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MEGHIVÓ 

Az Ifjúsági Szövetkezet rendezésé-
ben, a Központ tánccsoport, cserké-
szek és óvodások közreműködésé-

vel 
2003. február 16.-án vasárnap 

a Magyar Központban  
 

“A KÖZPONTBAN 
SZÉP A NYÁR” - 

PIKNIK 

a Szent István templom kert  
melletti parkban 

 
A szokásos ízletes nyárson sült 

és inycsiklandozó kolbász, 
rántott hús és a legfinomabb 

gulyás. 
 Sütemény, kávé, ital, görög-

dinnye és ebéd után  

lángos kapható. 

és csak népszerű háttér zene, 
hogy a fák hűs lombjai alatt, friss 
jó levegőn, beszélgetni lehessen 

 
Jókedvét, barátait, kerti asztalát, 
székét, tányérját, evőeszközét  

kérjük hozza magával. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

S zeretettel köszöntjük kedves ol-
vasóinkat 2003-ban. Ez az év is, 

mint a múlt évek, sok változatos pro-
grammal várja majd a kedves vendége-
ket, támogatókat.  
Ez már lassan a 22.-ik éve, hogy a 
Magyar Központ önkéntes alapon 
működik. A Központ vezetősége 
hálásan köszöni és értékeli azok 
munkáját, akik jutalom nélkül, de teljes 
erővel dolgoznak a Központ fen-
tartásáért és egyben a melbournei mag-
yarság támogatásáért. Mint ahogy a 
sajtóban többször olvashatjuk, hogy az 
önkéntes munkások száma csökken, a 
társadalmi értékek változnak. 
Szerencsére a Központban még mindig 
vannak azok akik nem  sajnálják 
idejüket a közös munkáért áldozni, és 
megelégednek a köszönettel és a 
munkájuk pozitív eredményével. 

K.É. 

Meghívó 
A Magyar Központ vezetôsége  

szeretettel hívja és várja kedves  
honfitársait és ismerôseit  

Ábel András professzor 
Miért nincs több arany a 

világon? - egy asztrófízikai 
megközelítés.  
cimû elôadására 

2003. február 23.-án  
vasárnap du. 2.30-kor 

A Szent István templom alatti  
társalgóban 

Belépô: 4 dollár 
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A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    
KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONT 

A Magyar Központ termei a különböző csoportok 
rendelkezésére állnak. A felelős igazgatók kérik 
az igénylőket, hogy az eljárásszabályokat 
vegyék figyelembe a terem használat előtt és 
alatt. 
Ha egy csoport szeretne egy termet használni, 
tudassa a felelős igazgatóval mielőtt használja. A 
felelős igazgatók: 

A Szent István templom alatti társalgó:  
Bognár Magdi – 984 5242 
Az Ifjúsági épület termei:  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 
A Magyar Ház 

Faith Ferenc – 9762 9135 
Social Klub terme 

Szabó Edit – 9560 1270 
A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, mi-
után az igazgatók továbbitották az igényeket. 
Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

Világos István előadása a  
2002. Megmaradásunk konferenciáról 

A 2002. június 8.-án elhangzott beszédének részlete. 
 

 A “MEGMARADÁSUNK” le-
hetőségeit és  feltételeit elemezzük azzal a szándékkal, 
hogy itt a szórványban is megtartsuk magyarságunkat, 
magyar öntudatunkat. A lehetőségek közül egyre 
szeretnék rámutatni, mely összefogással, hosszútávon 
megvalósítható. 
 Nagyon sok olyan magyar él Ausztráliában 
akiről nem tudunk, aki nem jelenik meg sehol de mégis 
magyar. Hivatalos adatok szerint több mint 62 ezer 
magyar, magyar származású és Ausztráliában. El-
hamarkodott következtetés pl. csak azt tartani magyar-
nak, aki magyarul beszél. “Nyelvben él a nemzet” - ez 
igaz, de csak részletigazság. A nemzet nyelvében él, de 
éppen úgy él egész folklórjában is mint nyelvében. 
 Ha valaki magyarnak valja magát, de nem 
beszél jól magyarul, vagy nem tudja a magyar nyelvet, 
nem veszett el a magyarság részére ha lehetőséget bí-
ztosítunk neki, hogy gyakorlati nyelvén pl.  itt Ausztrá-
liában angol nyelven  jusson olyan információhoz, 
melyek formálhatják magyarságtudatát. Természetesen, 
hogy az embert csak az vonza amiről tud. Tanítani csak 
úgy lehet és érdemes, ha az teljes nyelvi megértésre 
talál. A magyar nyelvet minden nyelven, így angol 
nyelven is fellehet támasztani kitartó célszerú 
munkával. 
 Inditványozom, hogy az ilyen magyarokat, 
magyar családokat fel kell kutatni, egy névbázis létre-
hozása révén állandó kapcsolatot kell kiépíteni velük és 
a legegyszerűbb szervezeti formában csoportosítani a 
már működő magyar intézményeken belül magyar-
ausztrál baráti körök néven. Lehetővé kell tenni a mag-
yar kultúra ismertetését-tanítását angol nyelven 
időszerű módszerekkel. A családi névbázist, vagy csak 
névbázist, társadalmi-kutató munkaként, az állami in-
tézményekkel karöltve kell létrehozni. 
 A magyar-ausztrál körök létrehozása le-
hetőséget nyújtana arra is, hogy széleskörben megis-
mertessük a magyar kultúra értékeit, barátokat sze-
rezzünk a magyarságnak és ez nemcsak megmara-
dásunk feltétele hanem kötelesség teljesítés is hazánk 
és nemzetünk iránt. 

