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INGYENES 

MEGHÍVÓ 

a 
MIKULÁS-PIKNIKRE 

 
melyet 1999 december 5-én, vasárnap a 

Magyar Központ Lajos-ligetében 
tartunk. 

 
A nap folymán a gyermekeknek mini 

olimpia. A felnőttek szórakoztatásáról a 
Nefelejcs Zenekar gondoskodik. 

 
12 órától ízletes 

ebéd: 
Rostélyos – 

bográcsgulyás – 
bécsi szelet – házi 

sütemények – ebéd 
után lángos 

Délután a 
Mikulás 

ajándékot 
oszt. 

Belépés díjtalan. 
Tányért, evőeszközt, kerti széket kérjük 

hozzon magával. 

Ünnepeljük együtt énekszóval, 
muzsikával a szeretet ünnepét! 

1999 december 19-én vasárnap alkonyat 
után (este 8 óra) a  

Magyar Központban a Regnum Szövet-
kezet és keresztény egyházak rendezésé-

ben. 
 

Kérjük, hogy a gyertyákat a 
helyszinen szíveskedjenek 
megvásárolni. Mindenkit 

szeretettel hív és vár a rendezőség 

A Magyar Központ igazgatói  

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS  

BOLDOG ÚJESZTENDŐT – ÉVSZÁZADOT  

Kiván a HÍRADÓ olvasóinak! 

MEGHÍVÓ 
A XI. Magyar Találkozó alkalmából 

egésznapos piknik lesz 2000.  január 4-én a 
Magyar Központ Lajos-ligetében. 

Gulyás – BBQ – Lángos 
 

MINDENKIT SZERETTEL VÁR  
A RENDEZŐSÉG. 

HÍRADÓ 
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Magyar Ifjusági és Kultúrális 
Szövetkezet 

 
Magyar Ifjusági és Kulturális Szövetkezet 1999 
október 30-án délután két órakor tartotta évi 
közgyűlését. 
A múlt gyűlésektől eltérően, az 1999 évi 
Közgyűlés tárgysorozata keretén belül, egy igen 
fontos téma került bemutatásra, megbeszélésre és 
elfogadásra. 
A Co-operatives Act 1996 (VICT) értelmében az 
eddigi szabályok hatálytalanná váltak. Az új 
mintaszabály, melyet már a “Department of Jus-
tice Victorai Office of Fair Trading and Business 
Affairs” jóváhagyott, megbeszélésre került és a 
Részvényesek által elfogadtatott. 
A lényeges változás a következő. A Ré-
szvényeseknek tevékenyen kell részt venni a 
Szövetkezet bármilyen munkájában, legalább 
háromévenként egyszer. Az a Részvényes aki 
ennek a  szabálynak nem tesz eleget elveszíti ré-
szvényét és ezáltal lemond jogairól. 
Az Igazgatói beszámoló tartalma nagyvonalban 
az Ifjusági és Kulturális Szövetkezet rendez-
vényei valamnt a közös rendezvények voltak: pl. 
Hungarofest, Nemzeti Ünnepeink megem-
lékezései, Szilveszteri, Húsvéti és Arany és Ezüst 
bálak. Dr Gyürk István a Magyarországi 

Nagykövet és kedves felesége Mónika, Dr Sikota 
Győző a Magyar Porcelán Ipar Műszaki 
Művészeti Igazgatója, valamint Pálfy Margit 
előadóművész fogadtatása. Mikulás Piknik, 
Gyertyafényes est, diszítés, stb. 
Az Ifjúsági épületen kisebb nagyobb javításokra, 
felújitásokra került sor, pl. mellékhelyiségek 
felújítása, a tető szigetelése. 
Itt a Híradóban is ismételten megköszönöm 
Igazgatótársaim nevében is mindenkinek aki 
segített az elmúlt év munkálataiban, avagy részt-
vettek a rendezvényeinken és ezenkívül a gond-
nok házaspárnak Finta Erzsébetnek és Zoltánnak, 
nélkülük nehéz lenne az év. 
Az 1999-2000 év Igazgatói a következők: Hende 
József, Osmond Irene, Sülly Eta, Vető Olga, 
Atyimás Erzsébet. 
Kérjük ezután is vegyenek részt a Központ éle-
tében olyan örömmel mint amilyen örömmel mi 
Igazgatók készülünk mindenegyes rendezvényre. 
Szeretettel köszöntjük a jelen és volt igazgatótár-
sainakt családjaikkal együtt, akiknek az elmúlt 
évben babájuk született. Isten éltesse minhárom 
családot az új jövevényekkel együtt. 
Kívánunk mindannyiuknak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Békés Boldog Újévet. 
Viszontlátásra a Mikulás Pikniken vasárnap de-
cember 5-én. 

Atyimás Erzsébet 
 

Regnum Szövetkezet 
 

A Regnum Szövetkezet október 29.-én tartotta 
idei tisztujító közgyűlését, melyen kb. 60 ré-
szvényes vett részt. Az est folyamán szó esett 
arról, hogy az elmúlt évben  milyen beruházáso-
kat eszközölt a Szövetkezet. Többek között 
szúnyoghálok felszerelését a Szt.István tem-
plomban és az alatta lévő társalgóban. Meg-
tudhatták a jelenlévők azt is, hogy milyen közös-
ségi munkából vették ki a részüket. 
Természetesen  beszámoltak a sikeresen lezajlott 
rendezvényeikről is. A gyűlés leglényegesebb 
része volt Faith Ferenc részletes tájékoztatója  az 
ujonnan bevezetett Co-operative törvényekről. A 
jelenlévő részevényesek egyhangulag újra vála-
sztották a következő igazgatókat: Baranyai Imo-
la, Fehér Magdi, Fehér Tamás, Fogarassy 
Marika, Koppán Éva, Koppán (Marchidan) 
Erzsébet, Pesti János. Pénztáros: Bognár 
Magdi. Titkárnő: Kulcsár Erzsébet. 
A közgyűlés után a jelenlévők még sokáig 
elbeszélgettek finom házi sütemények és üdítők 
fogyasztása mellett. 

