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K öszöntünk minden 
kedves Híradó olvasót 

2002-ben. Ez az év is olyan 
műsor-dúsnak indul mint am-
ilyen 2001 volt. A programok 
változatosak és reméljük 
mindenki megtalálja közöttük 
azt, ami megnyeri tetszését. 
Újra több magyarországi 
látogatót várunk, akikről majd 
többet írni fogunk az év foly-
amán. Az év első ven-
dégszereplője a már ismert 
Jankovits József, aki 
Biszák Júliával 2000-ben 
nagy sikert aratott a Lehár és 
Kálmán gálakoncerten. Az év 
első nagy rendezvénye 
HUNGAROFEST 2002 ame-
ly február 15.-én kezdődik. 
Ismét  kiállitás gazdag lesz 
Bognár Magdi rendezésé-
ben, míg a konyha Erdősi 
Rozi vezetésével  különböző 
ízletes, változatos magyar 
ételeket kínál a látogatóknak. 
A műsor sorozat (lásd 2.-ik 
oldal) minden korosztályt 
kielégit. 
Javasolnám, hogy mindenki 
tanulmányozza receptjeit, és 
készüljön fel a március 24.-
én rendezendő Gulyás/
Halászlé főzési versenyre. 
 
Viszontlátásra a 2002. évi 
rendezvényeken! 

K.É 

A melbournei Magyar Központban 

HUNGAROFEST 2002 
JÖJJÖN ÉS ÉLVEZZE A KITÜNŐ  

HANGULATOT! 

A rendezőbizottság szeretettel hív és 
vár minden érdeklődőt a melbournei 

Magyar Központ kultúrális  
seregszemléjére. 

 

 
 Hol?  

Magyar Központ 
760 Boronia Road, Wantirna 

Mikor?  
2002. február 15-16-17 

Ajtónyitás?  
pénteken este 6.-tól 10.-ig 

szombat-vasárnap déli  
12.-től este 11.-ig 

Belépőjegy 
péntek 8 dollár 

szombat-vasárnap 10 dollár 
Három napos jegy 20 dollár 

18 éven aluliaknak félár 

Vásárbodé bérlésért hívja  
Szeverényi Lászlót: 9879 8204 

Bővebb felvilágosítás:  
Szetey Emese 9795 9336 

Részletes MŰSOR a 2.-ik  
oldalon található. 
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MŰSOR 

PÉNTEK 
 

 Magyartánc csokrok a 

melbournei Magyar 

fiatalok részvételével 

 Magyar dallamok: 

helybeli 

előadóművészek köz-

reműkődésével 

SZOMBAT 
 

 Óvodások műsora 

 Melbournei Magyar cserkészek 
műsora 

 Tánccsokrok: a melbournei 
tánccsoportok részvételével 

 d.u. 3 órakor Gyermek műsor 
**Gyermektáncház** 

 Transylvaniacs: Magyar nép-
zenét játszanak 

 A Magyar Központ Énekkar – 
Balla Ferenc vezetésével 

 Magyarország és Erdély hangja 

 Este 7.00-kor Ünnepélyes 
megnyitó – dr. Szabó László 
Zsolt kulturális attasé 

 LAKODALOM VAN A MI 
UTCÁNKBAN – magyar vidéki 
lakodalmas élethű lejátszása: 
előadják a Melbournei Magyar 
Központ színjátszói – Justin 
Tamás vezetésével 

 

VASÁRNAP 
 

 Vardos  

 A Magyar Központ Énekkar – 

Balla Ferenc vezetésével 

 Tánccsokrok: a melbournei 

tánccsoportok részvételével 

 d.u. 4 órakor Gyermek műsor 

**Gyermektáncház** 

 Magyar nóták, slágerek – Blue 

Boys zenekar 

 Este 7.30-kor  

Vidám vicces kabaréműsor –  

KI MOSOGAT? -  

rendező: Justin Tamás 

 

