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A Magyar Központ vezetősége 
szeretettel hív mindenkit a 

HÚSVÉTI BÁLRA 
2003. április 20-án, vasárnap este 7 órai 

kezdettel a Magyar Központ nagy  
termében. 

A jó hangulatról a 
KÉK FIÚK ZENEKAR 

gondoskodik 
Házi sütemény, virsli, debreceni, kávé 

szeszes ital a helyszínen kapható. 
BELÉPŐDÍJ 15 DOLLÁR 

Jegyrendelés: 
Atyimás Erzsébet 9802 7637 

Faith Ferenc 9762 9135 
Szetey Emese 9795 9336 

 - - - - - - - - - - - 
DISCO 

Az ifjúsági teremben a Rákóczi Ifjúsági 
Kör rendezésében 

 

Kedves olvsóink! 
 
Az áprilisi Hίradónk technikai 
problémák miatt késik. Ezért 
mindenki kedves elnézését kérjük. 
 

A szerekesztőség 

„GULYÁS és HALÁSZLÉ 
FŐZŐ VERSENY”  

 
a Magyar Központ az immár negyedik 
gulyás/halászlé főzési versenyt 2003. 
március 2-án tartotta .  
 
A Magyar Kultúra ismertetése az 
Ifjúsággal Alapitvány felkarolói, újra a  
benevezők sorában ügyeskedtek. 
Mindenki a legjobb tudása szerint, titkos 
receptre készitette a gulyást, a halászlét.   
Strangarics Karcsi az oriási bográcsban 
főzte a gulyást az éhes vendégeknek. 
Köszönjük Karcsi támogatását.  
 
Amig a birák elvoltak foglalva e 
kellemes kötelesség teljesitésükkel, 
szorgos kezek előkészitették és sütötték a 
finom ’Szentendrei lángost’.  
 
A benevezők és birák a következők: 
 A Benevezők névsora: 

 
GULYÁS főzők névsora 

Bogrács Banda (Ámon Ildikó, Hegedűs 
Crystal, Morino Angi és Király 
Bernadett) 
Kövesdy András 
Tóth Sándor és Zsuzsanna 
Ferenczy Zsuzsa és Cser Ferenc 
Világos István 
Szetey Emese és Barney Marika 
Hegedűs József 
Cserkészek 

 

folytatás a 2.-ik oldalon 
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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, miután az 
igazgatók továbbitották az igényeket. 
Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

HALÁSZLÉ főzők névsora 
Fehér Vilma  
Szabó Gyurka 
Zsóri Tibora 
Cserkészek 
  
A zsűri tagok: 
Bene László, Svak László és Fekete Irén 
 

A GULYÁSFŐZÉS VERSENY NYERTESEI 
Első  Bogrács Banda 
Második Világos István és   
  Hegedűs József 
 
A HALÁSZLÉFŐZÉS VERSENY NYERTESEI 
 
Első  Zsóri Tibor  
Második Szabó Gyurka 
Harmadik Vilma néni és a    
  Cserkészek  
 
A verseny rendezői: a Magyar Központ Igazgatói, 
A Magyar Központ Népitánccsoportja és a 
Gyöngyösbokréta Népitánccsoport. 
 
A tiszta bevételt a Magyar Kultúra ismertetése az 
Ifjúsággal Alapitvány céljaira forditjuk!!! 
 
Mindenkinek köszönjük aki hozzájárult e nap 
sikeréhez. 
 

A rendezőség 

Köszönet az alábbi személyeknek akik 
2003. április 5.-én a Magyar Központ 

körül takaritottak/kertészkedtek. 
 

Tóth Zsuzsi 
Tóth Teréz 
Bakos Anikó 
Gábor Öcsi 
Szabó Kati 
Kovács Róbert 
Kocsis Erzsi 
Schild Csilla 
Schild Ferenc 
Juhász Etelka 

Köszöntsük közösen az 
Édesanyákat és Nagymamákat 

 
A Regnum Szövetkezet vezetősége 
szeretettel hivja és várja honfitársait 

a  
hagyományossá vált  
Anyáknapi ebédre 

2003. május 4.-én déli 12 órakor a 
Magyar Központ nagytermében 
Ökumenikus Istentisztelet 11 

órakor 
 

Magyaros konyha 
Gazdag tombola 

Italát a helyszinen megvásárolhatja. 
 

