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Meghivó 
Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet  

rendezésében 2003. szeptember 7.-én 
vasárnap 12.30-tól a Magyar Központ Ifjúsági 

termében 

 
A Magyar Iskola tanulói 

köszöntik az Édesapákat , 
Nagyapákat 

Hangulatkeltő zenét Paska 
Béla szolgáltat. 

 
Izletes 

„SMORGASBOARD” 
ebéd 

Hűsitő és szeszesital a helyszinen kapható 
 

Ebéd ára egységesen: 25 dollár 
Tanulóknak: 12.50 dollár 

Jegy igényelhető: 
Atyimás Erzsébetnél: 03 9802 7637 

Vagy email: atyem@net2000.com.au 

Mindenkit szeretettel várunk 

FIGYELEM! 
A KORONA Presso-bár kiadó. 

A pályázathoz kérünk csatolni egy önéletrajzot, 
valamint egy mükődési tervet. Ezeket a 
’Korona’ jeligére a Melbourne-i Magyar 

Központ cimére (760 Boronia Rd Wantirna 
3152), vagy atyem@net2000.com.au cimre 

elküldnei 
Érdeklődni lehet Atyimás Erzsébetnél:  

9802 7637 

MEGHIVÓ 
A Regnum Szövetkezet vezetősége szeretettel 

hivja és várja honfitársait 2003. szeptember  
21.-én vasárnap déli 12 órakor a Magyar Központ 

nagytermében rendezett 

EBÉDRE 

Ökumenikus Istentisztelet 11 órakor 
*Izelete ebéd  *Házi sütemény *Gazdag Tombola 

Ital a helyszinen kapható 
Jegyek ára egységesen: 20 dollár, családi jegy: 50 

dollár (két felnőtt, két gyerek) 
Megrendelhetők az alábbi telefonszámokon 

Bognár Magdi: 9874 5242 
Fogarassy Marika: 9833 3235 

A nap tiszta bevételét a Szent István templom 
fenntartására forditjuk 
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A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

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

“A fiatalság oly hiba, mely napról-napra 

kevesbedik” 

 

Csiky Gergely 

fogalmazta ezt 

így A nagyma-

ma című művé-

ben. Tudják ezt 

azok a 

szervezők is, 

akik érvről évre 

megteremtik a feltételeket a Magyar Központban 

arra, hogy  fiataljainknak emlékezetessé tegyék a 

felnőtt élet kezdetének nagy eseményét, az első 

bált. Így történt ez idén is, amikor nyolc fiatal pár 

kezdte meg a felkészülést erre az eseményre az 

Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet rendezésében. 

Mivel négy tanítványom is első bálos volt, 

közelről láthattam és főként hallhattam hogyan 

tervezték fokról fokra ezt a számukra fontos 

eseményt. Az első és legfontosabb szempont a 

párjuk kiválasztása volt. Alig lehetett figyelmüket 

elvonni ettől a témától. A mondatok közötti 

lélegzetvételi szünetet is kihasználták arra, hogy 

azonnal suttogni kezdjenek erről a témáról. 

Azután jött a ruha tervezése. Ez persze a 

lányoknak volt igazi alkotói tevékenység. A 

magazinhalmokból lassan-lassan összeállt az 

álomruha, majd olcsó anyagból a kétszeri 

elkészítése ennek az álomruhának, hogy 

lehetőség legyen az apróbb változtatásokat 

végrehajtani. Amikor már mindennel elégedettek 

voltak, következett az igazi anyag kiválasztása, 

majd a cipő és a többi kiegészítő megvásárlása. 

Közben természetesen rendszeresen kellett 

táncórákra járniuk, hogy Szilágyi Piroska, 

Szilágyi Mónika és Szilágyi Tibor útmutatásai 

alapján párjukkal megtanulják és begyakorolják a 

táncokat. A nagy nap délelőttjén a fodrászoké és a 

kozmetikusoké volt a főszerep, hogy az 

elképzeltnek megfelelővé varázsolják a fiatalokat.  