mét és fejlődését. Az érdekes előadást nagy részben az 
idősebb korosztályhoz tartozó vendégek hallgatták 
végig.  
 Milyen kár, hogy Kiss Dénes nem később 
látogatott Ausztráliába, amikor már a cserkészet és a 
Magyar iskola is beindult, hogy a fiataloknak is elma-
gyarázza nyelvünk fejlődését, szinességét. Ilyen 
előadók, akik szivből mesélnek tudják megszerettetni 
a nyelvet fiataljainkkal. 
 Remélem, hogy lesz még alkalom, hogy Kiss 
Dénes a fiataloknka is elmondja a magyar nyelv tör-
ténetét. 

K.É. 

2003. január 19-én a Társalgó csoport ren-
dezésében  Kiss Dénes nyelv történész, Magyarországról 
előadást  tartott amiben ismertette a magyar nyelv tör-
ténetét  valamint a különböző szavak értelmét és ahogy a 
történelmi események befolyásolták használatát, értel-

Bajban van-e a Magyarság? 
A kérdést felteszem mint vita inditó. 
 Ma hallgattam az SBS rádión (2003. január 
28) Kozák Magdával készített interjut amiben méltat-
ta, hogy Sydneyben is fogynak a látogatók száma a 
különböző rendezvényeken. Ez nem csak Sydneyre 
vontakozik, hanem Melbournere is. Nincs utánpotlás, 
mert nincs Magyarországról bevándorlás Ausztrá-
liába. Tehát ahhoz, hogy a magyar közösség meg-
maradjon a második és harmadik generációra kell 
koncentrálni.  
 Az elmúlt pár évben több értékes programot  
rendeztünk a fiatalok részére. A felejthetettlen István 
a király, a Honvéd Együttes látogatása, Ertl Péter és 
Béres Anikó, valamint Makovinyi Tibor 
népitánctanítók, csak hogy párat említsek. E rendez-
vényekkel a fitalok megismerik nem csak történel-
münket és kultúránk értékeit, de egyben magukévá 
teszik. Ezzel az érdeklődés kialakul, és szivesebben 
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Thomas (Tom) Thompson  

 A mi melbournei Magyar Központunk 
ismét egy kilóméterkőhöz ért. 
 Tom Thompsont mi magyarok, mint 
gyümölcsös kert bérlőt ismertük meg a 
hetvenes évek végefelé. Amikor Jandó és 
Hende családok megvásárolták az itteni ma-
gyarok jövő otthonának szánt helyet még egy 
ideig almát vásároltunk Tomtól. Miután a fákat 
kivágjuk nemsokára megindult az épitkezés és 
egy jó ideig hétvégi otthonunk lett a telek. A 
hétköznapokon, az épitőanyag felügyelete, 
őnkéntesen Tomra hárult. Tom volt a ház 
őrzőnk épitkezés előtt, közben és után is még 
jó pár évig. Úgylehet jobb Magyar volt mint mi. 
 Az évek mulásával Tom feje felett is 
eljárt az idő. Először az épületet bonttottuk le 
amiben Tom lakott, mivel annak állaga 
tűrhetlenné vált. Egy karavánban lett új lakása, 
ami sajnos a Tom szokásai és idős kora végett 
hamar lakhatatlanná vált. Szomorú, hogy   az 
utóbbi években Tom szellemi egészsége 
egyre rosszabra fordult és igy valamit tenni 
kellett. Ezen körülménynek a következménye 
lett, hogy most egy Yarra Junction-i kara-
vánparkban él orvosi kezelés és állami 
felügyelet alatt. 
 Ezzel lezárul Tom Thompson kapcsolat 
a melbournei Magyar Központ életében. 
Köszönjük Tomnak, hogy hosszú évek során 
úgy vigyázott a magyarság tulajdonára és ki-
vánunk neki jó egészséget. 
 A fenti történtek folytatása volt a Tom 
karavánjának és környékének kitakaritása. 
 Január 18.-án egy takaritási nap kere-
tében a fő feladat a karaván eltakaritása volt a 
cél. 