Jegyek: egységesen 16 dollár 
Megrendelhetők az alábbi 

telefonszámokon 
Bognár Magdi: 9874 5242 

Fogarassy Marika: 9833 3235 
Az ebéd tiszta bevétele a 
mozgáskorlátozott feljáró 

elkészitésére fogjuk felhasználni. 
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MÁRCIUSI EMLÉKÜNNEP 
 

Emeld föl fejedet, büszke nép! 
(Juhász Ferenc: Himnusz) 

 
 A Magyar Központ, a Magyar 
Nyelviskola, a cserkészek, a Gyöngyös-
bokréta Nép-táncegyüttes március 15-i ünnepi 
műsorát a történelmi esemény napján délután 
4 órai kezdettel tartották meg. Nagyon nehéz, 
szinte lehetetlen minden évben valami újat 
hozni a meg-emlékezéskor. De aki most ott 
volt, örömmel tapasztalta, hogy igenis lehet. 
Bebizonyosodott az is, hogy egy műsornak 
nem hosszúnak, unalmasnak, hanem rövidnek 
kell lennie, de az olyan legyen, de olyan, mint 
ez a március 15-i előadás volt. 
 Az ünnepi beszédet Kurtz Mária vezető 
tanár mondta, melyben elénk tárta a 
szabadságharc előzményeit, méltatta 
Széchenyi nagyságát, alkotásait. Ecsetelte a 
forradalmat, majd az azt követô változásokra 
is kitért, hogy népünk akkor vált igazán 
nemzetté és lehetővé lett a gazdasági fejlődés 
is. Beszéde közben a színpadot benépesítette 
a piros-fehér-zöld pólóba öltözött gyerekek és 
fiatalok csoportja, összesen huszonkilencen. A 
tanulóknak, a fiataloknak nem sok idejük 
maradt a felkészülésre és ez nehéz munkát 
rótt rájuk, azonban minden helyváltoztatás és 
a szövegek, versek elmondása abszolút hiba 
nélkül történt. Egy egység voltak. Lejátszották 
mozgásban, prózában, versben és énekekben 
a 48-as forradalmat, szabadságharcot. A 
Himnuszt együtt énekelte a meghatott 
közönség a gyerekekkel. A néző benne 
érezhette magát a sodrásban és részese 
lehetett a szabadságharcnak, ahogy 
kronológiai sorrendben peregtek az 
események. A nemzeti színű pólók használata 
is ezt szolgálta, és fokozatosan vált a 
tömegből egységes nemzeti színű zászlóvá, 
amit helyváltoztatássalformáltak.  
 Minden előadó remekelt, nagyszerűen 
és gyönyörűen szavalt Bakos Erika, 
Gerencsér Ádám és Juhász Angéla. Minden 
elveszett, de tovább él a nemzet - Horváth 
Sándor versének utolsó szakasza méltó 
befejezést adott ehhez. 

 
Mert a haza nem eladó, 
Ezüstpénzre nem váltható, 
Mert a haza lelked része, 
Határait beléd véste 
Ezer éve, ezer éve a hit. 

 
Mert a haza kereszted is, 
Betlehemi csillagod is, 
Hiába tiporták hadak, él 
Hiába tiporták hadak, él 
Mert a haza, mert a haza 
Te magad vagy. 

 
 A műsor végén a szereplők meghajoltak 
és orkánszerű tapsvihar közepette jöttek le a 
színpadról. A közönség ülve maradt az élmény 
lenyűgöző hatása alatt. Utána szinte mindenki ott 
maradt beszélgetésbe elegyedve barátokkal, is-
merôsökkel, miközben Szabó Edit vargabélesét 
majszolták vagy Atyimás Erzsi kolbászos zsem-
lyéjét ették. 
 Ahogy a magyarság 1848-ban vált 
nemzetté, úgy a Magyar Nyelviskola most vált 
egy összekovácsolódott egységgé. A gyerekek 
megérezték az összetartozás nagyszerű érzését 
a 48-as forradalmon keresztül. 
 Az anyagot összeállította, az előadást 
rendezte és koreografálta Kurtz Mária, a hang-
technikus Nagy Gábor, világosító Atyimás Emil 
volt. A szervezésben részt vettek a gyermekek 
szülei, nagyszülei és a tanárok. Ez 
csak kezdete volt egy gyümölcsöző 
együttműködésnek. Nagy várakozással várja 
mindenki a folytatást. 
 