Ebben az évben tovább folytatta a négy 
szövetkezet a szoros együttműködést a 
Központ fentartása és fejlődése érdeké-
ben. A részvényesek nevében 
szeretném a Ma-gyar Ház igazgatók 
támogatását és munkáját megköszönni. 
Igen lelkes és keményen dolgozó 
csoport. 
 Az elmúlt évben a Magyar Ház 
Szövetkezet  a következő rendezvények 
megrendezésében vett részt: 
 2000. december 3-én a Mikulás 
piknik rendezéséhez hozzájárultunk. 
 2000. december 4-én érkezett a 
Honvéd Együttes Melbournebe. Többen 
vártuk őket a buszmegállónál. Mes-
terkurzúsokat  hat napig tartottak, a 
látogatásuk fénypontja a szombat esti 
koncert volt. Ez a csodálatos együttes 
óriási hatást gyakorolt a résztvevő 

melbournei ifjúságra. Az együttes 
táncosai bemutatták nemcsak a 
tudásukat és az ügyességüket, hanem a 
tánc mint egy identitási forma iránti 
szeretetüket és megbecsülésüket is. A 
fiatalságunk büszke lehetett 
származására, mert láthatta azt a magas 
színvonalat, amelyet az együttes elért. A 
vendégszereplésük egy további pozitív 
eredménye volt az a barátság, mely a mi 
fiataljaink és az együttes tagjai között 
szövődött, remélhetőleg sok évre. 
 2000. december 15-én tartottuk 
az Igazgatói vacsorát a Koronában 
(team building). 
 2000. december 17-én a Gyert-
yafényes esten részt vettünk.  
 2000. december 31-én a Szil-
veszteri bál megrendezéséhez hozzá 
járultunk.  
 2001. február 5-én Kézimunka/
Népművészeti kiállítás az Immigration 
Museum-ban Bognár Magdi rendezésé-
ben a Magyar Központ égisze alatt. 

A Magyar Ház Szövetkezet  
2001.-es évi beszámoló 
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A Magyar Központ vezetősége  
valamint a Magyar Központ 

Néptáncegyüttes és a Gyöngyös-
bokréta Néptáncegyüttes  

rendezésében 
 

GULYÁS/HALÁSZLÉ FŐZÉSI 
VERSENY 

 
A Magyar Központ Lajos ligetében  

2002 március 24.-én vasárnap, melyre  
minden magyar szervezetet, illetve 

egyént szeretettel hívunk és várunk. 
 

Benevezés díjtalan; 

A benevező a gulyáshoz/halászléhez 
szükséges anyagról és a főzési 
eszközökről mindenkinek maga kell gon-
doskodjon; 

Az elkészített gulyást/halászlét a zsűri díj-
jazza (a zsűrié az utolsó szó). 

 
JÖJJENEK, SZÓRAKOZZUNK 

EGYÜTT! 
  A versenyre benevezni (március 16-ig)  

vagy érdeklődni lehet a következő személyeknél: 
Vető Olga – 9754 8579 

Kövesdy András – 9846 2675 
Juhász Etelka – 9795 8972 

Hegedűs József – 9878 8296 

Elsőbálozók figyelem! 
Azok a fiatalok akik a május 25.-én  

rendezendő bálon elsőbálozóként részt 

szeretnének venni, kérjük minnél előbb 

jelentkezzenek az alábbi telefonszámok 

egyikén. A tánctanítás díjtalan és az 

elsőbálozókról készült fénykép az 

Ifjúsági épület előcsarnokában lesz 

elhelyezve. 

Vető Olga: 9754 8579 vagy  

A Magyar Központ rendezésében 

A múlt század romantikus  

dalai és magyar operett ré-

szeletek gyöngyszemei 

 

Zongorán kisér Hegedűs Valér 
a budapesti Operett színház zongoristája 

 
Szombaton, 2002. március 9.-én, 7.30

-kor 
Karralyka Szíhaz 

Mines Road, Ringwood East 
Belépő: 32 dollár, nyugdíjasokank illetve  

csoportoknak (minimum 10 személy) 30 dollár 
Jegyrendelés 

Vető Olga: 9754 8579 
Atyimás Erzsébet: 9802 7637 
Kövesdy András: 9846 2675 

 

