggel ,a kiállitás 
idejében elkészült. Fodor Sándor 
igazgató, a Melbourne-i Magyar 
Központ Igazgatói nevében 
üdvözölte az érdeklődő 
közönséget, elmondta a 2011-es 
kiállitás rövid történetét és ezután 
felkérte Csaba Gábor nagykövet 
urat, hogy nyissa meg a kiállitást. 

 Csaba Gábor nagykövet úr megköszönte a 
Melbourne-i Magyar Központnak, hogy a kiállitást 
lehetővé tette és többek között a következőket 
mondta: 
”Örülök annak, hogy a 2011-es digitális fotó-
pályázattal több száz honfitársunk érdeklődését 
sikerült felkeltenünk. Idén mindazokat bevontuk a 
pályázatba, akik alkotásaikkal hozzájárultak 
Ausztrália, Új Zéland és a környező szigetállamok 
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► 

felfedezéséhez. Ez a felfedező munka azzal is 
fontos küldetést tölt be, hogy általa az egész 
térség valamivel közelebb kerül a Kárpát-
medencében élő honfitársainkhoz.”  
  „A zsűri által kiválasztott hetvenhét alkotás több 
olyan dimenzióját villantja fel az érintett 
országoknak, amelyek minden bizonnyal fokozzák 
a magyar emberek érdeklődését irántuk. Minden 
elismerés a pályázatra benevezett fotósoknak a 
kiállitásra kiválasztott képek szinvonaláért. Az 
előző évekhez hasonlóan igyekszünk alkotásaikat 
további ausztráliai városokban és Magyar-
országon is bemutatni.” 
„Végezetül eleget kell tennem egy fontos 
kötelességemnek, ugyanis újból van melbourne-i 
dijazottja a fotopályázatnak. Úgy tünik, hogy 
Kovács Józsefnek bérelt helye van a nyertesek 
között, hiszen megismételve tavalyi sikerét az 
Uluru és a Hold cimű alkotása a pályázat 
megosztott első diját kapta a 2011-es pályázaton. 
Szeretettel gratulálok neki és szeretném megkérni 
vegye át a győztesnek járó dijat.” 
 Ezután, Csaba Gábor nagykövet 
hivatalosan megnyitotta a Melbourne-i  Magyar 
Központban megrendezett harmadik magyar 
fotókiállitást. 
 Befejézésűl, a megjelentek pezsgővel, 
hüsitő itallal és kávéval  lettek kinálva. 
A szemet gyönyörködtető kiállitás megtekintését 
követően,  az étel illatától csalogatva, foglalta el 
helyét a pártfogó közönség a Magyarház 
Szövetkezet nagytermében, a Regnum 
Szövetkezet által rendezett ebédhez. Kellemes 
háttérzene mellett, baráti társaságban fogyasztotta 
mindenki a Cserkészek által felszolgált finom 
ebédet. 
 Ez alkalommal Galambos Imola igazgató 
üdvözölte a megjelenteket, megköszönte 
mindenkinek aki bármivel hozzájárult a 
rendezvényhez . Mert bizony sok köszönettel 
tartozik közösségünk a jószándékú, 
önkénteseknek. Elérkezve a nap különleges 
részéhez, Imola felkérte Csaba Gábor 
nagykövetet, aki azért is jött ismét Melbourne-be, 
hogy elköszönjön a Melbourne-i Magyar 
Közösségtől. Részben ezek voltak nagykövet úr 
búcsúszavai:  
 „Abban a megtiszteltetésben volt részem, 
hogy kétszer is én nyithattam meg a 
Hungarofestet, amely fontos felismeréssel szolgált 
számomra.  Annak a több ezer honfitársunkat 
megmozgató szép kulturális programnak az 
alkalmával ugyanis személyesen is megtapasz-
talhattam, hogy mekkora közösség és identitás-
megörző erővel bir a magyar kultúra, a magyar 
néptánc és népzene az óhazától  20 ezer 
kilóméteres távolságra. A sokszor magyarul nem 
vagy csak alig tudó nézők szemének csillogásából 