Bagin Lívia 
 
*Köszönjük a sütemény adómányokat 

Operettjegy eladó: 
Két „A Reserve” 2003 május 31.-i  

Vig özvegy előadásra  eladó.  
Ára $105 fejenként. 

Hivja Kövesdy Évát: 9846 2675 
telefonszámon. 
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RAJZ SZAKKÖR 
Kedves müvészek, müvész-
barátok és barátaim!  
FIGYELEM! FIGYELEM! 
RAJZOLÁSI és FESTÉSZETI 
TANFOLYAM INDUL  
egy elismert művésznő  
 vezetésével 

Kéthetenként március 1-töl kezdve a Szent 
István templom alatti társalgóban.  
A GYAKORLAT MELLETT - vetített  
képes müvészet-elméleti megbeszélések 
színezik majd a foglalkozást. 
ÉRDEKLÖDŐK ... kezdők és haladók korhatár 
nélkül jelentkezhetnek  
MÁRCIUS 1-én szombaton DÉLELÖTT 10-kor 
a templom alatti társalgóban. 

Kérjük hozzon magával egy nagyobb, 
érdekes formájú üveget és egy almát.  

Cs. Zsófia 

A Melbournei Magyar Televízió Egyesület 
vezetősége szeretettel hív mindenkit a 

2003 április 5-kén, 7 órai kezdettel tartandó  
 

MHTV Gála Bálra  
a Magyar Központban  

 
Kitűnő zenét a Székely Zenekar, ízletes vacsorát 

a Társadalmi Klub szolgáltat. 
 

Szeszesital, hűsítők és gazdag tombola. 
 

A 70-es, 80-as évek slágereinek videóklippjei. 
A nagyszerű műsort több néptánccsoport és 

egyéni előadó fellépése színesíti. 
 

Asztalfoglalás: 
Túrós László 9367 9900 

Polonyi Sándor 9762 2875 
Jobbágy Sándor 9762 0430 

www.mhtv.net - info@mhtv.net  

VETÉLKEDŐ 
Szeretnénk felhívni az ifjúság figyelmét az 
Irodalmi és Történelmi Vetélkedore, amelyet 
2003 májusában tartanánk kellő számú 
jelentkező esetén. 
 
A vetélkedni vágyók két különböző nehézségi 
fokú kérdéscsoportot kaphatnak. A könnyebbet 
a 18 éven aluliak, a nehezebbet a 18 éven 
felüliek. Az ajánlott olvasmányokat meg-
találhatjátok az "Ezeresztendő - Millenneumi 
Olvasókönyv"-ben. A nehezebb kérdéscsoportot 
választóknak többet kell tudniuk a könyvben 
olvasottaknál; kívánatos lenne kiegészítő 
anyaggyűjtés. 
Az alábbiakban felsorolt megadott témakörökből 
összeállított kérdésekre várjuk majd a választ. 
 

Ajánlott olvasmányok: 
 
Arany János : Rege a Csodaszarvasról (11. old) 
Nagy László : Csodafiú-Szarvas (14. old) 
A Vérszerződés (25. old) 
Árpád a Honalapító (30. old) 
Petőfi Sándor versei: 
Hazámban (37. old)    
Az Alföld (406. old) 
Füstbe ment terv (241. old)       
Szülőföldemen (248. old) 
Szent Istvánról (41. old) 
Halotti Beszéd (51. old) 
Ó-Magyar Mária-Siralom (61. old) 
Hunyadi János és Mátyás király (82. old) 
Kuruc világ (166. old) 
Kölcsey Ferenc : Himnusz (224. old) 
Vörösmarty Mihály : Szózat (252. old) 
Illyés Gyula : Haza a magasban (456. old) 
A vetélkedő anyagát Jekler Irén állította össze, 
aki a továbbiakban is szívesen segít a 
hozzáfordulóknak. (9889-8370) 
 
A kijelölt olvasmányok szépek és érdekesek, 
fogjatok hozzá minél elöbb. A jelentkezőket 
várjuk még idén Csernátony Zsófinál drótpostán 
a szaffi@hotmail.com cimen. 
 