Elnök 
 
 

ÉVI BESZÁMOLÓK 

Magyar Ház Szövetkezet 
 
A Magyar Ház Szövetkezet 1999 október 30-án 
délután négy órakor tartotta évi közgyűlését. 
Ebben az évben tovább folytatta a négy szövetkezet 
a szoros kapcsolatot és együttműködést a Központ 
fenntartása és fejlődése érdekében. Szeretném a Ma
-gyar Ház igazgatók támogatását és munkáját 
megköszönni a részvényesek nevében. Igen lelkes 
és keményen dolgozó csoport. 
Az elmúlt évben a Magyar Ház Szövetkezet  a fel-
sorolt rendezvények megrendezésében vett részt: 
1998. október 25-én az 1956-os forradalomról me-
gemlékeztünk. Ez volt az első ünnepély amit a 
VMSZ-el együtt ünnepeltünk. Az Ökumenikus Is-
tentiszteletet követően a Hősi Emlékműnél 
koszórúzás. Az ebéd után ünnepély következet.  
1998. november 24-én Kovács Kati és Koncz Tibor 
koncert rendezésében vettünk részt. Több mint 500 
vendég élvezte ezt a felejthetetlen estét. Sokszor 
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panaszkodunk, hogy több az erkölcsi mint a an-
yagi siker, de ez a rendezvény mind két szem-
pontot elérte. 
1998, december 6-án Mikulás piknik ren-
dezéséhez hozzájárultunk. 
1998, december 31 –én A szilveszteri bál ren-
dezésében vettünk részt. 
1999, január 21-én “Working bee”- volt. Ered-
ményes nap, ahol 30-40 önkéntes munkaerő mu-
tatja mennyit tud elérni. 
1999, január 31- én Sikeres közösen rendezett 
piknik a Lajos ligetben. 
1999 február 14-én az új tető be lett fejezve a 
Magyar Ház és Ifjúsági terem között Szadovszky 
Feri tervezése alapján. Ez is hozzá tartozott a 
Központ javításához, szépitéséhez. A Központ 
fejlődése évenként folytatódik. Ebben az évben 
nem csak a tető, hanem a kocsi parkoló is be lett 
fejezve. Akik számon tartják a kiadásokat, ez  
egymagába 40,000 dollár körüli költség volt. 
1999 február 19-20-21 – Hungarofest. Ez nem 
csak egy három napos fesztivál, hanem a 
bizottságnak és rendezőknek több hónapos 
munka, tervezése. A három nap után még jön a 
szét bontás, takaritás és csak ezután kerül sor a 
fesztivál kiértékelése. Ez idáig a legsikeresebb és 
legnagyobb fesztivál volt. A Központ sikeresen 
megpályázott és kapott egy 6,500 dolláros grant-
et a Kormánytól, ami hozzá segített a Tolcsvay 
Trió kihozatalához.  
1999 február 25 – Búcsú vacsora a Tolcsvay 
Triónak a Koronában. 
1999 március 11 – Megemlékezés március 15-
ről. A megható műsort az Irodalom és Zeneba-
rátokKöre és a Zengő Kórus adta, Jekler Irén ren-
dezésében. 
1999 április 3-án az igazgatók vendégül látták az 
új canberrai Nagykövetet, Dr. Gyürk Istvánt és 
feleségét Mónikát.  
1999 április 4-én Húsvéti Bál. 
1999 április 16-án Dr Sikóta Győző látogatott a 
Központban ahol ismertette a Magyar porcelán 
ipar történetét. 
1999 május 26 –án a Liberal Party Parliamentary 
Multicultural Committee vendégei voltunk a Vic-
toriai Parlamentben. Az est folyamán több 
érdekes beszéd hangzott el. Az ilyen kapcsolatok 
fentartása fontos nekünk magyaroknak is.  
1999 május 30-án – Néhány igazgató részt vett a 
VMSZ által rendezett Hősők Napi ünnepélyen. 
1999 augusztus 1-én Pálfy Margit, művésznőt 
láttuk vedégül. Kitűnő egyéni műsorát nagy 
közönség élvezte. 
1999 augusztus 5-én Arany és Ezüst Bál. A ven-
dégek ismét élvezhették a finom vacsorát és a 
Raging Heart zenekart.  
1999 augusztus 12-én néhány igazgató részt vett 
az ifjúsági tanácskozáson amit a Tanácskozás 
javasolt. 