ki lehetett venni, milyen mélyen megérintette őket 
művészetünk és hagyományaink ereje.” 
  „Nagyon bizom benne, hogy az előttünk 
álló évek az óhaza és az ausztráliai magyarság 
közötti együttműködés intenzivebbé válását és 
elmélyülését hozza el. Orbán Viktor miniszterelnök 
által vezetett kormánynak a magyar ügyek iránti 
elkötelezettségét ismerve ez a remény 
megalapozott. Nagyon reméljük például, hogy 
mielőbb újból meg fog nyilni a sydney-i magyar 
főkonzulátus. Hasonlóképpen szorgalmazzuk az 
Ausztráliában zajló magyar kulturális életnek a 
magyar állam általi támogatását. Részben a 
Hungarofesten kialakult meggyőződésem, hogy 
kiemelt figyelmet kell forditanunk a több ausztrál 
városban működő néptánccsoportok működé-
sének támogatására, amelyet nagyon jól szolgálna 
Kárpát-medencei néptánctanárok rendszeresen, 
akár évente történő ausztráliai körútjának 
megszervezése. ”És természetesen nagy 
figyelmet kell forditani a magyarok fiatalabb 
nemzedékeinek igényeire, hiszen ők az ausztráliai 
magyarság jövőjének zálogai. 
 ”Mindannyian tudjuk, hogy Magyar-
országnak ezekben az években komoly 
kihivásokkal kell megküzdenie. Azt is tudjuk 
azonban, hogy a nehézségek ellenére régen nem 
volt ennyire bizakodó a magyarság, és a feladatok 
nagyságrendjét pontosan felismerve a magyar 
kormány habozás nélkül kész volt az elmúlt év 
során a magyar választóktól kapott példanélkülien 
erős mandátumát a jobb magyar jövőt igérő 
változások véghezvitelére forditani. A tavalyi 
választás óta eltelt időszak alapvető fontosságú 
eredményei közé tartozik a magyar állam-
polgárság megszerzésének lehetőségétől oly 
sokáig fájdalmasan megfosztott honfitársaink 
igényének kielégitése, azaz a kedvezményes 
honositásról szóló törvény elfogadása és az új 
magyar alkotmány elkészitése. Hiszünk abban, 
hogy a változások egy az értékeire és hagyomá-
nyaira büszke, a tisztességes munkát megfelelően 
elismerő és korrupció mentes Magyarország 
megteremtéséhez vezetnek.” 
 „Családommal négy felejthetetlen év után 
távozunk július legvégén Ausztráliából. Nem 
felejtjük mindazt a szeretetet, amelyet az itteni 
magyar honfitársainktól kaptunk az elmúlt évek 
során. Megszerettük ezt az országot, amelynek 
értékei nagyon közel állnak a Magyarország által 
fontosnak tartott értékekhez, és amelytől ugyana-
kkor sokat is tanulhatunk. Hálásak vagyunk azért, 
hogy két kislányunknak gyönyörű indulás volt az 
életbe Canberrában. Rengeteg szép és érdekes 
helyen jártunk, sok félelmetes élőlényt láttunk és 
rengeteg szép emlékkel és élménnyel térünk haza 
Magyarországra.” „Bár több érdekes ország várhat 
még ránk, biztosnak érezzük, hogy Ausztráliát és 

