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A 
BETHLEN GÁBOR 

ALAPÍTVÁNY 
KURATÓRIUMA 

2001. november 5-én az 
Országos Széchényi Könyvtár 

Dísztermében Tartandó 
Díjátadó ünnepélyen  a  

Márton Áron Emlékérmet 
kapja:  

Melbournei Magyar 
Központ      

 

NÉPITÁNC TANFOLYAM  
a Honvéd Együttes 

ké t  k i eme l kedő 

táncosaitól, Ertl Pé-

ter és Béres Ani-

kótól.  Beiratkozási ív 

a 5.-ik  

 

oldalon található. 

Bővebb felvilágosítás: 

Kövesdy András: 9846 

MULASSUNK EGYÜTT! 

KACZOR FERENC 
Magyarországról  

“Őrült szerelem,  
bocsáss meg kérlek” 

Magyar nóta – Sláger énekes 

 
Közreműködik az After Dark ze-

nekar 
 

2001. November 17.-én,  

szombaton este 7 órakor a  
Magyar Központ Ifjúsági  

termében. 
Belépődíj egységesen 20 dollár 

 
Asztalfoglalás: 

Kövesdy András 9846 2675 

Fogarassy Marika 9833 3235 
 

A konyhán ízletes vacsora 
kapható! 

Szilveszteri Bál 
Mint az elmult négy évben, az idénis sak a 

Magyar Központ nagytermében lesz 

megtartva a Szilveszteri Bál. Ennek a 

teremnek a befogadó képessége 600 

személy. Zenét a mindig kitünő hangulatot 

teremtő Székely Zenekar szolgáltat.  

A nagy érdeklődésre való tekintettel 

felkérjük kedves vendégeinket, akik ezen az 

estén óhajtanak résztvenni, sürősen 

jelentsék be jegyigényüket  Faith Ferencnél, 

a 9762 9135 telefonszámon, vagy Vető 

Olgánál a 9754 8579 telefonszámon. Az 

asztalok fele már le van foglalva. 

A jegyek ára 25 dollár, nyugdijasok részére 

22 dollár. A belépőjegyek átvehetők fizetés 

ellenében november folyamán a Magyar 

Központban minden csütörtökön délelőtt 11 

óra és délután 2 óra között, illetve vasárnap 

a templom alatti társalgóban 9.30-tól 10.30-

ig, legkésőbb december 2-án a Mikulás 

pikniken. 

A Bálon jegypénztár nem lesz. 
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Visszapillantás: 
 
Újra programdús hónap végére értünk. 
Október 5.-én a Társalgó Kör rendezésé-
ben Nagy Dénes professzor Bolyai János 
matematikus életét és munkásságát is-
mertette. 
 
Október 13.-án az Arany és Ezüst bál 
került megrendezésre. A hangulatosan 
feldiszített Ifjúsági terem, az izletes 
vacsora, amiért köszönet jár Erdősi 
Rozinak, Vető Olgának és segitőiknek, 
valamint a Magyar Központ Tánccsoport 
tagjainak akik hozzájárultak az est 
sikeréhez. A kitünő tánczenét újra a 
Simplicity olasz zenekar szolgáltatta. 
 
Október 20.-án az ifjúságnak volt főként 
szánva a Táncház. A sydney-i Transylva-
niacs újra lejött, hogy a melbournei fiat-
alok is élvezni tudják a magyar népzenét 
élőben. Külön érdekesség volt a cimbal-
mos játékos aki Canberrából hozta a 
cimbalmát. A táncház előtt a zeneka 
tagjai a 3MBS rádió állomásnál interjut 
adtak, valamint talpalávalót húztak az 
Ausztrál rádió studióban. A Transylvani-
acs két tagja még vasárnapra itt maradt, 
hogy a koszorúzás alatt megható zenével 
kisérje a megemlékezest. 
 
