
AZ ELSŐ GULYÁSFŐZÉS 
VERSENY 

A Magyar Központ Lajos ligetében  
2000 március 26-án vasárnap, 

melyre minden magyar szerveze-
tet, egyént szeretettel hívunk és 

várunk. 
Belépődíj a látogatóknak 8 dollár 

melyben a gulyás kostólás bennfoglaltatik. 
 

A 

versenyt követően “szentendrei lángos“ (ára 
$1.50) kapható melyet a jó zene és ostorcsattog-

tatások mellett élvezettel fogyaszthatunk. 
 

Zenét a “Nefelejcs –duó” szolgáltat,  
a jóhangulatot, kertiszékét és evőeszközét  

mindenki hozza magával. 
JÖJJENEK, SZÓRAKOZZUNK EGYÜTT! 

  A versenyre benevezni (március 17-ig)  vagy  
érdeklődni a következő személyeknél: 

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 
Vető Olga – 9754 8579 

Kövesdy András – 9846 2675 

A verseny szabályai a következők: 
 

 Benevezés díjtalan; 

 A benevező a gulyáshoz szükséges anyagról és 
a főzési eszközről saját maga gondoskodik; 

 Az elkészített gulyás zsűri által díjjazva (a 
zsűrié az utolsó szó). 

A nap tiszta bevételét a “Magyar Kultúra Is-
mertetése az Ifjúsággal” tervezetre fordítjuk. 

INGYENES 

A MONTHLY PUBLICATION OF THE     6. évf. 8. szám. 2000 március 
HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE 

 
 
 

 
 
 

 
Magyar Központban 
2000 március 15-én, 

szerda este  
7 órakor Szentmise  a 
Szent István templomban az-
után fáklyás koszorúzás és me-
gemlékezés a Hősi Emlékműnél 
a melbournei ifjúság közre-
működésével 
  

Szeretettel várunk minden 
honfitársunkat. 
A Magyar Központ vezetősége 

 

ÜNNEPÉLY 

1848 MÁRCIUS 15  

EMLÉKÉRE 

A Filmegyesület március 12-én, 
du. 3 órakor bemutatja az  

Egri Csillagok  
cimű színes történelmi filmet 

széles vásznon (cinemascope). 
Helyárak: 6 dollár, nyugdijasoknak 

4 dollár, 20 éves korig dijtalan. 



HÍRADÓ, 2000 március 2 

A melbournei időjárás, 
mármint hogy három sze-
zon is előfordulhat egy 
nap sok vicc tárgya, s már 
Budapesten és New York-
ban is hallottam erről 
megjegyzéseket. 
Szerencsénk volt, 
vasárnap február 13-án az 
Erdélyi Szövetség által 
rendezett piknik napján, az 
időre semmi panaszunk 
sem lehet.  
 
Ideális-napra ébredtünk és 
a Magyar Központ Lajos 
ligetének árnyékos fái 
alatt gyült össze Mel-
bourne egyre “fiatalódó” 
tömege, hogy élvezze a 
barátok, ismerősök 
társaságát. Be-cslésünk 

szerint közel négyszázan 
lehettünk. Már 12 óra elött 
hosszú sorok alakultak a 
bogrács és hús sütök elött. 
A finom falatok gyorsan 
gazdára találtak és sajnála-
tunkra és szégyenünkre 
kiszaladtunk idő elött en-
nivalóvól. Ezért többen a 
népszerű Korona étterem-
ben fogyasztották 
ebédjüket. 
 
Aki valamikor is hasonló 
rendezvényt csinált az biz-
tos jól tudja, hogy milyen 
nehéz előre ki okoskodni, 
hogy mennyi emberre kell 
vagy lehet számítani. 
 
A délután igen kellemesen 
telt el és úgy tapasztaltuk, 

hogy mindenki jól érezte 
magát. Vendégeinket kel-
lemes magyar nóták 
szórakoztatták és a Ma-
gyarországról ittartozkodó 
Pásztorka Sándor növelte 
a jó hangulatot magyar 
nótával. Köszönet úgy 
neki, mint a sok 
“vendégsegitőnek” és 
sütemény 
adományozónak. Úgyszín-
tén köszönet a megjelent 
támogatóinknak, hogy el-
jöttek, és elnézést kérünk 
mégegyszer azoktól 
akiknek nem jutott ebéd 
vagy lángos. 

 
 

Pelle Lajos 
 

mondható eseményt. 
Március 26: A tánccsoport részt 
vesz a Gulyás Főzés 
versenyben. Már kivettük a 
bográcsot a raktárból és 
tanulmányozzuk a szakács 
könyveket. Ezen kivül, van egy 
titkos fegyverünk melyet fel-
használva mi leszünk a nyer-
tesek!!! 
Köszönjük a Magyar Központ 
igazgatóinak akik egy nagyon 
finom BBQ ebéddel vendégül 
látták a tánccsoport tagjait a 
Találkozó záró napján elis-
merésül az ifjúságnak kemény 
munkáját a táncszeminár alatt, 
valamint a sikeres fellépésükért 
a megnyitó és ifjúsági 
előadásokon. 