keresik a kapcsolatot Magyarországgal és, remé-
lhetőleg majd az itteni magyar közösséggel. 
 Ilyen programtervekhez anyagi támogatás 
is kell. Sajnos pénz nélkül a Magyarországi 
kapcsolatokat nem lehet ápolni és fejleszteni. A 
Központ rendez különböző rendezvényeket, hogy 
megalapozza az anyagaiakat arra, hogy a fiatalok 
ma-gyarság tudata tovább fejlődjön, de ez 
könnyebb lenne, ha a csoportok és szövetségek is 
csatlakoznának ehhez a gondolathoz. Úgy érzem 
ma nekünk ez a legfontossabb feladatunk. 
 
Várom a kedves olvasók véleményét. 

K.É.  

 Február 1.-én ismét takaritó napot 
tartunk és remélhetőleg az utolsó szemét is 
el lett takaritva. A február 16.-i  Ifjusági 
Szövetkezet Piknikjét már a kitisztitott 
területen tartja. Ennek érdekében, hogy  
a tisztogatás sikeres legyen, kérünk 
főleg férfiakat, hogy jójjenek el segiteni 
február nyolcadikán reggel nyolc órára. 

Atyimás Erzsébet     

 
 
 
 
 

A Magyar Központ 
vezetősége  

rendezésében valamint a  
Magyar Központ Néptáncegyüttes 

és a Gyöngyösbokréta  
Néptáncegyüttes közreműkődésé-

vel 
 

GULYÁS/HALÁSZLÉ FŐZÉSI 
FESZTIVÁL-ra 

 
A Magyar Központ Lajos ligetében  

2003 március 2.-án 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 

► 
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SZÜLETÉSNAPI,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, VAGY 

CSAK KÖSZÖNETET MONDANI 
AJÁNDÉK 

 

Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán       
Nagy választékban megrendel-

hető színes katalógusból 
 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
álatfigurák már 26 dollártól 

  
Megrendelhető az Ifjúsági 

terem előcsarnokában. 
 

Éredeklődni: 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART ÉS A  

MAGYAR KÖZPONTOT 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

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

Megjelent és kapható 

Ambrósy Anna 

nagysikerű 

A BRAVE NATION 
A Short Social and Political History 

című könyve. 

Megrendelési ár:  

Ausztráliában $35 + $9 postaköltség 

(GST-vel együtt) 

Tengerentúlra $35+ $24 postaköltség 

(Economic Air-rel és GST-vel együtt) 

Megrendelhető: 

A Brave Nation 

PO Box 4134, East Burwood Vic 3151 

és a Magyar Élet kiadónál 

PO Box 210, Caulfield Vic 3162. 

A Regnum Szövetkezet 
Éviközgyülésének beszámolója. 

 
 A  Regnum Co-operative 2002 október 
18-án  tartotta évi  tisztujitó közgyülését, 
melyen 26 részvényes volt jelen.  
 Az elnöknő Galambos Imola 
távollétében a pénztáros Bognár Magdalena  
vezette le a közgyülést. Felolvasta az elnöki 
beszámolót megköszönve a sok segitséget 
melyet a Fogarassy, Finta, Tibenszky, Koppán, 
Merkli, Lengyel, Nagy, Tóth, Polonyi, Juhász, 
Bakos házaspárok, Sebők Gizi, Ferencz Ildikó, 
Deák Jutka néni, Pritz Kató, Paál Zsuzsa, 
Hende Józsi, Rodek Toni, Csik Kató, Simkó 
Manyi, Nagy Gábor  évről évre önzetlenül 
nyujtanak. 
Ezután következett a pénztári beszámoló 
melyhez nem volt hozzászólás, majd fölkértük 
Dabasy Tibort a jövő évre is pénztári 
ellenőrnek, aki ayt el is fogadta. 
 Ezt követte az igazgatóság  
megválasztása.  Fehér Magdolna évközben 
lemondott igazgatói tisztségéről, helyette 
Hadarics Trudyt választottuk be. 
 A Regnum Co-operative  jelenlegi 
igazgatói a következők:  
Elnöknő: Galambos Imola 
Igazgatók:  Fogarassy Marika, Hadarics Trudy, 
Koppán Éva, Polonyi Marika. 
Titkárnő: Kulcsár Erzsébet,   

Pénztáros: Bognár Magdalena. 
 A közgyülést a Magyar Hiszekeggyel 
zártuk,majd kellemes beszélgetésben töltött fél óra 
következett. 
 Itt szeretném még megemliteni, hogy 
időközben elkészült a keresztelő medence  a Szt. 
István templom részére Zágon Lajos mérnök úr 
tervezésében, Piller István faragásával és Bogár Józsi 
bácsi közreműködésével.  Isten áldása legyen a 
szorgalmas, segitő keresztény magyar  férfiak és 
asszonyok kezén.                  