1999 augusztus 21 – Szent István bál és 29-én 
ünnepély, 
1999 október 24-én – Az 56-os Forradalomról 
megemlékezés és kép kiállítás. 
A Magyar Központba folytatódnak a negyed 
évenkénti tanácskozások ahol a Központon belül 
mükődő csoportók résztvételével melyen közös 
témák kerülnek megbeszélésre.  
A  következő nagyobb terv egy iroda és 
tárgyalószoba megépítése a Magyar Ház 
előcsarnokában. Ezt rövidesen elkezdjük. 
Minden évben próbálunk ujabb tipusú 
rendezvényeket bevezetni. Ez nem mindig 
könnyű. Szívesen várjuk és hallgatjuk a 
részvényesek javaslatát is. 
A Magyar Központ Híradója hat éve minden 
hónapban megjelenik a Központ híreivel. A 
Híradó főcélja a Központról adni információt. 
Köszönettel tartozunk az szerkesztőbizottságnak. 
Fontos megemlíteni, hogy az igazgatók nem csak 
a fent említett rendezvényeken vettek részt, 
hanem ezen kívül több óra munka megy minden 
rendezvény szervezésre, valamint a sok gyűlés, 
tárgyalás, telefonálás, kocsikázás, nagyon sok 
időt vesz igénybe az év folyamán. Ezért külön 
elísmerést érdemelnek, mert majdnem mindegyik 
főállás mellett csinálja.  
Az igazgatók nevében szeretném megköszönni 
Faith Feri fáradhatatlan munkáját, szintén a Finta 
házaspár munkáját és türelmüket, szerencsénk 
van, hogy itt vannak. 
Ezentúl, köszönetet mondunk a Központ többi 
igazgatójainak akikkel az év folyamán ered-
ményesen dolgoztun együtt. És szintén 
köszönjük a részvényesek és nem részvényesek 
támogatását.  
A Magyar Ház igazgatók: Hegedűs Imre, 
Kövesdy András, Merkli Ferenc, Szadovszky 
Ferenc, Szetey István, Szeverényi László, Tóth 
Teréz, Vető Tibor, Wright Ilona. 

Kövesdy András 
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Jó egésséget és boldogságot ki-
vánunk  Fogarassy 
Marika, Sülly Eta és 
Atyimás Erzsébet 
igazgatóknak akik  
decemberben ünneplik 
születésnapjukat. 

Szilveszteri bál vedégek figyel-
mére! 

 
Tekintettel az ez évi Szilveszteri 

bál jellegére és fotosságára, az est 
folyamán fizetett személyzet fog 
a konyhán és a bárban dolgozni. 

A Rendezőbizottság 

Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 
 

Mint a pénzügyi jelentésből látható sajnos ezen 
évben sem volt túl nagy forgalom a külső privát 
bérlések és rendezvéyek tekintetben, bár sok 
érdeklődés, feltétes lefoglalás történt, mely 
valamely privát okból le lett mondva. A Klubnak 
az elmúlt évben kettő nagyobb rendezvénye, a 
zenés ebéd márciusban és a disznotóros ebéd 
júliusban volt megtartva. Ezen kivűl a Free 
Settler Club és a Nunawading-i  Idős Magyarok 
klubjának karácsonyi ebédjei. Ezen utobbi két 
rendezvényt többnyire csak külső segítséggel 
tudtuk megoldani, amely nem túl sok haszonnal 
jár. Azonban mégis szivesen fogadjuk, hogy 
néhány kisebb magyar csoport (Katona, Szt. 
László, Ludovika, Vitézi Rend, Bridge Club) 
rendszeresen igénybe veszik a klubot 
rendezvényeikre. Sajnos a „Gem Show” sem hoz 
túl nagy hasznot, mint a korábbi években. 
Mindezek mellett a Klubban több nem haszonnal 
járó rendezvény volt, mint pl. múlt év 
augusztusban a Női Nap, Történelmi délután, 
RIK video délután, ez év áprilisban a Melbourne-
i Magyar Televízó Fundraising délutánja, majd 
legutóbb Jekler Irén által szervezett és kellemesen 
eltelt Férfi Nap. Ezév februárjában egy egy héten 
át a Hungarofestnek is helyet adott úgy a 
konyhával, majd helyiségeinek hasznosításával. 
A másik igen fontos anyagi támogatás a Klubnak 
a Knox Idős Magyarok klubjának kéthetenkénti 
bérelése, mely szintén hozzájárul a fenntartási 
költségekhez, szivesen adunk helyet a jövőben is.  
A Klub rendeltetése igazán szolgálni a 
Magyarság érdekeit. 
Az egyik gond, hogy nincsen sok önkéntes 
segitség, az igazgatók is kezdenek elfáradni és 
nem mindíg bírják a 10-12 órás munkát, ha 
Központi rendezvények vannak. Így sok esetben 
külső „catering-el” kell megoldani  a 
rendezvényt, hogy a kisebb bérleti díj is 
megmaradjon. Viszont a kiadások, a rendszeres 
adók, villany, gáz, takarítás, javitások, pótlások 
egyre drágábbak. Mindezek mellett a Klub 
igazgatói minden alakalommal kiveszik a 
részüket a Központi ünnepély, közös rendezvény, 
nagytakarítás, bálak, piknikek alkalomból. A 
jövőben szeretnénk több Klub rendezvényt és 
szolgáltatást mivel erre kérések vannak, pl. 
piknik, zenés délután szombat vagy 
vasárnaponként. Szívesen fogadunk előnyös 
javaslatokat és legfőképpen önkéntes segitségeket 
mindezekhez. 
A következő nagy évi rendezvény a Magyar 
Találkozó lesz, melyen a Klub szintén helyet ad 
történelmi előadások, szavalóversenyek, stb. 
rendezésére. A Találkozó ideje alatt a Klub nyitva 
lesz és szivesen fogadja a vendégeket és bárkit 

étkezésre és kellemes társalgásra. 
Szeretném köszönetemet kifejezni igazgató 
társaimnak Szabó Editnek, Kleman Hajnalnak az 
együttműködésükért az év folyamán, a Klub 
részvényeseinek, akik a rendezvényeinken 
résztvettek. Őszinte köszönet Faith Feri 
segitségért, úgy szintén Finta Zoltánnal és 
Erzsikének a Magyar Központ gondnokainak 
fáradhatatlan segitségükért a Klubbal 
kapcsolatban. Külön megköszönöm a Klub 
nevében Bartha Mancinak és Lajosnak a szép 
festményeket  melyeket a Klubnak 
adományoztak. Szintén köszönet Polgár Lajos 
bácsinak és Panni néninek a Klub támogatásáért. 
A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 
igazgatói: Házy Irén, Kleman Hajnal és 
Szabó Edit. 