 A 2002.-es Hungarofestre sütemény 
adómányokat szívesen fogadunk. Ha va-
laki tud segiteni hívja Szügyi Margitot a 
9854 5743 telefonszámon. 
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 2001. február 10-én Aradszky 
László koncertet rendeztünk 
 Az 1000 éves Jubileum emlékére 
a Magyar kormánytól kétszázötven Jubi-
leumi könyvet kapott a magyar közösség 
melyet továbbitottunk a csoportoknak és 
iskoláknak. 
 2001. március 9-én – fáklyákás 
megemlékezés március 15-ről  a Hősi 
Emlékmű előtt Jekler Irén  rendezésé-
ben. 
 2001. március 25-én rendeztük a  
második Gulyás/Halászlé Főzési versen-
yt. A bevétel a “Magyar Kultúra ismer-
tetése az Ifjúsággal” alapitványra fordi-
tottuk. 
 2001. április 15-én Húsvéti bál 
rendezéséhez hozzájárultunk. 
 2001. április 20-án VMC vacsorán 
vettünk részt. 
 2001. április 30-án az igazgatók 
Peter Nugent képviselő temetésén vettek 
részt. 
 2001. május 26-án Hősők Napi 
koszórúzás. 
 2001. június 9-10-én A Sydney-i 
három napos országos tanácskozáson 
képviseltük a Központot.  
 2001. június 16-án Táncház Mako
-vinyi Tibor, Honvéd Együttes tagja veze-
tésével 
 2001. június 27-én az SBS rádió 
fórumán képviseltük a Magyar 
Központot. 
 2001. június 29-én “Skillsnet” a 
computer club megnyitója ahol Helen 
Shardey,a Viktoriai Parlament 
képviselője  volt jelen. 
 2001. július 21-én A Társalgó 
csoporttal együtt dr Paczolay Gyulát 
láttuk vendégül aki a közmondások tör-
ténetét ismertette. 
 2001. július 27-én a Magyar 
Központ Hartig Júlijával és Sipos-Őri Ró-
berttel koncertet rendezett  a Melbournei 
Egyetem Melba Halljában. 
 2001. augusztus 5-én de Kessler 
Tamás képei kiállitásának ünnepélyes 
megnyitója. A Társalgó csoporttal együtt 
Professzor Ábel Andrást vendégül áttuk 
aki az atombomba és a Noé bárkája tör-
ténetét ismertette. 