                                                                                                            
Bognár Magdi 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 2001-
2002 évi  Közgyűlésének beszámolója. 

   
AZ IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS SZÖVETKEZET 
AZ ÉVI KÖZGYÜLÉSÉT 2002 November 23-án 

d.u. 3.00 órakor tartotta a MAGYAR 
KÖZPONTnagytermében  

A megjelentek köszöntése, a magyar hiszekegy 
és az elmúlt év halottairól megemlékezést, Ámon 
Lilla bemutatása követte aki az igazgatók ► 

► 
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örömére vállalja a Titkár-Pénztáros tisztséget. 
A részvényesek beleegyezésüket tapssal 
fejezték ki. 
 
Ezután következett a tárgysorozat pontjai: 
 
1.  A 2001 közgyűlés  jegyzőkönyvének 
felolvasása és elfogadása. – Ámon Lilla 
titkár 
2. 2001 – 2002 évi költségvetés – 
beszámoló -  az év hiánnyal végződött - 
Atyimás Erzsébet igazgató 
3. Ellenőr választás – a Részvényesek 
nevében megköszöntem Dabasy Tibor 
Közgazdásznak eddigi munkáját és egyben 
megkérdeztem, hogy vállalja-e az ellenőri 
feladatot a jövő évre is. – természetesen az 
önök beleegyezésével – mindenki elfogadta. 
4. Igazgatói beszámoló –  Atyimás 
Erzsébet igazgató 
 
Az Ifjúsági Szövetkezet, úgy mint az elmúlt 
években, a múlt évben is a szokásos évi ren-
dezvények melett, számos közös rendezvény 

elökészitésében és lebonyolitásában vett 
részt: 
Ezek a következők voltak: 
 
Honvéd Együttes – Tánctanfolyam – Kon-
cert. A Koncert keretén belül  a  segitőszol-
gálat nevében Galló Géza, a melbournei 
Magyar Központ megbizottjának Hende 
Józsefnek, 5000 dolláros csekket nyujtott 
át. 
Szilveszteri Bál 
HUNGAROFEST 2002 A Magyar Központ 
Bethlen Gábor dijat kapott melyet a Hun-
garofesten Szabó László Zsolt kézbesitett 
”Hol van az a Nyár” Koncert -  közre-
működtek Biszák Júlia, Jankovits József 
és Hegedűs Valér – Karralyka szinházban 
“Szép primadonna csodál a világ” 
Biszák Júlia búcsúzott  -  Gála Koncert – a 
melbournei Magyar Központban 
Gulyás és Halászlé főzés verseny – La-
jos Ligetben - a tiszta bevétel “ A Magyar 
kultúra ismertetése az Ifjúsággal” 
alapitvány részére 
Húsvéti Bál 
“Tükrös  Együttes”– “Szüreti mulatság” 
Forgács Gábor és Gbur Timea – 
“Koncert” 
“Budapest Bábszinház” Június 8,9 
“Megmaradásunk” konferencia Junius 
8,9,10 
“Házibuli Tónival” – Solymos Tóni Kon-
cert Június 22 
“Emléktábla avatás” 1848 sza-
badságharc után kivándorolt tisztek és 
katonák  emlékére - avatás Bendigoban 
November 2.-án.  
Márciusi és Oktoberi megemlékezések – 
Jekler Irén vezetésével és az önkéntes 
szereplök közremüködésével 
Takaritás, tisztogatás Kalákában  
Mikulás Piknik Köszönjük mindazoknak 
akik segitettek.   
“Ifjú Szivek” előadás -  ráfizetés  volt 
A Jandó, Kövesdy és Vető családok se-
gitsége nélkül az eredmény még rosszab 
lett volna. A Szlovákiai Magyar 
népitánccsoportnak Jandóék szállást biz-
tositottak Kövesdyék, Vetőék, Deák Jutka 
és Atyimásék vendégül látták őket és az 
Árpádotthon  is segitséget nyujtott. 
Mindannyiuknak köszönjük. 
Hiradó -  Főszerkesztő Kövesdy Éva – A 
“Hiradó” Éva kitartó munkájának 
köszönhető. Köszönjük! 
Az évi beruházás, javitások: 
Az italoknak új hütőszekrényt vásárol-

“Fiatalok a fiatalokért” 
A Melbournei Gyöngyösbokréta  

Néptáncegyüttes 
jótékony célú műsoros táncos estet rendez a 

2003. március 8.-án, szombaton este 7 órától a 
Magyar Központ nagytermében. 