Házy Irén 
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Fiatal közéleti személyiségek látogatnak 
a Magyar Központba 

 
Három fiatal politikus lesz a Központ ven-

dége 2000. január 22-án.  
 

GYÜRK ANDRÁS  
Országgyűlési képviselő, Fidesz Magyar 

Polgári Párt 
ROGÁN ANTAL  

Országgyűlési képviselő, Fidesz Magyar 
Polgári Párt 

KERTÉSZ BALÁZS  
Önkormányzati képviselő, Budapest, III 

ker. Fidesz Magyar Polgári Párt  
 

Mindanyian kiváncsian készülnek a Mel-
bourne-i fiatalsággal való eszmecserére. 

Érdeklődésük messze túlterjed a politikán, 
egészen a sportig. A nyiott fórum délután 4 
órakor kezdődik vendégeinkkel, majd hat 

órától (választható) vacsora a Korona  
étteremben. Mindenkit örömmel várunk. 

 
Bővebb felvilágosítást 

Kövesdy Andrásnál – 9846 2675 

MEGHÍVÓ 

Mulassunk a harmonika hangjáraa Nefelejcs ze-
nekarral! 

 

ZENÉS EST A SÖRKERTBEN 
 

 
 
 
 

 
A Magyar Központ vezetősége rendezésében 

 
2000. január 29. szombat este 6 órától 

 
Belépő $25, három fogásos vacsorával 

 
A bárban hűsitő és szeszes ital mérsékelt áron 

kapható. 
 

Helyfoglalás: 
Atyimás Erzsébet: 9802 7637 

Vető Olga: 9754 8579 
Kövesdy András: 9846 2675 

Nagyszerű kaláka munka a Központban November 27-én. Az alábbi személyek részvételével 
mindenkinek köszönjük segítségét. 

Merkli Ferenc Nagy Jenő 

Plgár Lajos Koppán Éva és Lajos 

Tibenszki Jenő Hadarics Jenő és Trudi 

Szügyi Szilveszter és Margit Fogarassy Marika 

Vida Kati Kulcsár Erzsi és Feri 

Takács Erzsi és Józsi Faith Anni és Feri 

Tóth Teréz és József Fenyvesi Ilonka és Feri 

Bakos János Kövesdy András 

Sülly Eta Atyimás Erzsébet 

Szadovszky Feri Szetey István 

Vető Olga és Tibor Juhász Eta és Géza 

Hende József Baranyai Imola 

Becker Marika Antal Ilonka 

Osmond Irene  

Akiknek a neve lemaradt a jelenléti ívről, nevük 
itt nem lett felsorolva. Ezért elnézés kérünk, és 
a segítséget köszönjük.  
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

TAKÁCS  
ERZSÉBETTEL 

1.  Hol születtél?  

Pécset 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1957 szeptember 25-én 

3. Mi volt  első munka helyed? 

A Pécsi MÁV-nál     

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Melbourne 

5.  Ki a kedvenc színészed?  

Szeleczky Zita  

6. Melyik könyet olvastad utoljára? 

Ikrek 

7. Ki a kedvelt íród/költőd? 

Petőfi Sándor  

8. Ki a kedvenc énekesed? 

Luciano Pavarotti 

9. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Rákóczi Ferenccel 

10.  Mi a kedvelt foglalkozasod/időtöltésed? 

Tapestry  

11. Mi a kedvenc ételed?  

Bécsi szelet 

12. Van-e kedvenc éttermed? 

A Korona 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Kertészkedni, olvasni   

14. Mit utálsz a legjobban? 

A nem őszinte embert  

15. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed a 

Központtal kapcsolatban. 

Többen látogassák a Központot  

Egy gondolat – vélemény 
 
Többször halljuk a közösségünkben, hogy 
miért nem dolgoznak jobban együtt a 
különböző Magyar egyesületek, 
szervezetek, főleg olayanokkal akik nem a 
Központhoz tartozank. Többnyire minden 
csoportnak egy célja van – az összetar-
tartás és a magyarság megtartása egyházi, 
vagy társadalmi vonalon. Tehát a cél meg 
van, akkor már csak az akarat hiányzik. 
 
Milyen jó lenne, ha minden Magyar 
csoport összeülne az évvégén  megbeszélni 
az évi programját, hogy lecsökkenjenek az 
rendezvények ütközései. Így meglehetne 
adni az alkalmat a látogatóknak, hogy több 
rendezvényen résztvehessenek, pl. Istenti-
szteleten a Bocskaiban és koszorúzáson a 
Központban.  
 
De ha az időzités nehézzé válik, akkor le-
galább ne dolgozzunk aktivan egymás el-
len. Ez lenne az első lépés. Ehhez az 
együttműködéshez nagy akarat kell. 
Nagyobb figyelemet kell fordítani arra, 
hogy ne szervezzünk műsorokat, még az 
utolsó percben sem, egymáséra illetve 
egymás ellen. 
 
Mi a olvasóink véleménye? Lehet együtt 
dolgozni a jövőben? 

K.É. 

Magyarországi Nagykövet 
látogatása 

 
1999 november 13-án, a Magyar 
Központ vezetősége vendégül látta dr 
Gyürk Istvánt és feleségét Mónikát. A 
kellemes családias est a Koronában 
vacsora keretében volt szervezve.  Dr 
Gyürk  
vacsora után ismertető beszámolót 
tartott a mai Magyarországi helyzetről.  
 
Köszönjük Rozinak a finom vacsorát. 

K.É. 
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A Táncszeminárium program  
tervezete 

 
1999. december 30. csütörtök 
reggel 9 órától – délután 1 óráig 

Ismerkedés és Erdélyi Tibornak, a  
Táncszeminárium programjának ismertetése, eslő  

oktatás. 
 