 2001. augusztus 18-án megren-
deztük a sikeres Szent István bált. 
 2001. augusztus 24-én részt 
vettünk a Kultúr Kör bálján, megerősiteni 
a kapcsolatokat. 
 2001. augusztus 26-án Szent 
István ünnepély. 
 2001. szeptember 8-án Canberrai 
tanácskozáson a Magyar Központot-
Kövesdy András képviselte . 
 2001. szeptember 15-én vendégül 
láttuk dr. Gyürk Istvánt és feleségét, val-
amint dr Szabó László Zsoltot, kulturális 
attasét. Részt vettünk az Ifjúsági épület 
jubileumi ünnepségén. 
 2001. október 7-én a társalgó 
csoporttal együtt Professzor Nagy Dé-
nest láttuk vendégül aki Bolyai Jánosról 
tartott előadást. 
 2001. október 17-én újra 
sikeresen megrendeztük az Arany és 
Ezüst bált. 
 2001. október 20-án Táncház - 
sydney-i Transylvaniacs. 
 2001. október 21-én Megem-
lékezés az 1956-os forradalomról Jekler 
Irén rendezésében. 
 2001. október 23-án Kövesdy An-
drás részt vett a International Years of 
the Volunteers konferencián. 
 2001. október 27-én sikeres 
Pataky Attila koncertet rendeztünk. 
 2001. október 29-én tanácskozást 
tartottunk a csoportokkal ahol megalakult 
a  „kultúra támogatása” albizottság. 
 2001. november 5-én A Bethlen 
Gábor Alapitvány kuratóriuma  Márton 
Áron emlékéremmel tüntette ki a 
Melbournei Magyar Központot. A 
Szechenyi Könyvtárban tartott 
ünnepélyen hivatalosan Bárány Nóri 
képviselte a Központot. 
  2001. november 17-én Kaláka 
“Working bee” ahol 33-an vettünk részt. 
Az esti rendezvény vendég szereplője 
Kaczor Ferenc szórakoztatta a 
közönséget. A kitűnő estén sajnos csak 
kevesen vettek részt. Mi a megoldás?  
 2001 november 24.-én az MHBK 
ebéden vettünk részt aminek bevétele  
Makovinyi Tibor újra kihozatalára lesz 
forditva. 
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 Újra azt tudom jelenteni hogy a Ma-gyar 
Központ a legdinamikusabb szervezet nem 
csak Melbourneben hanem egész Ausztrá-
liában. Ezt a változatos rendezvényekből lehet 
látni, és ha valaki nem talált az utolsó évben 
érdekes programot, akkor nem tudunk rajta se-
giteni.  
 Részemre, és egyben a Központ ré-
szére, egy kellemetlen megjegyzés hangzott el 
október 7-én tartott előadás után amikor valaki 
tudatlanul megjegyezte, hogy az igazgatók nem 
engedik a fiatalokat az igazgatóságba. 
Tudomásom szerint van üres pozició mindegyik 
Szövetkezetben és szivesen látunk alkalmas 
fiatalokat. Azonban ez az épület tömb értéke 
több millió dollár, és ezt nem lehet dilettáns 
módón vezetni, hogy “most ráérek, most nem” 
módon, vagy “most kedvem van vagy most 
nincs kedvem”. A szerencsénk az, hogy már 
több éve vannak olyan igazgatók akikre min-
denkor támaszkodni lehet, “ha törik, ha 
szakad”, nem hagynak cserben. Ezeknek 
köszönettel tartozunk. 
 Pletyka: Ha valaki hall valamilyen bu-
taságot, vegye fel a telefont és beszéljen egy 
igazgatóval, és tudja meg mi az igazság. 
 Folyamatban van egy Tánctanfolyam 
szervezése melyet Ertl Péter és Béres Anikó a 
Honvéd Együttes tagjai fognak levezetni. En-
nek anyagi részét a Központ fedezi. Reméljük 
hogy a táncosok megragadják ezt a kitünő al-
kalmat, és a közönség pedig részt vesz decem-
ber 8.-i a Gála koncerten. 
 A Magyar Központ támogatást nyújt Am-
brósy Anna Brave Nation című könyvéhez. 
 A tervezés és munka folyamatban van a 
Hungarofest rendezéséhez 2002-ben. 
 A Magyar Központ Híradója kilenc éve min-
den hónapban megjelenik a Központ híreivel. A 
Híradó főcélja a Központról adni információt. A 
sikere attól függ, ha mindenki támogatja, nem csak 
megrendeléssel, de cikkekkel és érdekes anyaggal. 
Köszönettel tartozunk az szerkesztőbizottságnak.  
 Fontos megemliteni, hogy az igazgatók nem 
csak a fent emlitett rendezvényeken vettek részt, 
hanem azon kivül minden rendezvény szervezése 
több órai munkát igényel, valamint a sok gyűlés, 
tárgyalás, telefonálás, kocsikázás, az év folyamán 
nagyon sok időt vesz igénybe. Ezért külön elis-
merést érdemelnek, mert majdnem mindegyik főál-
lás mellett csinálja.  
 Az igazgatók nevében szeretném 
megköszönni Faith Ferenc fáradhatattlan munkáját, 
szintén a Finta házaspárnak, Erzsinek és Zolinak a 
munkájukért és türelmükért, szeren-csénk van, hogy 
itt vannak. 
 Ezentúl, köszönetet mondunk a Központ 
többi igazgatóinak akikkel eredményesen  az év 
folyamánegyütt dolgoztunk. És köszönjük minden-
kinek akik részt vettek az év rendezvényein. 
Köszönöm szépen, és ezzel a beszámolómat be-

fejeztem. 
Magyar Ház igazgatók: 
Kövesdy András 
Szadovszky Ferenc 
Szeverényi László 
Szetey István 
Vető Tibor 