8 



az itt szerzett barátságokat szivünk nagyon 
különleges helyén fogjuk megőrizni. Még egyszer 
szeretnék köszönetet mondani a kedves 
fogadtatásért. Kérem, hogy utódomat is fogadják 
sok szeretettel. Kivánom, hogy a magyar 
közösség maradjon erős, okozzon sok örömet 
tagjainak és kapcsolata az óhazával legyen egyre 
szorosabb.” 
 A jelenlevő közönség nagy tapssal fejezte 
ki tetszését. Ezután Atyimás Erzsébet igazgató a 
következő beszédet mondta:  
 “Szeretettel köszöntök mindenkit! 
Tisztelt Nagykövet úr, Tiszteletbeli Konzul úr, ked-
ves felesége Eszter, Hölgyeim és Uraim! 
Számunkra, külhonban élő magyaroknak szük-
ségünk van az anyaországgal, szülőföldünkkel 
való egybetartozásra. Ezt mi sem bizonyitja job-
ban, mint a rendszerváltás óta a Magyar 
Köztársaság Canberra-i nagykövetségével kiala-
kult jó kapcsolat.  
 “Minden Ausztráliába akkreditált magyar 
nagykövet egyik legfontosabb feladata, hogy 
segítséget nyújtson az itteni magyar közösségnek 
identitása megőrzésében. Abban a megtisz-
teltetésben volt részem, hogy én nyithattam meg 
a 2008-as melbourne-i Hungarofest-et, amely fon-
tos tanulsággal szolgált számomra.” mondotta 
Csaba Gábor nagykövet 2009 május 31.-én  Az 
Utazás a világ körül - 2009 - Ausztrália 
fotópályázat díjazott képeit bemutató kiállítás 
megnyitója alkamával.  
 Csaba Gábor nagykövetnek már első 
alkalomra sikerült felismerni a Melbourne-i 
Magyarság értékét, feladatát, az itteni közös-
ségek a fiatal nemzedék megmaradásáért való 
törekvését és ebből kiindulva az ezt követő 
tevékenysége is hozzásegitett egyéniségünk, 
kulturánk további megörzéséhez. Segitséget 
ajánlott a magyar kultúra ismertetésében és a 
magyar nyelvű oktatásban.  Közbenjárásával és a 
Magyar Művelődési Intézet támogatásával Tóth 
Erzsébet és Lázár Péter drámapedagógusok 
Ausztráliába látogattak. Ittlétük alatt, Melbourne-
ben és Sydney-ben a magyar nyelvet oktató 
tanárok továbbképzéséhez, nyújtottak segitséget. 
Úgyszintén a követség közbenjárásával az 
Oktatási és Kulturális Minisztériumtól egymillió 
forint értékű tankönyvadomány érkezett 
Ausztráliába, melyet a Sydney-i magyar 
főkonzulátus továbbküldött több ausztrál 
városban működő magyar iskolához. 
 A 2011-év fotókiállitása, mely a mai napon 
került bemutatásra a Magyar Művelődési Intézet 
és Képzőművészeti Lektorátus nemzetközi 
digitális fotópályázat fotóinak kiállitása, szintén 
Csaba Gábor munkásságához fűződik. A pályázat 
védnökei: Magyar Köztársaság Canberra-i 
nagykövetsége, a Sydney-i főkonzul és Ausztrália 

budapesti nagykövetsége Alex Brooking 
személyében. Az ötlet Csaba Gábor a   melbourne
-i fiatalokkal való beszélgetése nyomán született. 
A kiállitás erősiti, szinesebbé teszi, gazdagitja 
közösségünk kulturális életét. Korhatár nélkül, a 
világ bármely táján élő magyaroknak lehetőséget 
nyújt a  versenyben részt venni, vagy a kiállitást 
megtekinteni.  
 A Nagyköveti kiküldetés véges, viszont 
ennek tudatában még sem könnyű megélni az 
elköszönés pillantát.  Csaba Gábor hivatalból az 
Ausztrál Állam felé Magyarországot képviselte 
viszont a magyar közösségekkel való  munkás-
sága és emberi közelsége megneheziti a 
búcsúzást, mivel családjával együtt családtagként 
értékeljük. A Melbourne-i Magyar Központ 
vezetősége, de azt hiszem az egész melbourne-i 
magyarság nevében is mondhatok köszönetet, 
hogy közbenjárt a magyar közösség érdekében és 
ezen felül hivásunknak mindig eleget tett és 
fáradtságot nem ismerve többször is eljött a 
melbourne-i magyar közösségbe, kedves 
családjával együtt vállalva a fáradalmas utat, ami 
nem kis dolog, mert Canberrából Melbourne-ig 
hosszadalmas az autóút. 
 Mind ezt elmondva kéréssel fordulok 
Csaba Gábor nagykövet úrhoz, hogy miután 
családjával visszatér Magyarországra, ott egy 
megforditott feladatot töltsön be és  Magyar-
országon legyen az itteni magyarság tiszteletbeli 
nagykövete.  
 További munkájához sok sikert kivánunk! 
Reméljük még láthatjuk körünkben!   
 Az Ausztráliai kiküldetése emlékére két 
ajándékot szeretnénk átadni: Az első a   
Melbourne-i Magyar Központ közösségének 
ajándéka, úgy gondoljuk többszöri értékű, mivel 
Ausztráliában, magyar kézzel, „redgum” fából 
gumifa leveleket ábrázol. Honfitársunk Bitó György 
kezemunkája. A második a Melbourne-i Magyar 
Központ igazgatóinak ajándéka, egy ezüst érme, 
Liszt Ferenc születésének kétszázadik évfordulója  
alkalmából – hires zeneszerzők sorozatból - a 
Perth-i pénzverde kiadásában. Fogadja mindkettőt 
szeretettel.”  
 Az ismertető szöveg közben Vető Olga 
igazgató átadta az ajándékokat Csaba Gábor 
nagykövetnek, aki helyét elfoglalva nagy 
érdeklődéssel bontotta ki azokat. 
 Az izletes ebéd végéhez közeledett, frissen 
főzőtt kávé kiséretében fogyasztottuk el a finom 
házisüteményt. Ezt követte az elmaradhatatlan 
tombola kihúzása.  
 Csaba Gábor nagykövet elelbúcsúzott a „jó 
utat” kivánó honfitársaitól és elindult Canberrába.  