Majd eljött az este, amely mindenki 

várakozását kielégítette. A termet az asztalokon 

lévő hatalmas gyertatartók gyertyáinak lángja 

világította be. A párok egy virágdíszítésű kapun 

keresztül léptek a terembe. Két magyarországi 

fiatal vendég – Andits Petra és Várkonyi László – 

mutatta be őket a népes közönségnek, majd  

felálltak a táncokhoz. Négy tánccal mutatkoztak be; 

a hagyományos keringővel, tangóval és két 

modern tánccal. A fiúk könnyedén és 

harmonikusan vezették, forgatták párjukat. Ezután 

a szülőket kérték fel egy csárdásra. A zenét a Kék 

Fiúk zenekara szolgáltatta. Az este nagyszerűen 

sikerült. A fiatalok boldogok és gyönyörűek, a 

szülők büszkék, a szervezők fáradtak voltak. 

Az első bálos párok a következők voltak:

  

Hegedüs Crystal – Svak Dániel,  

Tamás Raina – Szabolcski Dániel, Murphy 

Cassie – Vojteck Péter,  

Király Bernadett – Pál Andrei,  

Morino Angelina – Kuszli István,  

Ámon Ildikó – Svak-Withers Tibor,  

Beament Jessica – László Jason és  

Szabolcski Zsuzsanna – Manfre Dániel.  

Kívánunk valamennyiüknek boldog és 

sikeres felnőtt életet. 

Kurtz Mária 
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 Az elsôbálozók 

Faith Ferenc 80.-ik születésnapja 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán       
Nagy választékban megrendelhető színes 

katalógusból 
 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
állatfigurák már 26 dollártól 

  
Megtekinthető az Ifjúsági 

terem előcsarnokában. 
 

Éredeklődni: 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

A Melbourne-i Magyar Központ  
1997-2002 könyv megjelent. 

 
Ára: 15 dollár 

 
Megrendelhető Kövesdy Andrásnál:  

9846 2675  

Hungarofest 2004 és  
Magyar Nap Rochford- Eyton  

Winery-ben 
 

Megkezdődött a tervezés a jövő évi 
Hungarofestre mely 2004 február 20-21-22-
én lesz. 
 
Ahogy a rendezőbizottság már tapasztalatból 
tudja, a fesztivál megrendezése sok 
tervezéssel, munkával jár, és sikersen csak a 
sok önkéntes munkával tudjuk lebonyolitani. 
 
A Hungarofest rendezésén kivül meghivást 
kapott a Magyar Központ az Rochford-Eyton 
Winery-be, egy magyar nap rendezésére, 
2004 február 29.-én. 
 
A két fesztivál alkalmat ad arra, hogy gazdag 
kultúránkat, hagyományainkat más 
nemzetiségi látógatók számára is bemutatjuk.  
 
Mind két fesztivál programját a 
rendezőbizottság tervezi. Ötleteket szivesen 
fogadunk, de határozat még nincs (hivatkozva 
a Magyar Élet, augusztus 14.-i számában 
megjelent félreérthető cikkre). 
 
Ha valaki szeretne véleménnyel, ötlettel, 
illetve energiával hozzájárulni a két fesztivál 
megrendezéséhez hivja Atyimás Erzsébetet a 
9802 7637 telefonszámon. 
 
Legyen Hungarofest 2004 a legsikeresebb! 

Gratulálunk a 2003  

táncdalfesztivál nyerteseinek 

 

 A Magyar Központban 2003. au-
gusztus 2.-án volt a harmadik Táncdalfeszt-
ivál megrendezve. 
 A RIK rendezőbizottság ügyesen és 
izlésesen diszitette a nagytermet ahol több 
mint 600 vendég élvezte Risztics István és 
Justin Tamás munkájának gyümölcsét mely 
a 21 vetélkedő énekes műsorából állt.  
 A zsűri tagoknak nagyon nehéz 
feladatuk volt.  
 A nyertesek: 
16 éven aluliak kategóriája: 

Első:   Jusin Adrián 
Második:   Maróti Eszter 
Harmadik:  Biró Alison 

16 éven feletti kategóriája: 
Első:   Kocsis Erzsébet 
Második:   Máté Ági 
Harmadik:  Rind Attila 