A vetélkedőhöz mindenkinek jó munkát és jó 
ered-ményt kívánunk! 
 
 
 
 

http://www.mhtv.net/
mailto:info@mhtv.net
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SZÜLETÉSNAPI,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán       
Nagy választékban megrendelhető színes 

katalógusból 
 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
álatfigurák már 26 dollártól 

  
Megtekinthető az Ifjúsági 

terem előcsarnokában. 
 

Éredeklődni: 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

ÉS A  
MAGYAR KÖZPONTOT 

Felhivás ! 
Egy kétfelvonásos, zenés vigjátékban 
való szereplésre keresünk olyan ifjú 
személyeket, akik szeretnének mások 
bőrébe bújni, vagyis szinészkedni.  
Főbb követelmények :- az akarni vagyas, jó 
arcmimika és a zenei hallás. 
A történet egy kisváros középosztályahoz 
tartozó, háromgyermekes családról szól, ahol 
szinte törvényszerleg az anyós,(feleség 
anyja) is jelen van. A megszokott mindennapi 
gondok mellett történnek azok a fordulatok, 
amelyek vidámmá és nevetségessé 
formálják az egész történetet. A férj-feleség 
viszonya, a férj-anyós viszonya, a főnök-
beosztott viszonya, első-szerelem, felnőtt 
szerelem és lényegében mind az ami az 
életben is előfordul, itt megvan, itt 
megjátszható.  
A szerző nem tett telyes mértékben pontot a 
darab végére, ami annyit jelent, hogy a 
megfelelő siker esetén, a történet folytatásra 
esedékes, természetesen új résztvevőkkel 
kibővitve.  

K A R A K T E R E K : 
Géza (férj) ;- A magabiztos egyén 
benyomását kelti, lényegében szereti a 
gondokat lerázni magáról.  
Lili (feleség) ;- Igazi családszerető, gondos, 
bajokat magára válaló édesanya. 
Anyós;- Jólélkedő, azonban az irányitásra 
vágyó szellem még mindig benne van. 
Jenő (legidősebb fiú );- Kamaszkori, 
hóbortos, álmodozó. 
Pisti (fiatalabbik fiú);- A család kedvence, és 
ezt Ő is érzi, igy hát amolyan mindent 
tudónak hiszi magát. 
Mici (a legfiatalabbik );- Kényeskedő, 
nebántsvirág. A nagyi kedvence. 
Piri ( Lili baratnője );- Az életet könnyen 
felfogó, kedélyes, férfibolonditó, parolázó 
személy. 
Juliska ( Jenő barátnője );- Szelid, félénk, de 
Jenő kivánságára tetrekesz mindenre. 
Józsi ( az első rendőr) ;- Az okoskodásai és 
kitünni vágyás hajlama mindig bajba 
sodorják. 
Gubacsek ( a második rendőr );- Szelid, 
segitőkész, megértő személy. Nem 
rendőrnek született. 

  
Az első olvasópróba április 6-án lesz a 

Magyar Központ Ifjúsági termében   
du 4 órakor.  

 

Ezután próbák minden hétfő  
este 7-től 9-ig lesz. 

Felkészülésre nincs szükség, a 
jelentkezők a helyszinen kapnak egy 
rövid szöveget a darabból  és rövid időt 
gyakorlásra is. 
 
Érdeklődni lehet a 0425753271 
telefonszámon  vagy  emailben a 
szaffi@hotmail.com cimen. 

 
Nem számit, hogy mennyi idős látod 

sok fajta szerep van. Probáld ki!  
Garantáltan jó szorakozás lesz végig.  

Mindenkit szeretettel várnak a 
rendezők! 