Kövesdy András 

Az Ifjúsági és Cserkész otthon épület 20.-ik 
évfordulóját sikeresen ünnepeltük ez év 
szeptemberében. Ennek az ünnepségének 
folytatásaként a Mikulás Pikniken 2001 de-
cember 2.-án egy emlék tábla kerül 
leleplezésre amire Linka Mártont kértük fel. 
Kérjük aki teheti legyen ott. 
 Ezeken a rendezvényeken kivül az 
igazgatók számtalan gyűlésen és meg-
beszélésen vettek részt, mivel a Központ né-
gy Szövetkezet vezetősége igyekszik együtt 
működni. 
 A Központon belüli csoportok és a 
Központi kapcsolatok ápolására Tanács-
kozásokat tartunk. 
 Az év közös rendezvényei: 
 Szilveszteri bál,  
 Húsvéti bál Poor Péter énekes ven-

dégszereplésével. 
 Arany és Ezüst bál 
 Magyar művészek – Aradszky László 

“Nem csak húsz éveseké a világ”.  
 Pataky Attila “Dáridó” tagja, ahol több 

mint négyszáz volt a közönség. 
 A Magyar állam ajándéka: a Honvéd 

Együttes és a Hegedős zenekar 14 
személy - a Központ részéről lakás, el-
látás, program, egyhetes táncszeminár 
és gála műsor megszervezése. 

 Táncház a Transylvaniacs zenekarral 3 
alkalommal az ifjúság és nem egész ifjak 
számára novemberben, júniusban és ok-
tóberben. 

 Politikusok fogadása. 
 Halászlé/gulyás főzési verseny 

szervezése melynek 1326  dollár volt a 
tiszta bevétele, belevéve Bartha Manci 
ajándékát (festmény). 

 Hartig Júlija hegedűművész koncert 
megrendezése 1500 dollár bevétel volt 
ami a Gulyás/halászlé főzési verseny 
bevételével együtt a Magyar kultúra Is-
mertetése az Ifjúsággal” alapitványra 
fordítottuk. 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 
évi beszámolója 
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 Ábel András professzor ismeretter-

jesztő előadása. 

 A Központnak történelmi festmény so-

rozatot ajándékozott de Kessler Tamás 

művész és annak falrahelyezésére ál-

lófogadás megszervezése. 

 A Tisza árvíz károsultaknak pénz 

küldemény. 

 Elsőbál megszervezése. 

 Ugyancsak ami biztos mindenki 

tetszését megnyerte az alsó WC-ket 

újra csempéztük. A játszóteret rendbe-

hoztuk. 

 Új “víz melegitő-t” vásároltunk, a 

munkálatok még nincsenek befejezve. 

 A Korona gazdát cserélt, Bene László 

és családja vette át az üzemeltetését. 

 December 8 Gála koncert. A Honvéd 

Együttes két tagja táncszemináriumot 

tartanak a Központban amire meghív-

tuk a külső tánccsoport tagjait is. 

 Hungarofest 2002 február 15-16-17. 

 Épületünk használata rendezvényeken 

kivül: a cserkészek, tánccsoportok, 

óvoda, magyar iskola, sakkozok és 

különböző gyűlések. 

Kérjük, hogy támogassák rendezvényein-

ket. 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 

igazgatói: 

Atyimás Erzsébet 

Burai Gyula 

Hende József 

Tóth Kati/Kőhegyi Ildikó 

Vető Olga 

Jegyzőkönyv vezető: Ámon Lilla 

Vető Olga 

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar szövetség 
Szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2002 február 3.-án a Magyar Központ  
Lajos-ligetében rendezendő  

PIKNIKRE 
Az ebéd  déli 12.00-kor kezdődik. 

Evőeszközét, tányérját és  
piknik felszerelését, (gondolva a finom 

gulyáslevesre is!) kérjük mindenki hozza 
magával.  

Sütemény adományt köszönettel fogadunk. 
Érdeklődés: 

Krsztekanits S: 9842 4367 
Fazakas S.: 9877 9598 
Galló G.: 9874 4318 
Pelle L.: 9846 3670 

A rendezvény tiszta bevételt erdélyi 
testvéreink megsegítésére fordítjuk. 