 Hangulatos tánczene 
 Ízletes vacsora – kávé, sütemény kapható 
 Teljes bár – választékos italok 
 Értékes tombola tárgyak 

A szíinvonalas műsorral a tehetséges ifjúságunk 
kedveskedik 

Belépődij: 15 dollár, gyerekeknek ingyenes 
Adómányokat szívesen fogadunk. 

Bővebb felvilágosítás, asztalfoglalásért hívja: 
Juhász Etelkát: 9795 8972 
Ifj. Sinka Imrét: 9762 2380 

 

A Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 

Az est tiszta bevételéből a Székelykevei iskolát 
szeretnénk megsegíteni. Szeretettel hívunk minden 

segiteni akaró és mulatni vágyó vendéget. 

► 
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tunk  
Tető javitás  
Villanyszerelés – az épületben és a Korona Pres-
so bárban a vezetékek cserélése, felújitása. 
Megjegyzések: 
 A 2001 szeptember 11 nagyon sokat ron-
tott a teremkiadás lehetőségein, a biztositási di-
jak nagyon felemelődtek és csak olyan 
egyesületeknek tudjuk kiadni a termünket 
akiknek van saját biztositásuk 
 Tom elköltzözött – jelenleg a Yarra Junc-
tion-i Karaván parkban lakik 
 Az Ifjusági szövetkezet jutányos áron adja 
ki a termeit a Központban müködő 
szervezeteknek. Ezen kivül A Cserkész csapatok 
300 dollár ellenértékben használják a földszinti 
termeket. Az óvodások, a tánccsoportok, a Mag-
yar Iskola, sakkozók és különböző egyesületek 
csoportok akik gyülést tartanak a használat bér-
mentes.  
 Az Árpád Otthonnak a terembért, az 
utolsó rendezvényükön, vissza ajándékoztuk. Az 
új Ifjúsági csoport, mely a konferencia után jött 
létre, az Ifjusági termet a november 10.-i is-
merkedési estjükre bérmentesen  kapta. Ezen-
kivül az eddigi ifjusági csoportok is ingyen vagy 
pedig nagyon jutányos áron használták termein-
ket rendezvényeikre. Probák és előkészületek 
alkalmával nem fizetnek bért. 
 Jövö évben, február 2.-től, a Magyar Is-
kola, Kurtz Mária vezetésével, rendszeresen fog-
ja használni a szobákat.  Az oktatás minden 
szombaton és vasárnap történik. 
 A fentemlitett rendezvények nem mindig 
haszonnal végződtek és ez vezet a tárgysorozat 
következő ponjához…. 
 
A  Központ és a  Szövetkezetek jövőjével 
kapcsolatban,. igéretünkhöz hiven, meg-
beszélések folytatódtak a másik három szövet-
kezettel, azonban kézellfogható határozat még 
mindig nem született. Az utolsó Csúcs gyülésen 
egy igen fontos pontban megegyezésre jutottuk, 
hogy az irányvonalat sürgősen meg kell válto-
ztatnunk. Amint az új irányvonalat kidolgoztuk 
egy részletes tájékoztatóban közöljük a Szövet-
kezetek részvényeseivel. 
 
Egyéb  
 Az Igazgatótársaim és magam nevében  
köszönöm mindazoknak akik az elmúlt év foly-
amán segitségükkel megkönnyitették a munká-
nkat. Atyimás Emil, Csernátony Zsófi, Csik Éva, 
Deák Julianna, Erdősi Rozika, Faith Anni, Faith 
Ferenc, Firnigel Margit, Jandó Juliska, Jandó 
Gyula, Jandó Péter, Karczag Csöpi, Kiss Aranka, 
Kövesdy Éva, Kövesdy András, Nagy Gábor, Pol-

gár Lajos, Rigó Tamás, Simkó Manyi, Supka 
Margit, Sülly Eta Sülly Sándor, Szabó Györ-
gy, Szabó Marika, Szetey István Szetey Em-
ese, Takács Erzsébet, Takács József, Vető 
Olga, Vető Tibor. A gondnok házaspárnak 
Finta Erzsébetnek és Zoltánnak köszönjük a  
figyelmességüket és segitségüket.    
 Külön szeretném kiemelni, igazgató 
társunkat Hende Józsit, aki fáradtságot nem 
ismerve végzi az igazgatói teendőit és 
igyekszik megkönnyiteni a munkánkat.  
 