1999. december 31. péntek 
reggel 9 órától – délután 1 óráig 

Táncoktatás 
 

2000. január 2. vasárnap 
délután 3 órától – este 6 óráig 

Táncoktatás 
 

2000. január 3. hétfő 
délelőtt 11 órától – délután 1 óráig 

Táncoktatás 
 
2000. január 4. kedd 
délelőtt 10 órától – déli 12 óráig 
délután 2 órától – este 6 óráig 

Egésznapos táncoktatás 
 
2000. január 5. szerda 
délelőtt 10 órától – déli 12 óráig 
délután 2 órától – este 6 óráig 

Egésznapos táncoktatás 
 
2000. január 6. csütörtök 
délelőtt 10 órától – déli 12 óráig 
délután 2 órától – este 6 óráig 

Egésznapos táncoktatás 
délután 2 és 4 óra között 

Táncfesztivál  
 
2000. január 7. péntek 
délelőtt 10 órától – délután 2 óráig 

Táncoktatás 
este 8 órától 

Táncház  
 

2000. január 8. szombat 
délelőtt 10 órától – déli 12 óráig 

A betanult táncok főprobája az esti Záró  
előadás sikeres befejezéséhez. 

 
Ezen a munkaterven Erdélyi Tibor a 

táncszeminárium vezetője szükségszerűen válto-
ztathat. 

J.G. 
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- szeptemberben a sport hozott izgalmat, a nemzetközi férfi 
vízilabda világkupa-selejtezők révén, ahol csoportunk egy 
része bemutatót is tartott a hazai és nemzetközi közönség 
előtt, 
- szeptember további eseménye volt fellépésünk a Tivoli 
Német Klubban, 
- októberben táncosaink a Beszkidek Lengyel Klubban 
szerepeltek a Multikultúrális Ifjúsági Koncert keretében, 
- ezt követte egy másik Polana hétvége, amely 
szórakozással kötötte egybe új táncok intenzív gyakorlását. 
Eljövendő események 
November 20-án lesz a Dandenong Fotball Klub, majd no-
vember 27-én az Indiai Gálafogadás a Camberwell Közössé-
gi Házban. Tánccsoportunk intenzív részese lesz a Talá-
lkozónak, különböző eseményeken való bemutatók, valamint 
egy táncház és egy táncszeminárium révén. Az ötnapos 
táncszemináriumot a Gyöngyösbokréta Tánccsoporttal és 
egy magyarországi hivatásos tánctanárral együtt 
szervezzük. Erdélyi Tibor vállalta a szeminárium vezetését. 
További szereplések 
Tánccsoportunk résztvesz egyéb közösségi tevékenységek-
ben is, mint például frissítők felszolgálásában a havonkénti 
filmvetítéseken, amely egyszerre közösségi munka és 
támogatás-gyűjtés. Részesei vagyunk olyan fontos közössé-
gi eseményeknek is mint a márciusi illetve októberi 
ünnepély, a Hősök Napja vagy a gyertyafény melletti karác-
sonyi éneklés. Nagy szerencsénk, hogy ennek fejében 
ingyen használhatjuk a Központ termeit. 
Új projektek 
Már meglévő anyag és kosztümök felhasználásával két rend 
új kosztüm fog elkészülni. 
Pólók és rövidujjú felsők kerülnek majd a táncosok között 
kiosztásra, hogy ezzel is népszerűsítsük tagságunkat külső 
rendezvényeken. 
Tánctanárok 
A junior táncsoport oktatói között nagy volt a mozgás, hiszen 
Cikora Angéla szülni ment, majd Gortva Róbert mondott le, 
amelynek nyomán Vámos Adele maradt tanárunk. Remé-
lhetőleg ezek a kérdések megnyugtatóan rendeződnek az 
elkövetkező hónapokban. A középső és felső csoporthoz 
Babinszky István, erősítésknént a már korábban is kiváló 
oktatói gárdához. 
A tavalyi év legnagyobb csalódása a támogatás-gyűjtő ebéd 
elmaradása volt, érdeklődés hiányában. Egy másik kudarc 
volt az újévi disco körüli huzavona. Tánccsoportunk illetve 
eredményeink reklámozására nagy szükség van, s ez bizony 
jócskán hatékonyabb is lehetne, amihez azonban idő- és 
energiatartalékaink közül kell mozgósítani. 
Összességében látványos előrehaladást értünk el a múlt 
évben. Köszönet a szülőknek, táncosoknak, tanároknak és a 
magyar közösségnek az ebben való aktív részvételért. 
Nagyon bízom benne, hogy ez a lendület fenntartható lesz a 
jövő évre is. Fiatal táncosaink bátorítása kulcsfontosságú, 
hiszen ők képezik majd a Magyar Ház magját az elkövet-
kező években. 
Köszönettel Mindenkinek. 

Ámon Lilla 

 
 