Segíts, hogy segíthessünk! 
 

Australian Red Cross 
 
We are currently searching for the following 
person of the Hungarian community: 
 
Case Name: GABOR Magda nee Blau    
Case Nos. 12837 
Born in 1917 or 1918 in Hungary 
 
If the missing person is known, our office can be 
contacted on 8327 7883. It is important that the 
case number is quoted in any communication. 
 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig, és 
 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

Figyelem! 
Ethnic “Magyar” potter for exhibition at 
the Immigration musem WANTED! The 
exhibition is organised by the Victorian 
Ceramic Group. 
Ring Suzanne on 9598 4335 for further 
information. 
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Holloházi porcelán kapható 

a 
Magyar Központban  
kedvezményes áron. 

Megtekinthetô az Ifjúsági Terem  
előcsarnokában. 
Érdeklôdni lehet: 

Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 
vagy 

Vetô Olgánál: 9754 8579  
 

Internet oktatás! 
 
A Magyar Központban internet oktatás 
háromszor egy héten -  
kedden 12.30-tól 2.30-ig,  
Minden pénteken este 7.30-tól 9.30-ig.  
Minden vasárnap de. 10.30-tól 12.30-ig. . 
Érdeklődni lehet a 9879 8204 tele-
fonszámon, vagy a Mobil számon 0408 386 
950.  

Szeverényi László 
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Sokan gondolját, hogy ami előszörre sikerül, 
az másodszor, harmadszor már nem jön be. A 
műfaj kedvelő számára hatalmas szerencse, 
hogy ez nem áll a néptánc-tanfolyamok 
esetében, sőt úgy tűnik, hogy az ilyen típusú 
rendezvények egyre sikeresebbek. Mind töb-
ben kapcsolódnak be, s mivel az alap egyre 
biztosabb, az építmény is tökéletesedik. 
A fentieket igazolandó elég, ha visszaidézzük a 
december 8.-i Gálakoncertet, amikor a Magyar 
Központ nagytermében ünnep volt. Kérem az 
olvasót, ne keresgéljen a naptárban, mert  
természetesen nincs benne. És mégis ünnep 
volt ez javából. A tiszta magyar muzsika és 
tánc ünnepe, ahol is az ünnepélyesség érzését 
dr. Szabó László Zsolt kulturális attasé 
jelenléte is emelte. Ritka élményben volt ré-
szünk. Úgy látszik a fiatalok lelkesedése nem 
lankad, ha táncról van szó. Megvallom, hálás 
és megtisztelő feladat írni erről az eseményről, 
már csak azért is, mert így újra élhetjük a tör-
téneteket és átadahatunk belőle valamennyit 
azoknak, akik valamilyen okból elmulasztot-
ták. 
Minket, akik jelen lehettünk, pillanatok alatt 
elvarázsolt Béres Anikó és Ertl Péter, a ma-
gyarországi Honvéd Együttes táncospárja, a 
bemutató többszörös főszereplői. Két 
különböző egyéniség, de a maga módján mind-
kettő rendkívül megnyerő. Anikó a 
csöndesebb, Péter a szóvivő. Hogy kiváló 
táncosok, azt tudtuk a két évvel ezelőtti ven-
dégszereplésük óta. Az, hogy akarnak és át is 
tudnak adni művészetükből, most derült ki. 
Úgy tanítottak és vezettek, hogy egy pillanatra 
sem éreztették tudásuk főlényét. Azt a páratlan 
értéket, amely birtokunkban van, százfelé oszt-
ogatták, de sokszorosát kapták vissza szeretet-
ben, hálában, és látva munkjájuk eredményét. 
Táncbemutatójuk minden esetben letisztult, 
sallangmentes és érzelmeket hordozó volt. 
A világ állandóan változik, vannak dolgok, 
amelyeken saját magunk változtatunk, és van 
ami tőlünk függetlenül változik. Sok minden 
feledésbe  merül, de van amit sem felejteni, 
sem változtatni nem szabad. Ilyen műfaj az 
eredeti, valódi magyar népzene is, melynek 
Ausztráliában legrangosabb képviselője a syd-