Igazgatók választása: 
A törvények szerint a következö személyek 
mondtak le illetve újraválasztva, ha nem 
mondtak volna le évközben:  Ugrai Kati, Vető 
Olga.  Az igazgatótársaim nevében is 
köszönöm Vető Olgának a tisztsége alatt 
végzett kitünő munkáját.  
 Mivel, hogy a fent emlitett személyek nem 
vállalták az igazgatói tisztséget és új 
jelentkezők nem voltak, igy a mostani 
igazgatók a következők: 
Atyimás Erzsébet, Burai Gyula és Hende 
József,  
Titkár-Pénztáros Ámon Lilla 
 
A 2002 év hátralevő rendezvényei: 
December 8.vasárnap, Mikulás Piknik 
Gyertyafényes est December 22 vasárnap 
Szilveszteri Bál December 31.  Jegypénztár 
nem lesz igy a jegyeket kérjük minnél előbb 
felvenni, határidő a Mikulás piknik 
Ezzel a 2002 évi Közgyülés véget ért, a Ti-
sztelt Részvényeseknek megköszönve, hogy 
kötelességüket teljesitették, az elkészitett fi-
nom étel ital elfogyasztására került a sor. 
Segitséget mindenkor szivesen fogadunk 
és kérjük aki tud jöjjön. 

Atyimás Erzsébet 
 

A Magyar Ház Szövetkezet 2002.-es  
évi beszámolója 

 
 Múlt évben beszámolómat igy 
kezdtem: „Ebben az évben tovább folytatta a 
négy szövetkezet a szoros kapcsolatot és 
együtt működést a Központ fentartása és 
fejlődése érdekében”. Sajnos ebben az 
évben már nem tudom ezzel a kijelentéssel 
kezdeni.  
 Szeretném a Magyar Ház igazgatók 
támogatását és munkáját megköszönni a 
részvényesek nevében. 

► 
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Az Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség (Victoria)  

szeretettel meghívja Önt és kedves csalá-
dját 

2003. február 2.-án vasárnap a Magyar 
Központ árnyékos 

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 foga-
dunk. 

Érdeklődés: 
Krsztekanits S: 9842 4367 

Pelle L.: 9846 3670 
A rendezvény tiszta bevételt erdélyi 
testvéreink megsegítésére fordítjuk. 

Segíts, hogy segíthessünk! 

Köszönet az alábbi személyeknek akik a 
2003. január 8.-i takarító napon részt 
vettek: 

Juhász Géza 
Juhász Etelka 
Juhász Angéla 
Bakos János 
Merkli Ferenc 
Kovács György 
Hegedűs József 
Murphy Peter 
Hende József 
Vető Tibor 
Atyimás Erzsébet 
Kövesdy András 
Polgár Lajos 
Ifj. Plogár Lajos 
Guzsvány Gáspár 
Csík Katalin 

 
A következő munka nap 2003. február 8.
-án szombaton reggel 8 órától délután 1 
óráig lesz. Minekit szivesen várunk. 

 Az elmúlt évben a Magyar Ház 
Szövetkezet  a felsorolt rendezvények 
megrendezésében vett részt: 
2001 
 November 26-án résztvettünk a Ta-
nácskozásból kifolyólag a kultúrát  támogató 
csoport gyűlésen Jekler Irén vezetésével.  
 November 28-án a Központ 
szervezésében kezdődött a 10 napos 
táncszeminárium a Honvéd Együttes két 
tagjával, Ertl Péterrel és Béres Anikóval. 
 December 2.-án a Mikulás piknik 
rendezéséhez hozzájárultunk. 
 December 8.-án Koncertet ren-
deztünk a tánccsoportok részvételével. Az 
est fénypontja a szemináriumon megtanult 
Bodrogközi tánc volt, melyet Ertl Péter és 
Béres Anikó tanitott be. 
 December 21.-én tartottuk az 
Igazgatói vacsorát a Koronában. (team 
building) 
 December 31.-én – Szilveszteri bál 
rendezéséhez hozzá járultunk.  
2002 