Lilla Ámon 
titkár 
 

HCC NÉPTÁNCCSOPORT 
Titkári jelentés 

Nagy megelégedésre szolgálhat, hogy – alighanem mindenki 
egyetertésével – mondhatom, számos szempontból is je-
lentősen javult a tánccsoport tevékenysége. Így előnyösen 
módosult a pénzügyi helyzet, a táncosok száma, a csoport 
általános morálja, a jelenlét, a különböző eseményekre szóló 
meghívások száma, a betanult táncok skálája és jónéhány 
további tényező. 
A tavalyi közgyűlés témája volt a Kalocsa és a Délibáb össze-
olvadásából adódó probléma. Tudatában voltunk az átmenet 
várható nehézségeinek, de ezek többségén mára túljutottunk, 
s optimizmussal nézhetünk az új évezred elé. 
A múlt év során számos újdonság köszöntött be. Energikus új 
elnökünk van, akivel egészséges csapatszellemben működött 
együtt a Bizottság is. 
Új tagok belépésével nőtt táncosaink száma is: Topcov Antho-
ny, Abraham Lara és Bradley, Kocsi Jutka és Nicolette, Halus 
Irén, Deák Julian társult hozzánk. Továbbá számos táncosunk 
visszatért rövidebb távollét után. Újra soraink között 
üdvözöljük Topcov Monicát, Svak Danit, Apró Tibit és Oswald 
Sylviát. Nagyon örültünk, hogy Molnár Erik is velünk töltötte 
magyarországi iskolai szünetének hónapjait. S, 
természetesen, elnézést kérek mindazoktól, akik kimaradtak 
volna a felsorolásból. 
Bálunk, amelyet “Tánc a Millennium Felé” névre kereszteltünk, 
kiemelkedő siker volt – társaságilag és művészileg ugyanúgy, 
ahogy hozzájárult a csoport pénzügyi stabilitásához is. 
 Az elmúlt év eseményeit felidézve, hadd fussak végig 
szerepléseinken. Előre is köszönöm, ha jelzést kapok az 
esetlegesen kihagyott programokról. 
- az 1998-as évzáró piknik Hanging Rocknál jelentős csoport-
építő sikerrel zárult Gumbiah Park-ban, 
- ezidőtájt, tehetséges és energikus fiatal tánctanáraink, Svak 
Laci és Atyimas Andrea házasságra léptek, 
- decemberben meghívást kaptunk a Dandenong-i Nemzetközi 
Kultúrális Fesztiválra, 
- az idei év nagy nyitánya volt a Hungarofest, ahol résztvettünk 
Tolcsvay “Híd Ausztrália Felé” programjában, amelynek előké-
szítésében döntő szerepe volt egyik szülőnknek, Szigeti 
Évának, 
- márciusban volt a két Polana hétvégénk közül az első, amely 
nagy sikkerel járt és segített táncosainknak a látványos és 
azóta többször is előadott új tánc, elsajátításában, 
- az Ausztráliai Makedón Ifjúsági Szövetség meghívására, 
később márciusban, palóc, ugrós, fiú és szatmári tánccal vala-
mint erdélyi forgatóssal szerepeltünk az egyébként megosztott 
véleményeket kiváltó Vic Ethnofest-en, 
- további népszerű szereplésünk volt áprilisban a Húsvéti 
Bálon a Központban, 
- ezek után következett a Piros Csizma Bál Noble Park-ban 
áprilisban, 
- májusban több táncosunk is hozzájárult az MHBK Bál 
sikeréhez a palotás előadása révén, amelyben külön köszönet 
illeti a Szilágyi házaspárt önzetlen fáradozásukért, 
- Hősök Napja nem kisebb mozgalmasságot hozott táncosaink 
szereplésével a Hawthorne-i Manresa Hall-ban, az MHBK 
szervezésében, 
- a szülők korábbi kitartó munkája a július 3-i, kiemelkedően 
sikeres bálunkon nyert megkoronázást, ahol a vendégek 
száma messze felülmúlta a közelmúlt jelenléti adatait, 
- augusztusban volt a Glen Waverley-i Kúltúrkör Bál, 
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MEGHÍVÓ 
Szeretettel látunk mindenkit,  

az IRODALOM ÉS 
ZENEBARÁTOK KÖRÉ-

ben 
Érdeklődök, kérjük hívják 

 Jekler Irént a  
9889 8370 telefonszámon 

Azoknak a szülõknek 
a gyerekei számára, akik 
ritkán használják 
számítógépûket, most 
rengeteg alkalom adódhat a 
böngészésre a karácsonyi 
szünidõ alatt. Megtudják 
például, hogy mennyire aktív 
lett Magyarország, amiota 
felszabadult a Komunizmus 
alól. 

Vadonatúj linkeket 
állítottam fel a használok 
kedvére. Többek közt egy 
linket az új honlapra, amelyet 
nem régen készített el a 
Magyar Köztársasági 
Nagykövetsége Canberrában 
illetve egy másikat, amelyet 
az Ausztráliai Nagykövetség 
állított fel Budapesten, hogy 
csak egy párat említsek. A 
linkek részletes listája a jelen 
cikk végén olvasható. 

Magyar Televízió 
hírmüsorai mostanában 
elöszeretettel foglalkoznak az 
1956-os Forradalommal. Ez 
igazából annak izgalmas, aki 
átélte azokat a napokat. 
Legalább három féle 
gondolkozás megy a 
forradalomról (elsö- tisztán 
Szabadságharc volt, második- 
Ellenforradalom volt az egész, 
harmadik- aki akadémikus, az 
egy Tiszta Politikai 
Forradolomnak tekinti, ami 
legelõször történt meg a 
világon.). Én szerintem ( ez 
egy negyedik vélemény) 
Igazságos Forradalomnak 
kéne hívni, mert csak most 
kezdik igazán megírni, hogy 
mi és hogyan történt. Akit 
érdekel ez a téma, most 
nagyon jó kapcsólatokat 
találhat a Számítógép Klub 
honlapján a „Embassy 
Republic of Hungary 
Canberra” link és a „1956 
Forradalom Történelmi 
Intézet” link alatt. 

foglalkozni, gazdagítani a 
magyar helyesírásukat a Word-7
-en keresztül. Nem kell külön 
magyar billentyű, mert a 
Windows 95/98-ban be lehet 
állítani a Magyart az angol 
mellett (settings-Control Panel-
Keyboard-Language-Add). A 
helyesírás is megvan,de azt 
külön kell beállítani (Tools-
Language-Set Language) felírás 
alatt. 
 
Ha valakinek van problémája, 
akkor hívja Szilárdot a 9560 
9918 telefonszámon. 
 