Vasárnap, október 21.-én az 1956-os 
hősőkről emlékeztünk. A Szentmise és 
koszorúzás után az emlékműsor követ-
kezet az Ifjúsági teremben. Az alábbi 
csoportok koszorúztak: 
 Melbourne Magyar Központ 
 3ZZZ Önkéntes Rádió 
 54-es Hunor és Magyar – 63-as 

Tormay Cecil Cserkész csapatok 
 Árpád Otthon 
 Délvidéki Demokratikus Magyar 

Szövetség 
 Erdélyi Szövetség 
 Gyöngyösbokréta Néptáncegyütte 
 Knox Idős Magyarok Klubja 
 Magyar Birkozó Klub 
 Magyar Demokrata Fórum 
 Magyar Filmegyesület 
 Magyar Központ Néptánccsoport 
 Magyar Szabadságharcos Szövetség 

Victoriai Szervezete 

 Magyar Vitézi rend 
 MHTV 
 Rákóczi Egyesület 
 Rákóczi Ifjúsági Kör 
 Regnum Magyar Iskola 
 Segitő Szolgálat* 
 Victoria Magyar Emberjogi Alap 
* A Segitő Szolgálatnak ez volt az 
utolsó tevékenysége, mert ezentúl a 
Szolgálat befejezte működését. 
A műsor első részében, verses, zenés 
összeállításban “Elindultam széphaz-
ámból” műsorban szerepelt Bakos 
János, Csernatony László, Csernatony 
Zsófi, Jekler Béla, Jekler Irén, Juhász 
Etelka, Juhász Géza, Kőhegyi Ildikó, 
Nagy Margó, Pakai Imre. A műsort 
összeállította Jekler Irén. Az ünnepély 
további részében felléptek: Faith 
Ferenc, Zsóri Mónika, Camp Eliana, 
Docker Stephen, Docker Yvonne, Rad-
uly Christopher, Magyar Vegyes Kórus 
és Ferencz Józsika. 
 
A hónap utolsó szombatján Ma-
gyarországi vendég, Pataky Attila fogja 
szórakoztattni a vendégeket. 

K.É. 

Vendégek az Arany és Ezüst 
bálon 
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Holloházi porcelánt lehet a  

Magyar Központban vásárolni  
kedvezményes áron. 

A porcelán megtekinthetô az 
Ifjúsági Terem előcsarnokában. 

Érdeklôdni lehet: 
Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 

vagy 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói  

kérésére minden hónapban 

 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapon: 

november 28,  
délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Házy Irén: 9887 4118 
Szabó Edit: 9560 1270 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
Ez úton szeretném felhívni figyelmét a csatolt pályázati 
lehetőségre, amely "A határon túli ifjúság programjai-
nak, szervezeteinek, kezdeményezéseinek 
támogatására" szolgál. Megtalálható az alábbi címen:  

www.ism.hu/tender.php?p_id=45 
Üdvözlettel: 
Dr. Szabó László Zsolt 
első titkár (kulturális) 

Társalgó Kör 
A november 4.-én tartandó Társalgó Kör összejövetele 
a megszokottnál egy kicsit nagyobb szabású rendez-
vénynek ad otthont. A címe: Bióritmus lesz és az 
egészséges életmód több területével foglalkozik, pl. 
Kinai gyógymód, természetesanyagokból készült 
kozmetikumok, organikus élelmiszerek, stb. 

Bővebb felvilágosításért hívják Jekler Irént a  
9889 8370 telefonszámon. 

MEGHIVO 
 

Szeretettel hívja és várja vendégeit a  

Regnum Szövetkezet Vezetősége  

2001. november 4.-én, vasárnap a 

 

Szent István templom búcsúra 
A Magyar Központ nagytermébe 

de. 11 órakor 

Ökumenikus Istentisztelet 

 

 Gyulyás 

 Laci pecsenye 

 Házi sütemények 

 Lángos 

 

 
A nap tiszta bevétele a Szent 

István templom fenntartására 

fordítjuk 

 
 

 

A bazárba szánt tárgyakat a vasárnapi  

szentmisék után köszönettel átvesszük 
 

 

Kaláka – Munka nap 
A követkző kaláka 2001. november 17.-én 
de. 9 órakor kezdődik. 
Bővebb felvilágosításért hívja Vető Ti-
bort, 9754 8579 telefonszámon. 