 Január 26.-án és 27.-én – Taná-
cskozás Canberrában a Nagykövetségen. 
 Január 31.-én – Elkezdtük a Tom 
Thompson ügyét intézni. 
 Február 8-9-10-11 Hungarofest 
előkészületi munka. 
 Február 15-16-17 Hungarofest. Ez 
nem csak egy három napos fesztivál, 
hanem a bizottságnak és rendezőknek több 
hónapos munkája, tervezése. A három nap 
után még jön a szét bontás, takaritás és 
kiértékelése a fesztiválnak. 
 Március 9.én - Az év egyik 
kiemelkedő rendezvénye volt a Operett Gá-
la koncert  Biszák Júlia, Jankovits József és 
Hegedűs Valérral Magyarországról a Kar-
ralyka szinházban. 
 Március 15-én – Megemlékezés 
Március 15-ről a Hősi Emlékmű előtt. 
 Március 17-én – Operett műsor 
Biszák Júlia, Jankovits József és Hegedűs 
Valérral a Központban.  
 Március 2.-án rendeztük a harmadik 
Gulyás/Halászlé Főzési versenyt. Ez évben 
13-an neveztek be. A bevétel az Ifjúság 
kultúra ápolásának alapitvány részére fordi-
tottuk. 
 Március 31-én Húsvéti bál ren-
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dezéséhez hozzájárultunk. 
 Május 4.-én Szüreti mulatság a Tükrös 
Együttessel. 
 Május 23.-án Tom Thompson véglege-
sen elhagyta a Központot. Kormány felügyelet 
alá került. 
 Június 2.-án Forgács Gábor és Gbúr 
Timea koncertje. 
 Június  8-9-10.-én A három napos 
sikeres és kitűnően szervezett országos ta-
nácskozást rendezett a Központ. A konfe-
rencia vacsorán Ambrósy Anna könyvét ismer-
tettük.  
 Június 8.-án a Budapest Bábszínház 
nagy sikert aratott a János Vitéz cimű 
előadással. Megszeretném köszönni Atyimás 
Emilnek a technikai segitséget az előké-
születekhez.  
 Június 22.-én – koncert Solymos 
Tónival.  
 Október 5.-én – Kertészkedési nap 
(working bee). 
 Október 19.-én – Segitettünk az 
Ifjúsági Szövetkezetnek megszervezni az Ifjú 
Szivek koncertet. 
 Október  27.-én az 1956-os for-
radalomról emlékeztünk meg Jekler Irén ren-
dezésében. 
 November 2.-án a Bendigoi emlékmű 
avatása. Az emlékmű létrehozása, tervezése 
már az év elején elkezdődött.  Az avatási 
ünnepély nagyon sikeres volt, körülbelül 100 
vendég vett részt Bendigoban. Köszönet 
Zágon Lajosnak aki az emlékművet tervezte. A 
Központ vendégül látta dr Gyürk István 
nagykövetet és feleségét az utolsó Melbournei 
látogatásuk alkalmával mielőtt vissza tértek 
Magyarországra.  
 November 8.-án Hegedűs Lóránt a 
MIÉP alelnöke és felesége Zsuzsa, 
megkoszorúzta a Hősi Emlékművet és az 
Erdélyi kopjafát. 
 November 15.–én részt vettem a Can-
berra-i beszélgetésen dr Szili Katalinnal, a 
Magyar Parlament elnökével. 
 November 15.-én Magyarországról 
érkezett középiskolai tanárok csoportja látoga-
tott a Központba. 
 A Magyar Központ Híradója tíz éve 
minden hónapban megjelenik a Központ 
híreivel. A Híradó főcélja a Központról adni 
információt. A sikere attól függ, ha mindenki 
támogatja, nem csak megrendeléssel, de cik-
kekkel és érdekes anyaggal. Köszönettel tarto-
zunk az szerkesztőbizottságnak.  
 Az igazgatók nem csak a fent említett 
rendezvényeken vettek részt, de azon kívül 

több óra munka megy el minden rendezvény 
megszervezésével. Továbbá a Központ fen-
tartása, valamint a sok gyűlés, tárgyalás, 
telefonálás, utazás, az év folyamán nagyon 
sok időt és energiát vesz igénybe. Ezért 
külön elismerést érdemelnek. A csoportok 
igényeit is próbáljuk kielégiteni, bár az 
elvárások sokszor túlzottak.  
 Az igazgatók nevében szeretném 
megköszönni Faith Feri fáradhatattlan 
munkáját. Szintén köszönet illeti a Finta há-
zaspárt, Erzsit és Zolit a munkájukért és tü-
relmükért, szerencsénk van, hogy itt vannak. 
 Ezentúl, köszönetet mondunk a 
Központ többi igazgatójának akikkel együtt 
dolgoztunk  az év folyamán. Szintén 
köszönjük a részvényesek és nem ré-
szvényesek támogatását az évfolyamán.  
 