Üdvözlettel,  
Zsófi 
(az Egyesült Magyar Ifjúsági Fórum (emif) 
nevében) 
 
  

mailto:szaffi@hotmail.com
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Jekler Irén előadása a  
2002. Megmaradásunk konferenciáról 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 Engedjék meg, hogy bevezetőül Orbán 
Viktor szavait idézzem! 
 „Úgy döntöttünk, találkoznunk kell 
egymással, hogy közösen nézzünk szembe a 
kérdéssel: most mit tehetünk, most mit kell 
tennönk? Sokszor hallottuk már botcsinálta 
beszédekben, társaságban viccelődve: azért 
jöttünk össze, hogy ne legyünk széjjel. S lám, 
milyen az élet, ami eddig tréfa volt, ma igazán 
komoly lett. Azért gyültünk össze, hogy együtt 
legyünk., eyütt itt egymással.... Együtt jóban és 
együtt rosszban.” Eddig az idézet, amelyről úgy 
éreztem, hogy illik a mi helyzetünkre is itt 
ausztráliában. 
 A felületes szemlélő bizonyára úgy látja, 
hogy itt nem változott semmi. A Magyar Központ 
épületei állnak, kertje gyönyörű, s ma a 
teremben sokan vagyunk mi magyarok. A figyelő 
szem azonban itt is, ott is felfedez kisebb-
nagyobb lényeges eltérést. Egyre kevesebb a 
fiatal, és sajnos a természet kegyetlen rendje 
szerint fogy az időskorúak száma is. Éppen 
ezért az eddigi célkitűzéseinket át kell 
értékelnünk. Arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy hogyan őrizzük meg, illetve hogyan 
fejlesszük azt ami még megmaradt a 
kultúránkból. Hogyan ébresszük fel a fiatalokban 
a magyarságtudatot, hogy azt ők vigyék tovább, 
támaszkodva a visszavonulókban(?) lévő idős 
magyarság segitségére és gazdag tapasztalára. 
 Be kell bizonyitanunk a magyar 
ifjúságnak, hogy milyen sokat köszönhet az 
egyetemes kultúra és tudomány a kiváló magyar 
tudósoknak. Ismerniük kell történelmünket, 
iródalmunkat. Múltunkat, hogy legyen jövőnk. A 
megújulás lehetséges iránya: állandó küzdelem 
a természetes asszimiláció ellen a  
fennmaradásért és a folyamatos működésért. 
Igen nehéz helyzetben vagyunk, mert ez a 
megmaradásért folyó harc emberfeletti 
erőfeszitést kiván. 
 Szinte soha nem volt nagyobb 
szükségünk az összefogásra, mint ma! 
 Csakis az együttműködés segithet 
rajtunk. 40-50 évvel ezelőtt a legfontossabb, az 
otthon megszokott intézmények, szokások, 
nemzeti ünnepek, stb. átmentése volt. Ehhez 
meg kellett teremteni az anyagi alapot, 
amelyhez bálokat, ebédeket, vacsorákat, kerti 
ünnepségeket kellett rendezni. Ám akkor még 
maradt elég energia és tehetség a magasabb 
rendű kultúra pártfogására is. 