 
Atyimás Erzsébet 
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Az Erdélyi Szövetség hίrei 
 
Mint azt áprilisi beszámolónkban jeleztük, 

május  havának 22. napjára tájékoztató gyűlésre 
hίvtuk össze támogatóinkat. Elsősorban azokat akik 
formálisan is beléptek az Erdélyi Szövetségbe.  

Tagjaink többsége megjelent, a 
távolmaradottak pedig telefonon ill. személyesen 
jelezték az indokot amiért képtelenek résztvenni 
ezen a találkozón. A fentiekből arra a 
következtetésre jutottunk, hogy tevékenységünket 
széles körű érdeklődés övezi, máskülönben miért 
jött volna el ennyi jó magyar ember? Eljöttek akik 
anyagilag támogatnak, eljőtt a tiszteletbeli Magyar 
Konzul, a T.V 31-es csatorna vezetője, a 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes vezetője és 
még sokan, akik szerepet vállalnak az itteni 
magyarság életében. 

Ez mint jeleztük nem egy közgyűlés, hanem 
egy tájékoztató gyűlés volt.  A Magyar Himnusz  
eléneklése után az elnök megnyitotta az 
összejövetelt és a titkár felelevenίtette a Szövetség 
megalakulása óta eltelt 57 év föbb eseményeit. 

A második világháború  után idevetődött 
magyarok nagyon hamar érdeklődésüknek 
legjobban megfelelő szervezetekbe tömörültek. 
Igy1954-ben szinte kizárólag Erdélyből menekült 
tagokkal, Adorján Ferenc vezetésével megalakult 
az Erdélyi Szövetség. Első tevékenységeként, 
Trianon igazságtalan  döntését és annak áldástalan 
következményeit ismertetve, egy angol nyelvü 
tájékoztatót - „Fehér Könyv” -  juttatott el 
egyetemekre, könyvtárakba és minden akkori 
ausztrál politikus számára..  

Viktóriában mintegy 15 szervezet, köztük a 
miénk is1965-ben Victóriai Magyar Szövetség 
néven egy közös szervezetbe tömörült. 

Még az évben egy ilyen közös gyűlésen 
Adorján Ferenc felvetette, hogy elesett hőseink 
emlékére közösen emeljünk emlékművet. A 
többség mellette volt, de az épίtő bizottság 
kizárólag az Erdélyi Szövetség tagjaiból alakult.  

Bár nem volt könnyű elintézni, de végül a 
város vezetőségétől kaptunk egy megfelelő telket 
Melbourneban, a carltoni temető közepén. Ott lett 
felépίtve Victória összmagyarságának  anyagi 
hozzájárulásával a Hősi Emlékmű.  

Felavatásán, 1968 október 26-án jelen volt, 
úgy a Federal, mint a Victóriai kormány képviselője. 
Az ausztrál hadsereg három fegyvernemét egy egy 
tábornok képviselte. Az RSL szintén képviselve volt 
egy nyugalmazott tábornagy személyében. Az 
emlélművet Varga Zoltán  jezsuita atya 
segétletével L. P. Moran római katólikus püspök 
szentelte fel és Nt. Dr. Antal Ferenc református 
lelkész mondott  ünnepi beszédet, áldást és imát.  
Minden akkori magyar szervezet és több 
társemigrációs egyesület képviseltette magát. A 
leleplezés után, Adorján Ferenc átadta az 
Emlékművet az itteni magyarságnak. 

Később, az Emlékmű mögé egy 270 urnát 
befogadó falat épίtettünk. Ezek az urnahelyek az 
évek folyamán lassan betelnek.  

Abban az időben - egészen a 80-as évek 
végéig -, a romániai magyarság szinte teljesen el 
volt zárva a nyugati magyarságtól, szülőföldjükön 
pedig idegennek tekintették öket.  