ney-i Transylvaniacs együttes. Hála Istennek, 
nem játszanak modern elektronikus csodákon, 
hanem igenis játszanak hegedűn, bőgőn, cit-
erán és nem engedik, hogy bármiféle di-
vatirányzat letérítse őket a jó útról. Ham-
isítatlan nagyar népi muzsikájukat gyakran 
maguk gyűjtik Ma-gyarországon és az el-
szakított területeken. No és beszélnek 
nyelvükön, ami nem lenne csoda, ha egy ki-
vételtől eltekintve, nem lennének ausztrálok. A 
gálaműsorban felléptek önálló műsorszámok-
kal is, de ők húzták a vérpezsdítő talpalá valót 
a táncház lelkes és szépszámú aprajánk, 
nagyjának. 
Csík Éva moldvai csángó népdalokból énekelt 
egy csokrot átéléssel, szép, telt hangján. Ta-
gadhatatlanul sokat fejlődőtt. 
A négy fellépő tánccsoport színes, díszes 
viseletben,  különböző tájegységeink 
dallamvilágára pazar összeállítást mutatott be. 
Különleges élmény volt a hármas 
összefogásból született produkció, a 
Kalotaszegi legényes Ertl Péter  budapesti, 
Stopic Antal sydneyi és Tóth József 
melbournei táncosok előadásában. 
Ausztráliában élő fiataljaink méltó partnernek 
bizonyultak Péter mellett. Megnyugtató volt 
látni az értékes utánpotlást, a bájosan csetlő-
botló kisgyermekek igyekezetét és a már 
mutatkozó tehetségüket. 
A jól felépített műsor magyar nyelven, szépen, 
tisztán szóló fiatal vezetőiről, Csernátony 
Lászlóról és Juhász Angéláról sem szabad 
megfeledkeznünk. Ügyesen, kedvesen és 
zökkenőmentesen tették a dolgukat. 
És most térjünk rá, hogy mi is ihlette a címadó 
Fergeteges jelzőt. Elérkeztünk  az ünnepség 
utolsó számához. Itt kellett igazán 
megmutatkoznia Ertl Péter és Béres Anikó 
tanítói munkája és a különböző 
tánccsoportokból összesereglett lányok és fiúk 
szorgalmas gyakorlása eredményének. A 
Bodrogközi táncokat a közönség hálás és 
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta. 
Mindent összevetve, táncos fiataljaink 
megújulva, olyan bemutatóval álltank elénk, 
amelyből sugárzott az öröm és összetartozás 
érzése. Ez a bemutató, amely mindnyájunkat 
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elkápráztatott, egységesebb és elenevebb volt 
minden eddiginél. Fergeteges volt! Köszönet 
Anikónak, Péternek és a táncosoknak, akik 
példát mutattak abban, hogyan kell jól 
sárfákodni kulturális örökségünkkel. A 
tapsvihar megérdemelt volt. 
Ezután következett a táncház és azokra is sor 
kerülhetett, akik eddig csak  a székükön 
izeghettek-mozoghattak a zene ritmusára. Jelen 
sorok irója is, tisztes nagymama korát 
meghazudtolva járta csárdást sokadmagával és 
megelégedéssel látta, hogy nem ő a legidősebb. 
Szólni kell még feltétlenül a legapróbbakról, 
akik ezúttal a  megszokott céltalan rohangálás 
és kiabálás helyett ügyesen próbálgatták a  
legszebb magyar tánc lépéseit. Lám, lám a jó 
példa hatása! 
Ertl Péter programon kívüli műsorszáma a 
Tréfás toborzó zárta az estet, és bár éjfélre járt 
az idő fáradságunk önfeledt kacagásban 

oldódott fel. 
Köszönet mégegyszer ennek a minden 
tekintetben nagyszerű rendezvény 
létrehozóinak, a mindig háttérben 
műkődőknek is! 