 Mostanra ez sorvadni látszik. Lehet, 
hogy Önök most úgy érzik, hogy túlzok egy 
kicsit, de a sarkitás jobban kidomboritja a  
megoldani való problémát. 
 Hogy hogyan képzelem én a megoldást, 
a jövő tennivalóit? 
 Az alapképlet most az, hogy 
szétszóródtunk érdeklődési körök és 
elkötelezettségek szerint. Véleményem szerint 
ma már ezt a fényűzést nem engedhetjük meg 
magunknak. Meg kell teremteni az 
átjárhatóságot a csoportok között. Legalább az 
azonos feladatokat ellátó csoportok közötti 
együttműkődést kellene szorgalmazni. Nem 
csak egy nagyvároson belül, hanem 
országosan. Erre számtalan lehetőség 
kinálkozik. Példaképpen az irodalmi köröket 
emliteném, amelyeknek mindenhol—ausztrália 
szerte– vannak, néha egészen kimagasló értékű 
rendezvényeik. Vétek a feledés homályába 
veszni hagyni ezeket, általában gyetlen előadás 
után. Javasolnám a műsorcserét, amely 
gazdagithatná a rendezvényeket és mind jobb 
és jobb előadások szervezésére lelkesitene. 
Van videó kazetta és hangszalag a műsorok 
rögzitésére, amely a legtöbb esetben meg is 
történik, viszont nincs tudomásom róla, hogy 
ezeket továbbitottuk-e valaha pl. Melbourne-ből 
Sydney-be vagy Canberrá-ból Adelaide-be, stb. 
 Ezenkivül van egy nagyon kézenfekvő—
ámbár költségesebb—megoldás is, mégpedig 
az élő előadás utaztatása. Miért vesszen el 
örökre pl. az Arany János balladákból készült 
összeállitás? 
 Továbbá, a jövő szempontjából nagyon 
fontos, hogy a műsorok tartalmát és szellemét a 
tiszta forrás igénye hassa át. Ehhez pedig nagy 
szükség lenne az egészséges és jószándékú 
kritikára és a szakavatottak segitségére. A 
munkába be kell vonni a fiatalokat. A különböző 
korosztályoknak együtt kéne dolgozni. Ennek az 
együttműködésnek (csoportokon belül, államok 
közötti, stb) ki kellene terjednie a kultúra 
importjára is, különös tekintettel a magasabb 
rendű kultúrára, mert könnyű műfajból van elég. 
Gondolok itt irodalmi, szinházi eseményekre, a 
tudomány embereinek kiutaztatására, 
zenészekre. 
 Jó lenne, ha sort kerithetnénk mégtöbb 
személyes találkozásra, úgy mint ma itt és 
hasonlóképpen mint a Magyar Találkozókon. 

► 
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A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

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

Visszatérnék a fiatalokra: 
 Miért nincs (és sohasem volt 
tudtommal) magyar tanszék az egyetemen, 
ahol felső szinten oktathatnák az irodalmat, 
történelmet? Nem minden fiatal tud 
hazautazni, nekik itt kellene lehetőséget adni. 
Létezik ösztöndij itt élő fiatalok számára, 
amely magyarországi tanulási esélyt nyújt. 
Angol nyelvet tanulhatnak szintén ösztöndij 
segitségével magyarországi fiatalok itt 
Ausztráliában. Érdekes lenne valami ezekhez 
hasonló megoldás: ösztöndij annak aki itt él és 
itt tanul kiválóan, kiemelkedő eredménnyel. 
Most jelent meg a Nemzeti Tankönyvkiadó 
„Haza a magasban” cimű nemzetismereti 
könyve, ennek alapján (és más művek alapján 
is) lehetne vetélkedőket rendezni évente. 
Emlék-érem, dij, jutalom átadásával 
ösztönözni a résztvevőket. Mind ehhez 
természetesen megint pénz kell, tehát létre 
kell hozni egy olyan alapot, amely támaszt 
nyújtana az ifjúságnak, kultúrának. Tudom, 
hogy vannak ilyen kezdeményezések, de a 
hiba a többes számban van. Egy kell, plusz 
közös döntés a felhasználásáról. 
 Abban a reményben, hogy a 
magyarság a továbbiakban is eleget tesz 
küldetésének, bizatásként a harc és a kűzdés 
folytatására, engedjék meg, hogy Madách 
kissé pesszimistának tűnő, de mégis 
előremutató sorait idézzem:  
„A cél halál, az élet kűzdelem 
S az ember célja a kűzdés maga” 
 Végezetül azt kérném Önöktől, hogy 
fogjunk össze és szeressük egymást mi 
magyarok, mert egy család vagyunk! 
 

Jekler Irén 

Hende Sándorra emlékezünk 
 
 Rohannak életünk napjai, rohannak az évek. 
Feledésbe merül, tudat alá kerül sok fontos dolog ami 
emlékezetre méltó. 
 Most csak egy emberre gondolok, Hende 
Sándorra, mosolygó arcára és intézkedő igyekezetére. 
 A Melbournei Magyar Központ telekárának 
egyharmadát ő és családja ajándékozta a 
magyarságnak. 
 Családjával együtt kivette részét az 
épitkezésekben is, és  a jó magyar ember már nincs 
többé. Már egy éve, hogy elszólitotta őt a Teremtő. 
Csendben, szerényen elment közülünk. Felesége 

Juliska halálának tizenharmadik évfordulóján 
hamvait a Szent István templom kolumbáriumában 
helyezték el.  
 Hende Sándorra egy év távlatában ismét 
emlékezünk. 
 