Papίrhiányra hivatkozva, az akkori 
Romániában nagyon kevés magyarnyelvű könyvet 
adtak ki. Valutáért viszont bármit megtettek. Annak 
érdekében, hogy növeljük a magyar szépirodalmi 
könyvek kiadását, papirvásárlás céljára 
(lehetöségünkhöz mérten), amerikai dollárt küldtünk 
a Kritéria nevü kiadónak Bukarestbe. 
Megrendeltünk egy bizonyos számú könyvet és a 
vásárolt papir nagyobbik részét ott helyben 
kiadandó magyarnyelvű könyvek megjelentetésére 
fordίtották. Ez volt az egyik amivel segίteni tudtunk, 
a másik pedig az, hogy kihozattunk néhány erdélyi 
magyar előadó művészt és közismert személyt akik 
hazatérve, ha burkoltan is tudtára adták nézöiknek 
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Egy nagysikerű Anyák Napi délután 
az Árpád Otthonban 

 
Május 1-én, Magyarországi szokás szerint tartotta 
Anyák Napi ünnepélyét az idős magyarokat 
gondozó szervezet, az Árpád Otthon.  
 A sütemény vásárral egybekötött műsoros 
délutánon a Magyar Iskola, Magyar Cserkészek, 
Magyar Központ Néptánccsoportja (kicsik) eljöttek 
szerepelni az édesanyákat, nagymamákat, 
esetleges dédnagymamákat  felköszönteni. 
 Köszönet a szereplőknek, a szülőknek, 
akik vasárnap délutánjukat feláldozva elhozták 
gyermekeiket, úgyszintén a csoportok vezetőinek, 
Szabó Marikának, Kocsis Mártinak és Jobbágy 
Simonának. 
 Köszönet  Jutkának, aki fogadta a 
vendégeket, szereplőket, és levezette a műsort, 
az MHTV-nek, akik filmre vették és majd a Magyar 
televizióban késöbb megtekinthető.   
 Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek, 
hogy olyan sokan megjelentek és a nagy nappalit  
teljesen megtöltötték, (már nem volt több 
székünk), a folyosón is álldogáltak.  
 Minden bentlakó kapott egy szál fehér 
virágot, csokoládét, és egy pár szépen 
becsomagolt meleg, egészségileg elfogadott 
ágyzoknit télire. 
 Sok finom sütemény és torta közül 
válogathatott a megjelent közönség és rokonság, 
egy kávé elfogyasztása közben, a szépen, fehér 
abrosszal és virággal megteritett asztaloknál.       
 A gazdag tombolának is nagy sikere volt. 
Köszönet azoknak akik tombola megajánlásukkal 
hozzá járultak sikeréhez.  
 A sok finom sütemény és pénz 
adományokért is köszönet jár adakozóinknak, akik 
már rendszeresen évek óta eljönnek és 
támogatják rendezvényeinket. 
 Anyák Napi rendezvényünk sikeréhez 
hozzá-járultak sok munkával, sütéssel, árulással 
stb. Háromszéki Zsuzsa, Toth Nelli és Almási 
Rózsika. 
 Mondhatjuk bátran, hogy egy igen nagy 
sikerű igazi magyaros Anyák Napját rendeztünk  
és reméljük hogy egy kis derűt, vidámságot, 
sikerült  szerezni az Otthon lakóinak.  
 Köszönettel minden résztvevőnek az 
Árpád Otthon bizottság nevében  
                                                            Győri Izuka.  

és hallgatóiknak, hogy mi itt a távoli emigrációban, 
soha nem fogunk róluk megfeledkezni és mellettük 
maradunk. 

A kihozottak között volt Banner Zoltán  (a 
Duna TV Banner Gézájának édesapja, aki akkor 
mint ίró és szinész Kolozsváron élt, e sorok ίrója ott 
is találkozott vele) Ádám Erzsébet és Illés Kinga 
elöadó művész, Kincses Előd ügyvéd aki akkor is 
és ma is az ottani magyarság jogait védi. 

Ez volt abban az időben az egyetlen járható 
út. 

A 80-as évek végétől az ottani egyházakon 
keresztűl juttatuk el adományainkat az arra 
legjobban rászorultak részére. A 90-es évek 
közepétől pedig iskolákat segίtettünk, de mivel csak 
kevés konkrét visszajelzést kaptunk, az utóbbi 
években személyesen választunk ki ösztöndίjra 
egy, egy tehetséges hátrányos helyzetben lévő 
diákot. Így azután időről, időre nyomon tudjuk 
követni előmenetelüket. Van olyan támogatónk aki 
egy diákot már orvosi diplomához juttatott, egy 
másiknak pedig, aki szintén orvosnak készül, az 
első egyetemi évétől kezdve, minden tanulmány-
aihoz szükséges felszerelés költségeit fedezi. A 
Szövetség most  küldött el két számίtógép árát 
egyet a diáknak akit segίt, a másikat pedig a  
testvérének, aki szintén egyetemista. Nem 
szeretné, ha a testvér – akit a Szövetség támogat - 
megkőlönböztetve érezné magát.  