Jekler Irén 

A próbán 

A táncosok 

A Bodrogközi tánc 
Anikó és Péter szóló tánca 
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Dátum  Rendezvények 2002-ben Rendezi 

27 január  vasárnap Ebéd Social Klub 

3 február  vasárnap Piknik Erdélyi Szövetség 

 február 15-16-17   Hungarofest 2002 Magyar Központ 

23 február  szombat Car boot  sale -car park Cserkészek 

24 február  vasárnap Klub nap Social Klub 

2 március  szombat Bál Gyöngyösbokréta Tánccsoport 

9 március  szombat Operett/Sláger Koncert Magyar Központ 

15 március  péntek  Márciusi ünnepély Magyar Központ 

17 március  vasárnap  Biszák Júlia Búcsú Koncertje Magyar Központ 

24 március  vasárnap  Gulyás/halászlé fesztivál Magyar Központ 

31 március  vasárnap  Húsvéti bál Magyar Központ 

13 április  szombat Bál MHTV  

28 április   vasárnap  Klub nap Social Klub 

5 május  vasárnap Anyáknapi ebéd Regnum Szövetkezet 

25 május   szombat Elsőbálozók bálja Ifjúsági Szövetkezet 

 26 május  vasárnap Klub nap Social Klub 

 9 június  vasárnap Zenés Ebéd Social Klub 

16 június  vasárnap Irodalmi rendezvény  

30 június  vasárnap  Klub nap Social Klub 

6 július  szombat Tánccsoport bál Magyar Központ Tánccsoport 

13 július  szombat Tánc-dal fesztivál  RIK 

27 július  szombat Anna bál Cserkészek 

28 július  vasárnap Klub nap  Social Klub 

11 augusztus  vasárnap Disznótoros ebéd Social Klub 

17 augusztus  szombat Szent István bál Magyar Ház/Regnum Marianum 

25 augusztus  vasárnap Szent István ünnepély Regnum Marianum 

25 augusztus  vasárnap Klub nap Social Klub 

7 szeptember  szombat Ifjúsági műsor Ifjúsági Szövetkezet 

21 szeptember  szombat Bál Gyöngyösbokréta 

22 szeptember  vasárnap Klub nap Social Klub 

29 szeptember  vasárnap  Ebéd Regnum Szövetkezet 

6 október  vasárnap Társalgó rendezvény  

12 október  szombat Arany és Ezüst bál Magyar Központ 

20 október  vasárnap Ebéd Erdélyi  Szövetség 

27 október  vasárnap Októberi ünnepély Magyar Központ 

27 október  vasárnap Klub nap Social Klub 

3 november  vasárnap Templom Búcsú Regnum Szövetkezet 

9 november  szombat Koncert Ifjúsági Szövetkezet 

16 november  szombat Volt igazgatók vacsorája Magyar Központ 

17 november  vasárnap Piknik MHTV  

23 november  szombat Katalin bál Rákóczi Egyesület 

24 november  vasárnap Klub nap  Social Klub 

30 november  szombat Rádió bál 3ZZZ 

8 december  vasárnap  Mikulás piknik Ifjúsági Szövetkezet 

22 december  vasárnap Gyertyafényes est Regnum Szövetkezet 

31december  kedd Szilveszteri bál Magyar Központ 
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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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február 3. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 

    Erdélyi Szövetség piknikje 
február 10. vasárnap 8.30-kor Szentmise  

február 15-16-17  HUNGAROFEST 2002 
február 17. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
Február 23. szombat “Car boot sale” Cserkészek rendezésében 
február 24. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Magyar Társadalmi klubnap 
    Irodalom és zenebarátok összejövetele 

 
MÁRCIUSI  NAPTÁR 

Március 2. szombat  Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes bálja 
Március 3. vasárnap  Társalgó csoport összejövetele 
Március 9. szombat  “Hol van az a nyár” koncert – Karralyka színházban 
Március 10. vasárnap Mozi 
Március 15. péntek  Márciusi ünnepély 
Március 17. vasárnap Bucsú gála koncert 
Március 24. vasárnap Gulyás/Halászlé Fesztivál 
Március 31. 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 COOPERATIVE 
ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb február 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, Nagy Valéria, Nagy Dénes  

Kérjük hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

FEBRUÁRI NAPTÁR 