 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR AZ 

IGAZGATÓSÁG! 

Köszönet! 
Finta Zolinak és Erzsikének akik a Hősi  
Emlékműt letisztították és elkészítették az 
októberi koszorúzásra. 
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A Magyar Nyelviskola és az MHTV 
2001. November 18.-án 

Piknikre, öregdiák találkozóra és ballagásra hív minden érdeklődőt a  
Magyar Központ Lajos ligetébe. 

 
 

 
 

Gulyás, sültek, lángos, sütemények, italengedély. A zenét a Székely Zenekar szolgáltatja. 
További felvilágosítás az alábbi telefonszámokon: 

Kurtz Mária 9877 0672      Jobbágy Sándor 9762 0430 
Mindannyiukat nagy szeretettel várja az egész magyar közösség érdekében tevékenykedő  

Piknikfelszerelésüket és jókedvüket 
kérjük hozzák magukkal. Rossz idő 
esetén belső helyiség biztosított. 
Kérjük valamennyi “Öregdiákot”, 
valamint egykori tanárt, hogy tekin-
tet nélkül arra, mikor és hol járt Mel-
bourne-ben magyar iskolában, je-
lentkezzen Kurtz Máriánál (9877 
0672) vagy Szabó Marikánál (9870 
8768). Szeretnénk név szerint is me-

Vendégeinket délelőtt 9 órától várjuk 
egész napos programokkal a 
gyermekeknek (ugráló kastély, karác-
sonyfa díszek készítése, arcfestés, 
bábszínház, rajzverseny, fánkevő 
verseny, stb.), vidám műsorral a 
felnőtteknek. A nap folyamán 
különböző mesterségekkel is megis-
merkedhetnek . Kézimunka Kör, 
fafaragás, tányérfestés, stb. 

Új mikrofon! 
A Magyar Központ hosszú 
évek után tudot venni drót 
néklüli, ruhára csiptetett 
mikrofont. A Társalgó Kör 
193 dollár hozzájárulásával 

sikerült az 1200 dolláros mikrofont 
beszerezni. Köszönet azoknak akik 
három előadáson a 4 dollár belépőt 
fizették. 

Befektetés a fiatalokba 
 
E kérdés nagyon sokat felmerül, hogy ér-
demes e a fiatalokba pénzt és energiát be-
fektetni, hogy magyar identitásukat meg-
tartsák. Ez a probléma nem csak a magyar 
emigrációban merül fel, hanem mindegyik  
csoport ezzel a problémával küzd. 
 
A többség véleménye, természetesen az, 
hogy kötelességünk minden lehetőséget 
megadni, hogy fiataljaink körünkben 
maradjanak, magyarságukat megtartsák, és 

ha szerencsénk van, akkor a vezetést át 
veszik. Ennek a problémának a kulcsa az 
hogy, hogyan lehet ezt elérni. Mint példának 
lehet sorolni: a Magyar Központ vezetősége 
több alkalommal behivott fiatal igazgatókat, 
akik általában rövid ideig be töltötték 
szerepüket, aztán kiléptek. Fiatalokat 
vezetőségi tanfolyamra küldtünk  amelyet a 
victoria állam rendezett. Táncházat megren-
dezünk részükre, ami  kb. 700 dollár 
veszteséggel fejeződőtt be. Ezt a 
veszteséget a Magyar Központ fedezte tel-
jesen. A hónap végén ugyancsak a Magyar 
Központ közel 10,000 dollárt fog befektetni a 
fiatalokba amikor a két Honvéd Együttes 
táncosát kihozatjuk. Milyen sikere lesz, majd 
meglátjuk. 
 
Kritikát az igazgatók eleget hallanak, itt az 
idő nem csak pozitív javaslattal hanem 
cselekedettel is hozzájárulni ehez a problé-
ma megoldásához. 