A titkári beszámolót a pénztárosi beszámoló 
követte. Az elmúlt évben az arra rászorulók 
részére, összesen 23.000 ezer dollárt juttatunk el. 
Ebbő 2700 dollárt Magyarországra, a vörös iszap 
károsultjainak megsegίtésére. 

Ezután az elnök összefoglalta az 
elhangzottakat és az Erdélyi Himnusz 
eléneklésével az összejövetel véget ért.  

Ezt az ίrást mivel már ίgy is túl hosszúra 
nyúlt befejezem a következő felhίvással: aki 
támogatni szeretne részben vagy teljesen egy 
székely diákot (minden cent adományért hálásak 
vagyunk) csekket; a “Council of Hungarians from 
Transylvania” névre kérjük kiállίtani és Hungarian 
Community Centre 760 Boronia Road Wantirna 
3152 cίmre elküldeni. Ugyancsak, ha valaki 
urnahelyet akar foglalni a Hősi Emlékmű mögötti 
emlékfalban, szándékát jelentse be a következő 
telefonszámon  Bálint Kálmán 9794 6429 
 

    SEGÍTS HOGY SEGÍTHESSÜNK!!! 
 

Krsztekanits Violetta 
sajtófelelős 
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A honlapra érkezett  

Néptánc próbák március 1.-től június 19.-ig 
 
Kiss Árpád, magyar néptánc okatató itt tartózkodása alatt 
táncpróbák, a Magyar Központ Ifjúsági termében, a következő 
napokon lesznek. 
 
Hétfő és szerda  8 órától — Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
Kedd és péntek 6,30-tól — Magyar Központ Néptáncegyüttes 
Szerda és csütörtök 6,30-tól — Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
kezdő felnőtt csoport 
 
Érdeklődni:  Huszár Jutka 0412 809 793  
   Jobbágy Simona 0411 486 242 

Komoly, megbizható, szorgalmas hölgy lakás 
(házak) takaritását vállalja. 
Magyarul (is) beszélek. 

Tel: 0421 830972: 8502 6282 - az esti órákban 
vagy email: meli7604@yahoo.com 

The Ballarat International Foto Biennale is 
taking place from August 20-September 18, 2011. 
As part of our main program we have a Hungarian 
artist, István Horkay, who will be exhibiting and at-
tending the Biennale. Alongside István, there are 
over twenty Australian and International artists who 
are part of our core program and over seventy art-
ists who are part of our open-entry fringe program. 
For more information, you can go to 
www.ballaratfoto.org.   

For more information contact Esther Gyorki on 
5331 4833 or email esther@ballaratfoto.org 

Hello, 
One of my relatives is seeking to get rid of over 
a hundred records (33 rpm vinyl) of traditional 
Hungarian music of all types. I am writing to offer 
them to you, if you have the use of a record 
player or if you have a community member who 
would like to obtain them. My number is 0408 
991 079 or Michele.K.Clarke@justice.vic.gov.au 

 

Kind regards, Michele 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429   
email: kalman.balint09@optusnet.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 6,30 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Kovács Róbert   
tel:(03)9723 3589:  

email: rkovac@melbpc.org.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
email: tothcsalad6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   9870 8768:  
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Jobbágy Simona   
tel:   9727 2898  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Trianon Társaság 
elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@bigpond.com 
 
 Célunk : kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Békedik-
tátum igazságtalan, történelmileg hibás 
döntéseit.  

A Magyar Központban működő csoportok 
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június 4. szombat   Trianoni megemlékezés 
 
június 5. vasárnap   8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
      
június 12. vasárnap  8.30 Szentmise 
      
június 19. vasárnap  8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
 
június 25. szombat  Magyar Központ Néptáncegyüttes bálja 
 
június 26. vasárnap     10.00 Evangélikus Istentisztelet  
     11.00 Református Istentisztelet 
     Klub Ebéd 
 
      
      Júliusi naptár  
 
július 23. szombat   Anna Bál 
július 17. vasárnap  Disznótoros Ebéd   
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $12.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $12-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb Június 20.-ig eljutattni 
tel/fax 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com, atyem@bigpond.com vagy  

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

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

JÚNIUSI NAPTÁR 
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