Ámon Lilla 
Titkár 

vizsgák miatt szüneteltek egy évet. 
 
Márciusi programok: 
Március 13: A Knox-i Tanács a 
Labour Day hétvégén szervezi a 
“Knox Horizons” rendezvényét. 
Hétfőn, 4 órai kezdettel egy órás 
táncműsor lesz melyen többek 
között a mi is szerepelni fogunk. A 
rendezvény helyszíne a Dorset 
Road-i Arboretum. 
Köszönettel nyugtázzuk azt, hogy a 
Knox-i Tanácsnak, hogy jelentős 
összeggel hozzájárult a ruhatárunk 
gyarapitásához (új fekete mel-
lényeket készitünk a fentil említett 
alkalomra). Kérjük a kedves 
Híradó olvasóit, hogy aki teheti, 
támogassa megjelenésükkel a 
tánccsoportunkat a Knox Horizons 
rendezvényen. 
Március 15: Márciusi ünnepély és 
koszorúzás. 
Március 17-19: Tánctanfolyam a 
Healesville-i Polana cserkész 
táborban.  Azt hallottam, hogy a 
táncosok már nagyon várják ezt a 
mostmár hagyományosnak 

Még mielőtt elkezdődött volna a 
hivatalos év február 4-én, a 
Banyule város Tanács meghívása 
által sikeres fellépésünk volt 
“Australia Day” alakalval. A 
nagy csoport néhány tagja táncolt 
és bizonyára remekeltek mert a 
többnyire ausztrál közönség a 
tánc befejezésével vas tapssal 
mutatta elismerését. 
 
Február 12-én, a fitzroy-i 
Spanyol Klub meleg európai sze-
retettel fogadott bennünket. A 
szokatlan kis színpad ellenére, a 
középső csoportunk tagjai ügye-
sen bemutatták  tudásukat. 
Február 19: A Magyar Központ 
által rendezett Táncházon a mi 
csoportunktól is sokan 
vettekrészt . 
Új tagok: Szeretettel köszöntjük 
a következő új tagokat – Németh 
Blanka, Vanda, Barna, Szécsi 
Róbert és Pataki András körünk-
ben. Nagy örömmel látjuk ismét 
körünkben Heinrich Moirát és 
Sarnai Istvánt akik az érettségi 

AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG PIKNIKJE 

A MAGYAR KÖZPONT NÉPTÁNCCSOPORT  
FEBRUÁRI HÍREK 
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JEGYEZZE BE  A NAPTÁRBA 

FELEJTHETETTLEN ÉLMÉNY LESZ! 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

SÜLLY  
ETÁVAL 

1.  Hol születtél?  

Baján 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1957 november 2-án 

3. Mi volt  első munka helyed? 

Standard Cable-nél     

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Sopron 

5.  Ki a kedvenc színészed?  

Susan Hayward  

6. Melyik könyet olvastad utoljára? 

Angela’s Ashes 

7. Ki a kedvelt íród/költőd? 

Petőfi Sándor  

8. Ki a kedvenc énekesed? 

Honthy Hanna 

9. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Széchenyi István 

10.  Mi a kedvelt foglalkozasod/időtöltésed? 

Kertészkedés 

11. Mi a kedvenc ételed?  

Csirke pörkölt galuskával és uborka 

salátával 

12. Van-e kedvenc éttermed? 

A Korona 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Barátokkal találkozni   

14. Mit utálsz a legjobban? 

A veszekedést és marakodást  

15. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed a 

Központtal kapcsolatban. 

Szeretném ha több ember venne részt a 

Központ munkájába. 

 
Merkli Ferencnek 

boldog születésnapot 
és jó egészséget ki-

vánunk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mhtv bál 
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Megindul a Magyar Központ  

“veterán” néptánccsoportja. 
Az első összejövetel-próba, szerda március 22-én, 

7.30 órai kezdettel. 
Táncoktatók: Svak László és Babinszky István 

 
Korhatár nincs, nem fontos a gyakorlat,  

a fontos hogy élvezd a magyar néptáncot. 
Bővebb felvilágosítást: 

Kövesdy Évánál: 9846 2675 

Köszönjük Rodek Lisának a fénykép sorozatot, 

valamint Faith Ferinek aki leitra a Központ tör-

ténetét a mai napig amit Kardos Béla továbbit a 

Magyarok Világszövetségének. 

Sok szerencsét 
és boldogságot 

kivánunk  
Jakabos 

Anitának és 
Juhász Attilának 

akik március  
4-én tartják 

   esküvöjüket. 

 
 
 
 
 
 

Azok a fiatalok akik elsőbálozok szeretnének 
lenni – szeptember 2-án a  

Kisasszonynapi Bálon  
kérjük jelentkezzenek az Ifjúsági Szövetkezet  

Vető Olgánál: 9754 8579 
 

A táncoktatás ingyenes és a bálon készült 
csoport kép az épület előcsarnokában lesz 

helyezve. 