A Magyar Ház igazgatói: 

Kövesdy András 
Szetey István 
Szadovszky Ferenc 
Szeverényi László 

Kövesdy András 
 
 

K öszönet mindazoknak 
akik a 2002-es Szil-

veszteri bálon segitettek. 
Külön köszönjük Simkó 
Manyinak és Deák Jutka 
néninek a finom pogácsát. 
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Dátum  Rendezvény Rendező csoport 

január 26  vasárnap Klub nap Social Klub 

február 2  vasárnap Piknik Erdélyi Szövetség  

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

február 16  vasárnap Piknik Ifjúsági Szövetkezet  

február 23  vasárnap Ábel András előadása Magyar Központ 

február 23  vasárnap Klub nap Social Klub 

március 2  vasárnap Gulyás főzési verseny Magyar Központ 

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

március 8  szombat Bál Gyöngyösbokréta Néptánc Együttes 

március 15  szombat Március 15.-i ünnepély Magyar Központ 

március 30  vasárnap  Klub nap Social Klub 

április 5  szombat Bál MHTV 

április 6  vasárnap Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

április 20  vasárnap Húsvéti bál/RIK Disco Magyar Központ/RIK 

április 27   vasárnap  Klub nap Social Klub 

május 4  vasárnap Anyáknapi ebéd Regnum Szövetkezet 

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

május 17  szombat Elsőbálozók bálja Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

május 25  vasárnap Klub nap Social Klub 

május 31  szombat Ifjúsági műsor  Ifjúsági Fórum 

június 1  vasárnap Disznótoros ebéd Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

június 22  vasárnap Irodalmi program Irodalom csoport 

június 29  vasárnap  Klub nap Social Klub 

július 5  szombat Néptánc bál Magyar Központ Néptánc Együttes 

július 6  vasárnap Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

július 19  szombat Anna bál Cserkészszövetség 

július 27  vasárnap Disznótoros ebéd Social Klub 

augusztus 2  szombat Táncdal Fesztivál RIK 

augusztus 3  vasárnap Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

augusztus 17  vasárnap  Szent István ebéd Regnum Szövetkezet 

augusztus 23 szombat Szent István bál Rákóczi Egyesület 

augusztus 31  vasárnap Klub nap Social Klub 

szeptember 7 vasárnap Ebéd Ifjúsági Szövetkezet  

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

szeptember 13  szombat Bál 3ZZZ Rádió  

szeptember 21  vasárnap Ebéd Regnum Szövetkezet 

szeptember 28  vasárnap  Klub nap Social Klub 

október 5  vasárnap Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

október 12  vasárnap Ebéd Erdélyi Szövetség  

október 18  szombat Bál Gyöngyösbokréta Néptánc Együttes 

október 19 vasárnap Társalgó rendezvény Társalgó csoport 

október 23 csütörtök Októberi ünnepély Magyar Központ 

október 26  vasárnap Klub nap Social Klub 

november 2  vasárnap Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

november 8  szombat Tánccsoport rendezvény Magyar Központ Néptánc Együttes 

november 9  vasárnap Búcsú Regnum Szövetkezet  

november 16  vasárnap Piknik MHTV 

november 22  szombat Ifjúsági Szöv. Rendezvény Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

november 30  vasárnap Klub nap Social Klub 

december 7  vasárnap  Mikulás piknik Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

  Társalgó-Irodalom Társalgó-Irodalom csoport 

december 21  vasárnap Gyertyafényes est Regnum Szövetkezet 

december 31 szerda Szilveszteri bál Magyar Központ 

A Magyar Központ 2003-as naptára 
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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-től 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-tól 11-ig  

 VASÁRNAP  
de. 11-től du 5-ig 

 
Bővebb felvilágosítás  

vagy asztalfoglalás : 9800 4544  
vagy 9759 5464 

Kézimunkázók 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 ügyességéből 
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,   A Társalgó és az  

Irodalom - Zenebarátok Köre 
A Társalgó csoport és az Irodalom –  Ze-
nebarátok Köre a hónap első vasárnapján, 
du. 3-tól a templom alatti társalgóban tart-
ja összejöveteleit. 
 
Bővebb felvilágosításért hívja Jekler 
Irént a 9889 8370 telefonszámon. 

* * * * * * * * *  
 
 

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

További felvilágosításért hívják Bozsán Ild-
ikót a 9801 8071 telefonszámon. 
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február 2. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Erdélyi Szövetség piknikje 
    Társalgó/Irodalom csoport összejövetele 
február 9. vasárnap 8.30-kor Szentmise   
február 16. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Ifjúsági Szövetkezet piknikje  
február 23. vasárnap de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
    du. 2.30-kor Ábel András professzor 
előadása 
    Klub nap 
     
 
    MÁRCIUSI  NAPTÁR  

március 2. vasárnap Gulyás/Halászlé főzési fesztivál 
    Társalgó/Irodalom csoport összejövetele 
március 8. szombat Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes bálja 
március 15. szombat Márciusi ünnepély 
március 30. vasárnap Klub nap 
 

 
     
 

  

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $6-os 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@bigpond.com 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 