Vető Olga 

Takaritó napok 2003-ban 
 

A Magyar Központ vezetősége ezentúl 
minden hónapban takaritó napot tart 
(working bee).  
 
  A takarító napok dátuma: 
 
  

 

Időpont: reggel 9-től du 1 óráig 
  

A munka nap koordinálója: Hende József - 
98019698 

Szombat Március 1 

Szombat Április 5 

Szombat Május 3 

Szombat Június 14 

Szombat Július 5 

Szombat Augusztus 2 

Szombat Szeptember 6 

Szombat Október 4 

Szombat November 8 

Szombat December 6 

Helyesbités! 
 
A februári Hiradóban Kövesdy András 
jelentésébe hiba került be. Hegedűs 
Zsuzsa nem Hegedűs Lóránt felesége, 
hanem testvére. A félreértésért elnézést 
kérünk.  

A Szerekesztőség 
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 Direct from Europe! 
 
  A glittering production of the world’s favourite musical romance, The Merry 
Widow, direct from the country of origin of its composer Franz Lehár, is being brought 
to Australia in May by Sydney impresario Andrew McKinnon.  
 Featuring Hungary’s greatest stars, and with sumptuous sets and costumes 
from Budapest, one of the dual capitals of the old Austro-Hungarian Empire, this mile-
stone tour will be the first occasion that Australian audiences have been able to wit-
ness an imported production, on a grand scale, of true Viennese-style operetta. 
 With 90 magnificent singers, musicians and dancers, including the spectacular 
high-kicking Grisettes, this most authentic production of The Merry Widow, which has 
thrilled audiences in Europe, will be staged for one-week in Melbourne in the opulent 
setting of the Regent Theatre,  from May 28 to June 1. 
  Since its Australian debut less than three years after the 1905 world premiere 
in Vienna, audiences have had an enduring love affair with this light-hearted tale of 
romantic intrigue within the noble circles of a small Eastern European country. 
  The Merry Widow’s sparkling score, brimming over with greatly loved songs 
and waltzes such as Vilja, I’m off to chez Maxim and The Merry Widow Waltz, will be 
performed by a full orchestra under the baton of internationally acclaimed conductor 
Imre Kollár. 
 The title role of The Merry Widow will be performed by two of Europe’s most 
acclaimed sopranos – Andrea Zsadon and Eszter Bellai – following in the footsteps of 
distinguished Australian exponents of the role such as Dame Joan Sutherland and 
June Bronhill. 
 This lavish Operettvilag production by renowned director Tibor Szolnoki will be 
staged in the original German, the language of operetta, with a superb new English 
translation projected onto a screen above the stage, enabling audiences to under-
stand fully the dialogue and all the songs. 
 
  

 
 
  
  
  

MELBOURNE – REGENT THEATRE from May 28 – One week only 

Booking through Ticketek on 132 849 – Group Bookings Sally Corry 02 9579 1767 

Online Booking www.ticketek.com.au 

http://www.ticketek.com.au/
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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 gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Erika: 9700 2446 

Gyöngyi: 9574 0765 

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 
egymásnak ha szükséges. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki kellemes társaságban, együtt 
kézimunkázva meg tudja 
osztani velünk szabadidejét. 

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

Bognár Magdi: 9 874 5242 

A Társalgó és az  
Irodalom - Zenebarátok Köre 

A Társalgó csoport és az Irodalom –  
Zenebarátok Köre a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban tartja 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 

Ildikót a 9801 8071 telefonszámon. 
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április 5. szombat MHTV Bál 
április 6. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Társalgó/Irodalom csoport összejövetele 
április 13. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
április 19. péntek  du. 3-kor Evangélikus Istentisztelet  
április 20. vasárnap de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Húsvéti bál   
április 27. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Klub ebéd 
         
 
    MÁJUSI NAPTÁR  

 
május 4. vasárnap  Anyáknapi ebéd 
    Társalgó/Irodalom csoport összejövetele 
május 25. vasárnap Klub nap 
Május 31. vasárnap Ifjúsági Fórum programja 
 

 
     
 

  
 

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 április 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. 

ÁPRILISI NAPTÁR 