JEGYEZZE BE NAPTÁRÁBA! 

 

HÚSVÉTI BÁL 
Vasárnap, április 23-án. 

 
Vendégszereplő Magyarországról 

Dallos Gizi 
 

Örömmel jelentjük be, hogy Kövesdy Évát felvették 
a “Multicultural Arts Marketing Ambassadors Strate-
gy” programba, amely márciusban kezdődik. A tan-
folyam magába foglalja a “Arts Marketing to Ethnic 
Communities, Media and Publicity Campaign Man-
agement, Media Liaison and Communication, Public 
relations”. Sok szerencsét kivánunk a tanfolyamhoz. 

Atyimás Erzsébet 

MEGHÍVÓ 

A Melbournei Gyöngyösbokréta 

Néptánccsoport újra  

megrendezi a 

A Magyar Központban, 2000 április 8-án,  

szombat este 7.30 tól. 

 

Melbourne közkedvelt zenekarai minden 

korosztálynak  

megfelelő zenével kedveskednek. 

 

Az este fénypontja 

KOMÁR LÁSZLÓ 
legujabb számaival lép fel 

Értékes tombola 

 Ízletes vacsora 

  Finom lángos 

   Házi sütemény, tea, 

kávé 
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H 
uman nature can 
rarely survive sus-
tained depression, 

and the more devoid of op-
portunities the present is, the 
more the need to believe in 
the future: 
My nation cannot sink under 
the suffering which has been 
dealt out to it… Whatever 
dissensions embittered our 
homeless existence…. All of 
us were agreed that the holy 
duty of active and steadfast 
patriotism was expected of 
the Hungarian emigrants in 
their exile, whether they 
were united as friends or 
sundered in loneliness. 
They must remain a living 
protest before God. 
They must raise their voices 
in the name and for the de-
fence of the nation itself… 
They must hold aloft the 
banner…. 
They must preserve the Hun-
garian question amongst 
those questions which de-
mand solution from the logic 
of history…. 
They must represent this ar-
ticle of faith of the Hungari-
an nation’s political religion 
– that … Golgotha was not 
the wooden monument over 
a grave, but the symbol of 
resurrection. 
They must proclaim their 
belief in the future independ-
ence of their country, in or-

der that the world might 
believe in it, and, in con-
sequence of this belief, 
render due consideration 
to the Hungarian nation. 
And while, by their untir-
ing activity, they sent a 
stimulating magnetic cur-
rent home to their country, 
so that the nation should 
not languish under her 
sufferings, they must per-
sonify the just and natural 
aspirations of the Hungar-
ian nation, and form a 
connecting-link between 
these aspirations and the 
events of the world. 
 
The aims were lofty, the 
plans idealistic. For no 
man without strong faith 
in the inevitable victory of 
his case would ab ovo  
stand up against a ruling 
system of power and para-
doxically no one, but who 
intends to live and die in 
his country would work so 
single mindedly for his 
salvation that he had to 
suffer the fate of an emi-
gree. The reality, however 
for the time being was the 
long road from the south-
ern border post of Orsova, 
which by the order of the 
Sublime Porte led through 
dust and quagmire farther 
and farther from civilisa-
tion, cutting Kossuth and 
his circle off from western 

diplomats and devoted 
friends. The first station 
was Widdin, where the 
number of refugees was 
about 5,000. 
 
The Austrian Court 
viewed with alarm the 
conglomeration of Hun-
garian patriots, so close to 
the border of the retrive 
Hungary, and yet outside 
the reach of the Austrian 
police. Unable to put suf-
ficient pressure on the 
Porte to extradite Kossuth 
and his followers, Vienna 
concentrated on enticing 
the refugees to return, and 
on persuading the Turks 
to keep the remaining rev-
olutionaries at a good dis-
tance in the supervised 
internment.  

 
Egon F. Kunz 

Blood and Gold 
F.W. Cheshire Publishing Pty. Ltd. 

1969 

folytatás a múlt hónapról 
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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: 

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 

 
Összejövetel a hónap első szerdáján 

7.30 - kor a Magyar Központban. 
További felvilágosításért forduljon  

Barna Szilárdhoz  9560 9918 
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Március 5. vasárnap de. 8.30 órakor szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     
Március 12. vasárnap de. 8.30 órakor szentmise 
    Mozi  
      
Március 15. szerda este 7 órakor szentmise 
    Márciusi Ünnepély  
Március 19. vasárnap de. 11 órakor Református Istentisztelet 
       
Március 25. szombat MHTV Bál 
Március 26. vasárnap de. 8.30 órakor szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    Gulyásfőzés verseny 
            

ÁPRILISI  ESEMÉNYEK 
 
Április 1. szombat  Egésznapos női-lelki gyakorlat 
Április 8. szombat  Zenészek bálja 
Április 9. vasárnap  Mozi 
Április 23. vasárnap  Húsvéti bál 

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 március 20-ig  
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@telstra.easymail.com.au 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. 

MÁRCIUSI NAPTÁR  