                 CIM:   
www.internetopia.net.au/sbarna/
index.html 
 
Kellemes és Kegyelemteljes 
Karácsonyi Ünnepeket és 
Nagyon Boldog Újévet 
Kívánunk a 2000 esztendöre 
Önnek meg egész Családjának  

Vezetöség
. 

 
 

Akit érdekel az utazás, 
most nagyon olcsó repülõ árak 
vannak hirdetve ($1113 KLM
-Europe) a „Getaway” link 
alatt. Érdemes különben is 
bele nézni mert Virtuális 360 
fokos kép nézést lehet meg 
tekinteni meg arról is 
beszélnek, hogy milyen 
formában lehet felszállni egy 
rakétás gépre, ami kivisz a 
légürestérbe.  

Az újítások, ami most 
lett hozzá kapcsolva és 
nagyon ajánlom bárkinek, 
hogy megnéze meg a szünidõ 
alatt: 

     Stardust-  csomó 
magyar linkek Magyar 
Köztársaság Nagykövetsége 
Canberra - magyar             
kultúrák meg közgazdasági 
statisztikák Hungárián 
Embassy Budapest- Tim 
Fisher kép meg Göncz Árpád 
képei Melbourne és látogatás 
céljai Ausztráliában meg a 
Magyar Nobel díjasok, 
zenések, olimpia aranyérmes 
bajnokok. 
     Külügyminisztérium 
Budapest- fogalmazza az 
egész aktoviját. 
     Immigration Policies of the 
Australian Government. 
     Guide to Australia and 
Sydney Olympics 
     2YK Probléma megírva 
magyarul. 
     Magyarország látása 
élõben egy bolygóról éjjel 
nappal a légürestérből 
     Getaway Holidays- fõváros 
látogatások, repülõ és hotel 
árak . 
     Szóval minden diák és 
szülõ sokat tanulhat a szünidõ 
alatt, 
 ha megnézi a számítógép 
klub honlapját. 
 
Továbbá a szünet alatt a 
szülök tudnak a gyerekekkel 

Mit érdemes megnézni a karácsonyi szünidõk alatt? 
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JANUÁR 4 KEDD TALÁLKOZÓ PIKNIK 

JANUÁR 29 SZOMBAT EST A SÖRKERTBEN 

FEBRUÁR 13 VASÁRNAP ERDÉLYI SZÖVETSÉG PIKNIKE 

FEBRUÁR 26 SZOMBAT IFJÚSÁGI SZÖV. RENDEZVÉNYE 

MÁRCIUS  12 VASÁRNAP MOZI 

MÁRCIUS  19 VASÁRNAP MÁRCIUSI ÜNNEPÉLY 

MÁRCIUS 25 SZOMBAT MHTV BÁL 

MÁRCIUS  26 VASÁRNAP GULYÁS FŐZÉSI VERSENY 

ÁPRILIS 8 SZOMBAT ZENÉSZEK BÁLJA 

ÁPRILIS 9 VASÁRNAP MOZI 

ÁPRILIS 23 VASÁRNAP HÚSVÉTI BÁL 

ÁPRILIS 30 VASÁRNAP IRODALMI ELŐADÁS 

MÁJUS 7 VASÁRNAP REGNUM SZÖVETKEZET EBÉDJE 

MÁJUS 14 VASÁRNAP MOZI 

MÁJUS 20 SZOMBAT LEHÁR-KÁLMÁM OPERETT EST 

MÁJUS 28 VASÁRNAP ÉDES ANYANYELVÜNK ELŐADÁS 

JÚNIUS 11 VASÁRNAP MOZI 

JÚNIUS 18 VASÁRNAP SOCIAL CLUB RENDEZVÉNY 

JÚNIUS 25 VASÁRNAP ERDÉLY SZÖVETSÉG EBÉDJE 

JÚLIUS 1 SZOMBAT M. K NÉPTÁNCOS BÁL 

JÚLIUS 9 VASÁRNAP MOZI 

JÚLIUS 22 SZOMBAT ANNA BÁL 

AUGUSZTUS 6 VASÁRNAP SOCIAL CLUB RENDEZVÉNY 

AUGUSZTUS 13 VASÁRNAP MOZI 

AUGUSZTUS 19 SZOMBAT SZENT ISTVÁN BÁL 

AUGUSZTUS 27 VASÁRNAP SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉLY 

SZEPTEMBER 2 SZOMBAT IFJÚSÁGI SZÖV. RENDEZVÉNY 

SZEPTEMBER 10 VASÁRNAP MOZI 

SZEPTEMBER 17 VASÁRNAP REGNUM SZÖVETKEZET EBÉDJE 

SZEPTEMBER 23 SZOMBAT SPORT BÁL 

OKTÓBER 1 VASÁRNAP IRODALMI ELŐADÁS 

OKTÓBER 8 VASÁRNAP MOZI 

OKTÓBER 14 SZOMBAT ARANY ÉS EZÜST BÁL 

OKTÓBER 22 VASÁRNAP OKTÓBERI ÜNNEPÉLY 

OKTÓBER 28 SZOMBAT PÖTTYÖS BÁL 

NOVEMBER 5 VASÁRNAP TEMPLOM BÚCSÚ 

NOVEMBER 11 SZOMBAT ZZZ RÁDIÓ BÁL 

NOVEMBER 12 VASÁRNAP MOZI 

NOVEMBER 19 VASÁRNAP MHTV PIKNIK 

NOVEMBER 25 SZOMBAT KATALIN BÁL 

DECEMBER 3 VASÁRNAP MIKULÁS PIKNIK 

DECEMBER 17 VASÁRNAP GYERTYAFÉNYES EST 

DECEMBER 31 VASÁRNAP SZILVESZTERI BÁL 

2000 
A MAGYAR KÖZPONT ÉVI PROGRAMJA 

Kedves olvasók figyelmét felhivjuk, hogy dátumok és rendezvények változhatnak az évfolyamán. 
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Segítsünk egymásnak magyar élményt létrehozni 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR JÁTSZÓCSOPORT 
 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, magyar énekek és 
mesék  

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

Magyar Központban az ifjúsági terem előcsarnokában. 
Szülõk és nagyszülõk, hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Etelka: 9702 3511 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA  
presso-bárban 

(teljes italengedély) 
és  a változatos étlapból választhat 

ízletes ebédet/vacsorát. 
 

NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 
 PÉNTEKEN 

 SZOMBATON  
este 6 órától 11 ig 

VASÁRNAP  
de. 11-től du 5-ig 

Bővebb felvilágosítás vagy  
asztalfoglalás : 9800 4544 

 

Kézimunka kedvelõk klubja 
A kézimunka kedvelõk klubja 
minden hónap második 
csütörtökén találkozik, délután 1 
órakor a Szent István templom 
alatt lévõ társalgóban. Mindenki 
hozza magával saját 
kézimunkáját; himzésben, 
varrásban ingyenesen kaphat 
tanácsot szakértõtõl. 
 
Havonként egy délutánt együtt 
eltöltve - kellemes környezetben 
- szeretettel várunk minden 
érdeklõdõt. 
 
További felvilágosítást kaphat:  

Ittak Magdinál: 9544 7162,   

 A Magyar Központ Számítógép és 
Internet Klubja 

 
MAGYAR Windows 95 

* Internet használata - 

 Magyarországról - Hírek, Rádió, TV, Élõ 

 beszélgetések, Parlamenti tudósítás, 

 Utazások, Kultúra, Népművészet. 
* Ausztrál - Magyar adattár 
 Tudósítás a Melbournei Magyar Központról 

 http://www.hungcomm.aone.net.au 
Magyarul  - Office 95 
   - Word 7 
   - Excel 
   - Power Point 

CD- Rom - magyarul 
 - Budapest történelme 
 - Honfoglalás és Államalapítás 
 - Tolnay Világtörténelem 
 - Révai Nagy Lexikona 
 - Hungary 1 
 - Emese Álma 
 - Nyelvész 
 - Angol-Magyar, Magyar- Angol hangos szótár 
 sorozat 
 - Repülő Kastély 
 - Mesélő könyv 
* Mit tud a magyar nyelvû számitógép nyújtani a fiataloknak? 
* Mik a lehetõségek? Szakkönyvek? 
Összejövetel a hónap első szerdáján 7.30 - kor a Magyar 

Központban. További felvilágosításért forduljon  
Barna Szilárdhoz  03) 9560 9918 

   

HÁZTETŐFESTŐ, a legrégibb ma-
gyarul beszélő háztető restaturátor Melbourne-
ben, 1979 óta bizalommal fordultak hozzám 
égetett és cemet cserepű háztulajdonosok a 
tetőproblémáikkal. Öreg, hullámos pléhtetőjét 
colourbond könnyű cseréputánzással 
felújítom, vagy magas víznyomással le-
takarítom (vegyszer nélkül), mohás, cemet 
vagy égetett-cserepét, színezett cementtel 
kúpcserepeit (dudacserepeit) átcementezem, a 
cementtetőt szükség szerint Ön által választott 
színnel befestem és glazúrozom is. Bizalom-
mal forduljon tetőproblémájával Jánoshoz: 
9311-9343. Ingyen árajánlat. 



HÍRADÓ, 1999 december 12 

DECEMBERI/JANUÁRI NAPTÁR 
    
  

December 5. vasárnap de. 8.30 órakor szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Mikulás piknik 
December 11. szombat A Társalgóban az Evangélikus egyház  
     rendezésében szeretett vendégség 
December 12. vasárnap de. 8.30 órakor szentmise  
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
December 19. vasárnap de. 8.30 órakor szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet  
    Gyertyafényes est   
December 25. szombat de. 11 órakor Református Istentisztelet 
December 26. vasárnap de. 8.30 órakor szentmise 
December 31. péntek Szilveszteri bál 
Január 2. vasárnap de. 10.30 órakor Közös Evangélikus és  
    Református Istentisztelet 
Január 4. kedd  Egésznapos piknik 
Január 22. szombat Fiatal képviselők látogatása 
Január 29. szombat Est a sörkertben     
    

FEBRUÁRI  ESEMÉNYEK 
Február 13. vasárnap  Erdélyi Szövetség piknikje 
Február 26. szombat  Ifjúsági Szövetkezet rendezvénye  
 
 
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 
(postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK $6 CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION INC. 
NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb január 20-ig  
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, vagy Kövesdy Évának, 79 Dellfield Drive, Templestowe 3106  

címre eljutattnia. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva  

Bármi kérdéssel, megjegyzéssel vagy hozzászólással forduljanak a Szerkesztõbizottsághoz. 



HÍRADÓ, 1999 december 13 

MEGHÍVÓ 

a 
MIKULÁS-PIKNIKRE 

 
melyet 2000 december 3-án, vasárnap  

a Magyar Központ Lajos-ligetében 
tartunk. 

 
A nap folymán a gyermekeknek mini 

olimpia. A felnőttek szórakoztatásáról a 
Nefelejcs Zenekar gondoskodik. 

 
12 órától ízletes ebéd: 

Rostélyos – bográcsgulyás – bécsi szelet 
– házi sütemények 
– ebéd után lángos 

Délután a 
Mikulás 

ajándékot 
oszt. 

Belépés díjtalan. 
Tányért, 

evőeszközt, kerti 
széket kérjük hozzon magával. 

Önt és kedves barátait szeretettel várja 
az Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

igazgatósága. 
 