K.É. 
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NÉPTÁNC 

TANFOLYAM 

A Melbournei Magyar Központ, vezetősége 

NÉPTÁNCTANFOLYAMOT 

rendez a Magyar Központ és a  

Gyöngyösbokréta néptánccsoportok  

közreműkődésével minden magyar  

népitánc kedvelőknek. 

A tanfolyam vezetői a Honvéd Együttes két 

kiemelkedő táncosai  

Ertl Péter és Béres Anikó. 

A tanfolyam időpontja: 2001 november  

27.-től december 7.-ig este 7-től 10-ig. 

 

December 8.-án szombat este a tanfolyam 

résztvevőknek Gála Műsor a Transylvaniacs 

kiséretével. Műsor után Táncház. 

A két hetes tanfolyam ára (10 éven felülieknek) 

50 dollár 

JELENTKEZÉSI ÍV 
A NÉPTÁNCTANFOLYAMRA 

2001. november 27.-től  december 7.-ig 

 

p  Néptánccsoport tagja:  Tánccsoport neve: ___________________________   p  Egyén: 
Név:_____________________________________________________________________ 

Cím:_____________________________________________________________________ 

Telefonszám:________________________________________________________________ 

Mellékelek 50 dollárt a két hetes tánctanfolyamra. (Csekket kiállítani: Hungarian Community Centre Association Inc)   

       Aláírás:________________________________ 
Kérjük a jelentkezési ívet és csekket a tánccsoport vezetőknek átadni, vagy elköldeni az alábbi címre 

Néptánctanfolyam, Hungarian Community Centre, 760 Boronia Road, Wantirna 3152 

Bővebb felvilágosítás: 

Vető Olga – 9754 8579 vagy 

Kövesdy András – 9846 2675 
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Az Ifjúsági és Cserkész Otthon Jubiluemi 
Ünnep emlékére. 

 
Vető Olga megemlékező beszéde a jubiluemi ünnepélyen. 
 
„Nekem jutott ez a megtisztelő feladat, hogy ma este 
köszönetet mondjak Önöknek, kik annak idején oly 
lelkesen elidultak a hívó szóra és ki mihez értve tett, ha 
kellettt menet közben tanult, de tett. Nem sajnálta idejét, 
pénzét, verejtékét. Ma este ezen az évfordúlon is itt 
vannak, bár őszülő fejjel, de itt vannak. Sajnos már nagyon 
sokan nem lehetnek itt közöttünk, csak lélekben. Éppen 
ezért nem szabad elszalasztanunk e pillanatot és tudnunk 
kell, hogy együvé tartozunk és ezt a gondolatot ne 
eresszük el,  mert a jövőben ép olyan szükség lesz 
egymásra mint a multban. Bár mennyire is szeretnénk 
megköszönni név szerint személyeket, egyesületeket, nem 
tehetjük mert a névsor szerencsére oly hosszú, igy az 
Ifjúsági Szövetkezet igazgatósága ezentúl hálás köszönetét 
fejezi ki mind azoknak kik bármivel is hozzájárultak a 
multban.” 
 

Beszélgetés Dr Gyürk Istvánnal és Dr Szabó László Zsolttal 

A vendégek 

A születésnapi tortával 
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Internet oktatás! 
 
Háromszor egy héten folyik tanítás a Ma-
gyar Központban. Az időpontokat úgy  
Vállasztottuk meg be, hogy minnél többen 
részt tudjanak venni a tanfolyamokon. 
 
Minden kedden 12.30-tól 2.30-ig, amikor a 
Knoxi Idős Magyarok találkoznak, ebéd 
után, de akkor is van oktatás, amikor nincs 
Klubnap azoknak, akik el tudnak jutni a 
Központba. 
 
Minden pénteken este 7.30-tól 9.30-ig. Ez 
az idő azoknak felel meg, akik még nap-
közben dolgoznak, és nem tudnak korábban 
eljutni a Központba. 
 
