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Kedves olvasónk! A Híradó 
ingyenes, de adományokat 
köszönettel fogadunk. 

9. évf. 6. szám.  
2002 március 

Tartalom 
 Gulyás/Halászlé főzési 

verseny 

 “Hol van az a nyár?” 

 Elsőbálozók figyelmére 

 Regnum Szövetkezet 

beszámolója 

 Húsvéti bál 

 Hungarofest 2002 

 Március 15.-i ünnepély 

 Érdekes hírek 

 “Buda” 

 
 
 
 
 

A Magyar Központ  
vezetősége  

valamint a Magyar  
Központ  

Néptáncegyüttes és a 
Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes  

rendezésében 

GULYÁS/
HALÁSZLÉ 

FŐZÉSI VERSENY 
 

A Magyar Központ Lajos lige-
tében  

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

egyént szeretettel hívunk és 
várunk. 

Benevezés díjtalan; 

A benevezőknek a 
gulyáshoz/
halászléhez szükséges 
anyagról és a főzési 
eszközökről minden-
kinek maguknak kell 
gondoskodniuk; 

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 – 

0418335327 

A Magyar Központ rendezésében 

A múlt század romantikus dalai és magyar operett 

részletek gyöngyszemei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zongorán kisér  

Hegedűs Valér 
a budapesti Operett színház zongoraművésze 

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 
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A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

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

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

rendezendő bálon elsőbálozóként részt 

szeretnének részt venni, kérjük minnél 

előbb jelentkezzenek az alábbi tele-

fonszámok egyikén. A tánctanítás díjta-

lan és az elsőbálozókról készült fényké-

pet az Ifjúsági épület előcsarnokában  

Helyezzük el. 

Vető Olga: 9754 8579 vagy  
Atyimás Erzsébet: 9802 7637 

A Regnum Szövetkezet beszámolója 
 
Az elnöknő beszámolt a Regnum Szövetkezet 
2000/01 évi rendezvényeiről, amelyek a következők 
voltak: Anyák-napi és szeptemberi ebéd, templom 
búcsú és gyertyafényes est. Külön kiemelte és 
megköszönte a sok-sok önzetlen segitséget, amellyel 
elősegítették a fenti események sikerét. A gyert-
yafényes est tiszta bevetelét az egyik magyarországi 
vakok intézetének juttaták el. A templomban és a 
társalgóban szobanövényeket helyeztek el. A 
Szövetkezet büszkén mondhatja magáról, hogy job-
ban ki veszi a részét a Központ egyes rendez-
vényeinek a lebonyolitásában, mint bármelyik más 
szövetkekzet. 
Ujonnan megválasztott igazgatók:  

Fehér Magdi,  
Fogarassy Marika,  
Galambos Imola,  
Koppán Éva,  
Koppán-Marchidan Erzsébet,  
Polonyi Marika.  

Titkárnő: Kulcsár Erzsébet.  
Pénztárosnő: Bognár Magdaléna. 
Regnum Szövetkezet 2002. évi rendezvényei:  
május 5. Anyák napi ebéd 
szeptember 29. Regnum ebéd 
november 4. Szent István templom búcsúja 
december 23. Gyertyafényes est. 
 

Galambos Imola 
 

 
 
 
 
 

A Magyar Központ vezetősége 
szeretettel hív mindenkit a 

HÚSVÉTI BÁLRA 
2002. Március 31-én, vasárnap este 7 órai 

kezdettel a Magyar Központ ifjúsági  
termében. 

A jó hangulatról a 
KÉK FIÚK ZENEKAR 

gondoskodik 
Könnyű vacsora, sütemények, szeszes ital 

a helyszínen kaphatók. 
BELÉPŐDÍJ 14 DOLLÁR 

Jegyrendelés: 
Vető Olga: 9754 8579 

Faith Ferenc 9762 9135 

Gyors jobbulást kívánunk Tóth 
Józsefnek, Társadalmi Klub 
igazgatójának és reméljük nem 
sokára újra köztünk lesz. 

HUNGAROFEST 2002 
 
A rendezőbizottság szeretné 
megköszönni minden önkéntes dol-
gozó hozzájáruló kemény munkáját 
amely nélkül nem lett volna fesztivál-
unk. 
 Nem könnyű feladat a fesztivál 
megrendezése, mert nem csak a sok 
segitő hozzájárulásával lesz 
megszervezve, hanem az igazgatók és 
az albizottságok több hónapos ter-
vezésével és munkájával jön össze a 
sikeres három nap.  
 Egyéneket túl nehéz lenne 
megnevezni, igy mindenkinek nagy 
köszönet munkájukért. 

K.É. 
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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 :  
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 telefonszámon, vagy a 
Mobil számon 0408 386 950.  

Szeverényi László 

 
A Magyar Központ Igazgatói  

szeretettel meghívják Melbourne 
magyarságát a nemzeti megem-
lékezésre 2002. március 15-én, 

pénteken a Magyar Központban. 
Honfitársait szeretettel hívja és várja a Magyar 

Központ vezetősége 
 
Koszorúzási szándékát 2002. Március 12-ig Vető 
Tibornál jelentse a 9754 8579 telefonszámon 
  

 
 
 
7.00 órakor  Fohász a Szent István tem-

plomban 

7.30 kor  Koszorúzás a Hősi Emlékműnél 

7.45 kor  Megemlékezés 

Öröm hír! 