K.É. 
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...”A magyar nem vész el 
s élni fog!”- szavalta mély átéléssel a 
Magyar Nyelviskola egy tanulója  
augusztus 24-én az Ifjúsági és Kulturális 
Szövetkezet színpadán. Számomra, aki a 
gyermekek műsorát összeállítottam és 
szereplésüket végigizgultam a függöny 
mögött nagy örömöt szerzett az, hogy a 
műsor után sokan elégedettségüket 
fejezték ki az előadással, valamint a 
gyermekek szereplésével kapcsolatosan. 
Szent Istvánról nagyon nehéz 
„gyerekeknek megfelelő” anyagokat találni, 
hiszen még ma is vitáznak szerepéről, 
fiához írt intelmeit újra és újra előveszik, 
újrafordítják. Vitatkoznak szerepéről, 
ellentétes nézetek csapnak össze 
történelmi szerepéről. 

  
Mégis hallgatva a gyermekek 

előadását kiderült, hogy megértették és 
átérezték azt a vívódást, melyet Szent 
István is érezhetett, amikor „országgá tette 
a hazát és besorolta Európa államai közé” 
(Benedek István). Nagy átéléssel 
énekelték és táncolták végig az István, a 
király című rockopera részleteit, hiszen 
ezek a betétek sokukban újraélhetővé 
tették a rockoperának a melbourne-i 
előadását. Az éneklésen kívül verseket 
mondtak, prózákat olvastak, jelenetet 

játszottak el, de volt balett és hegedűszóló 
is. 

  
Köszönettel tartozunk 

gyermekeinknek azért, hogy komoly 
erőfeszítést tettek és tesznek magyar 
nyelvtanulásuk érdekében. Köszönettel 
tartozunk a lelkes közönségnek is, akik 
értékelték ezt, sőt további szereplésekre 
buzdították a fiatalokat. 

  
Álljon itt annak a 22 tanulónak a 

neve, akik létrehozták ezt az „intelligens” 
műsort, ahogy ezt az egyik néző 
fogalmazta: 

Ámon Ildikó, Bakos Krisztina, 
Bogisich Nicholas, Bogisich Steven, 
Buda Alexander, Danka Györgyi, Danka 
Judit, Dudás Anna Mária, Király 
Bernadett, Kovács Edwin, Pop Andrea, 
Pop Krisztina, Seles Boian, Schild 
Ágnes, Schild Csilla, Szabó Márk, 
Szabó Stefanie, Svak-Withers Tibor, 
Tóth Ferenc, Tóth Júlia, Tóth Teréz és 
Tóth Zsuzsanna 

 
Kurtz Mária 
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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 

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. 

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    
KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

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 – 9874 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 

BALASSI BÁLINT INSTITUTE 
 Hungarian Studies / Research 
 Teaching of Hungarian as a foreign language 
 Teaching and mediation of Hungarian studies 
 Scientific and cultural lectures 
 Cultural events and programs 
 Issues of Hungarian studies 
 

www.bbi.hu 

Megjelent 4 hónappal ezelőtt Magyarországon egy havi 
lap Magyar Sakkvilág címmel. Szeretnénk megismertetni 
Önnel ésaz Ausztráliában élő magyar sakkbarátaival a 
lapunkat.  
Web-oldalunkat is ajánlom  
figyelmébe:www.web.axelero.hu/vekhaz 
                       

üdvözlettel Németh Zoltán felelős szerkesztő 
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szeptember 7. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
     de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     Apáknapi Ebéd 
     Társalgó/Irodalom és Zenebarátok  
     Körének összejövetele 
szeptember 14. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise   
szeptember 21. vasárnap de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
     Regnum Szövetkezet ebédje 
szeptember 27, szombat Bon Bon Együttes     
szeptember 28. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
     de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
     Klub nap 
     

     
OKTÓBERI  NAPTÁR  

 
október 12, vasárnap  Erdélyi Szövetség Ebédje 
október 5, vasárnap  Társalgó/Irodalom Kör összejövetele 
október 18, szombat  Gyöngyösbokréta bál 
október 19, vasárnap  Társalgó csoport rendezvénye 
október 23, csütörtök  Októberi Ünnepély 
október 26, vasárnap  Klub nap  
 

 
     
 

  

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $8-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 szeptember 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. 

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

SZEPTEMBERI NAPTÁR 