Minden vasárnap de. 10.30-tól 12.30-ig. Ez 
az időpont azoknak felel meg akik 
megjelennek a Központban vasárnap mi-
sére, vagy istentiszteletre. 
Tekintettel a nagy érdeklődésre je-
lentkezési sorrendben megyünk végig a 
névsoron. Az oktatás időpontjáról, - tele-
fon értesítést kapnak a jelentkezők. 
Az öt órás anyag elvégzése után - amit 
természetesen részletekben lehet meghall-
gatni - mindenki eléri majd az alapfokot, 
hogy tudja majd a számítógépet kezelni, 
Internetbe be tud lépni,   e-mail használatát 
elsajátitva levelezhet a világ minden 
tájával. 
Ez a Számítógép-és-Internet tanfolyam 
hosszúlejáratú, a Victoria állam segítségé-
vel. Hívjanak a 9879 8204 telefonszámon, 
vagy a Mobil számon 0408 386 950.  

Szeverényi László 

Éviközgyűlések 
Társadalmi Klub Szövetkezet november 25, du 2 órakor 
Magyar Haz Szövetkezet – 2001 november 25, du 3 órakor 
Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet – 2001 november 25, du 4 órakor 
 

A sydney-i Transylvaniacs a 
3MBS rádióállomásnál adott 

interjú előtt. 

Koszorúzás a Hősi Em-
lékműnél október 21.-én. 

Az októberi emlékműsor 
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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. 10-12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági 

terem előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 

hozzátok el a 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról 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  
vagy 9759 5464 

Kézimunkázni szeretõk köre 
 

 találkozunk minden hónap 
második és negyedik 
csütörtökén délelőtt 11 órakor 
a Szent István templom alatti 
társalgóban. 
Összejöveteleinken mindenki 
saját kedvelt kézimunkáján 
dolgozik, legyen az himzés, 
horgolás, goblein, kötés vagy 
egyéb. Mi hasonló érdekeltségű 
lányok, asszonyok igyekszünk 
megtartani ezt a nagyon szép 
nőies-és hasznos időtöltést: 
tanulunk egymás ügyeségéből 
és tapasztalatából és segitünk is 
egynásnak ha szükséges. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki kellemes társaságban, 
együtt kézimunkázva meg tudja 
osztani velünk szabadidejét. 

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

Társalgó 
A Társalgó összejövetelei  a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban lesznek. 

* * * * * * * * *  

Irodalom és Zenebarátok 
Köre 
A Kör összejövetelei a hónap utolsó 
vasárnapján a templom alatti 
társalgóban lesznek. 

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. Ha 
havonta csak néhány órát áldoznak szabad 

idejükből, az eredmény nem marad el. 
További felvilágosításért hívják Bozsán Ild-

ikót a 9801 8071 telefonszámon. 
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november 2. péntek  este 7.30-kor Szentmise 
november 4. vasárnap  de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 

    Szent  István templom búcsú 
    Társalgó csoport összejövetele 

november 11. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    Mozi 
november 17. szombat 9.00 órakor Kaláka – munka nap 
    Kaczor Ferenc koncert 
november 18. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    MHTV és Magyar Nyelviskola piknik 
november 25. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 

    Magyar Társadalmi klubnap 
    du. 2 órakor Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet éviközgyűlése 
    du. 3 órakor a Magyar Ház Szövetkezet éviközgyűlése 
    du. 4 órakor az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet éviközgyúlése 
    Irodalom és Zenebarátok Körének műsora 

november 27. kedd Tánctanfolyam Ertl Péterrel és Béres Anikóval 
 

DECEMBERI  NAPTÁR 
december 2. vasárnap Mikulás piknik 
december 8. szombat Népitánc Gála műsor 
december 16. szombat Gyertyafényes est 
december 31. hétfő  Szilveszteri 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 COOPERATIVE 
ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb november 20-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@telstra.easymail.com.au vagy Kövesdy Évának, 

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

Kérjük hogy bárminemű felvilágositásért, megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkall forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

NOVEMBERI NAPTÁR 