Jön a Tükrös Zenekar Melbournebe. Fellépnek 2002. 

május 4-én a Magyar Központ Ifjúsági termébn 
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American Hungarian Educators' Association 
CALL FOR PAPERS 

 
Kossuth, Hungarian Visitors and Interactions between 
Hungary and America  27th Annual Conference of the 
American Hungarian Educators Association and the 
18th Annual Conference of the HSAC May 25-27, 
2002 University of Toronto (at the Congress of the 
Social Sciences and Humanities) 
 
 Papers are invited on Hungarian Studies in any disci-
pline. Sections in History, Literature, Education, Folk-
lore, Music and Economics have been 
formed in the past, and we hope to have enough papers 
this year also to constitute such sections. Interdiscipli-
nary and thematic sections are  also welcome. 
 
This being the 150th anniversary year of Louis Kos-
suth's visit to the  United States, papers dealing with 
this subject would be particularly  appropriate. 
 
 Send abstracts of papers (100 words) to EnikÅ M. 
Basa at 4515 Willard  Ave., Apt. 2210, Chevy Chase, 
MD 20815 or email: or by March 1, 2002. 
Proposals for sections, with names of participants, 
should be sent by February 25. 
Papers should not exceed 20 minutes. 
 
Hungarian American Lists: http://hungaria.org/ 
 
 
 

The Hungarian Human Rights Foundation is 
pleased to join with the new Hungarian Cultural Cen-
ter, New York in presenting a unique concert featur-
ing four internationally acclaimed Hungarian pianists 
on Tuesday, February 12 at 7:30 p.m. at the Kaye 
Playhouse at Hunter College (68th Street between 
Park and Lexington Avenues) to Benefit the Sapientia 
Hungarian University of Transylvania 
Sapientia. Help Fulfill The Dream! 
Last September, the Sapientia Hungarian University 
of Transylvania opened its doors to students for the 
first time: With the creation of an independent, pri-
vate institution serving the educational needs of the 
2.5 million strong Hungarian community in Rumania, 
their decades-long, premier aspiration is now becom-
ing a reality. The Hungarian Human Rights Founda-
tion is proud to be selected by Sapientia University to 

coordinate international contacts and assis-
tance. We urge your involvement in this histor-
ic undertaking. 
Four major Transylvanian cities host campuses 
of the new university: The Transylvanian capi-
tal of Kolozsvár is home to university head-
quarters and the Ph.D./research programs; 
Csíkszereda focuses on regional development, 
accounting, training of language instructors, 
and agricultural eco-nomics; Marosvásárhely 
offers majors in computer science and engi-
neering, and training for school social workers; 
The Par-tium Christian University at Nagyvá-
rad, to be merged with the Sapientia University 
by 2008, focuses on education, religious stud-
ies, and music. 
To become a viable, quality institution for the 
21st Century, the Sapientia Hungarian Univer-
sity of Transylvania needs your support!  
The University is restoring a rich tradition of 
Hun-garian higher education in Transylvania - 
dating back to the time of King Mátyás and the 
Renaissance - to integrate East with West, and 
introduce the highest 
standards of modern enlightenment. Moral and 
financial assistance from the world community 
of Hungarians, and all friends of this noble pur-
pose, are vital to its success. 
Educating new generations of highly qualified 
Hungarian professionals will reverse the dam-
aging effects of past discrimination, and ensure 
the long-term cultural survival of the Hungari-
an community in Rumania. 
Sapientia University serves wider needs. In a 
region fraught with economic problems and 
ethnic strife, the Hungarian University of Tran-
sylvania is a constructive, locally conceived 
initiative that will help modernize the Rumani-
an system of higher education, boost economic 
opportunity, bolster inter-ethnic cooperation in 
the professional and scientific realms, and im-
prove prospects for European integration. 
We are grateful to András Márton for offering 
the first event organized by the Hungarian Cul-
tural Institute, New York, as a benefit concert 
for Sapientia  
Help the Hungarian minority of Rumania 
achieve the quality education indispensable to 
its survival.  

ÉRDEKES HÍREK 
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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 gyermekeket! 

Bõvebb 

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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március 2. szombat Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes Zenészek bálja 
március 3. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
   de. 11 órakor Református Istentisztelet 

   Társalgó csoport összejövetele 
március 9. szombat “Hol van az a nyár” koncert – Karralyka színházban 
március 10. vasárnap 8.30-kor Szentmise  
   Mozi 
március 15. péntek Márciusi ünnepély 
március 17. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
   de. 11 órakor Református Istentisztelet 
március 24. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
   10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
   Gulyás/Halászlé Fesztivál 
   Magyar Társadalmi klubnap 
   Irodalom és zenebarátok összejövetele 
március 31. vasárnap Húsvéti bál 
   de. 11 órakor Református Istentisztelet 

 

ÁPRILISI  NAPTÁR 
  
április 7. vasárnap Társalgó csoport  
április 14. vasárnap Mozi 

  április 28. vasárnap Magyar Társadalmi klubnap 
   Irodalom és zenebarátok összejövetele 
 

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 március 20-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.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. 

MÁRCIUSI NAPTÁR 


