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12. évf. 12 szám.  
2005 október 

Tartalom 

 Erdélyi ebéd 

 Rock and Roll est 

 TDF beszámoló 

 Szalai Antal koncert 

 1956.-os megemlékezés 

 Szilveszteri bál 

 Társalgó programja 

 Vacsora Tőkés Lászlóval 

 Kaczor Ferenc koncert 

 Felhivás 

 Felhivás a Commonwealth 

Games-hez 

 Közgyűlések 

 Templom búcsú 

AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG 
EBÉDJE  - MEGHÍVÓ 

 
Az Erdélyi Szövetség október 9-én 

12.30-órai kezdettel, a Magyar  
Központ Ifjusági termében fogja  
megtartani a hagyományos mindig 
népszerű ebédet, ez alkalommal a 

tiszta bevétel az 

 

ERDÉLYI ÁRVIZ 
KÁROSULTAKÉRT 
megsegitésére lesz 

forditva 
Talákozzon barátaival, ismerőseivel a  

mindig jóhangulatú ebédünkön! 
  

Szeretettel várjuk Melbourne,  
Geelong és más rejtéjes helyek  
magyarságát rendezvényünkön. 

pelle lajos – elnök. 

 
Magyar Központ honlapja készülőben! 
 
Cim: www.hungariancentre.org.au 
 

 
A Magyar Központ 

Néptánccsoport 
vezetősége szeretettel 
hivja Őnt és családját, 

barátait a 

Rock’n’Roll 

Családi Estre 

2005. október 29-én este 7 órai 

kezdettel 

Hungarian Community Centre 
760 Boronia Road, Wantirna 

 

‘Zeneműhely’ Élő Rock  

Zenekar 

Könnyű vacsora, hüsitő italok stb., kapható 
Belépő dij: 10 dollár 

16 éven aluliaknak a  belépő  ingyenes 
Őltözet:  “Casual/Rock’n’Roll” 

 

Emlékezünk együtt az 50-es  

és 60-as évekre 

 
Az est folyomán versenyek és  

más meglepetések 
 

Jegyek rendelehetők 
Tóth Éva & Timea 9726 4099 

Ámon Lilla 9848 4865 
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Táncdalfesztivál 2005 was a great success. Again we 
had many fabulously talented singers, a panel of experi-
enced judges, a crew of committed and skilled organisers 
and of course a large, fun-loving audience. 
 Many things contributed to the night being so 
memorable. Let’s start with the singers.  In two categories 
- under 16s and over 16s - 19 performers sang a variety 
of songs in Hungarian. Each performance was different, 
but most importantly each performance added to the 
positive atmosphere of the night.  The winners were: 
Under 16s:  

Toldi Bianca 
Kovács Cassandra 
Justin Adrián 

Over 16s:  
Szász Melinda 
Morino Angelina 
Rind Attila 

People’s choice: 
Szász Melinda 

The program for the night was hosted by Juhász Angéla 
and Ternovac Dániel. They did well to ease the nerves of 
the performers, keep the night moving smoothly and most 
importantly entertain the audience with jokes and 
information about each act. 
 In addition, the performers were supported by 
Risztics Pityu who was the musical director and helped 
make Táncdalfesztivál 2005 both possible and as suc-
cessful as it was. 
 Táncdalfesztivál 2005 is, importantly, based on 
fierce competition between the talents and so it was im-
portant to have an experienced judging panel. The judg-

ing panel included: Biszák Júlia, Máté Ági, Hegedűs 
Józsi, Papp Feri and Fazekas Lajos. 
 If the 19 singers weren’t entertainment 
enough the audience was also treated to a special 
performance of a modern dance by the Middle Group 
of the Hungarian Community Centre Dance Group.  
In addition, Vic Tin and Horváth Andrea – profession-
al dancers from Sydney – opened and closed 
Táncdalfesztivál 2005 with a modern dance of their 
own! 
 To ensure that no audience member was 
left hungry or thirsty, there was an excellent menu 
provided. Kék Duna/DMSZ were excellent 
supporters of Táncdalfesztivál 2005 by helping in the 
kitchen and bar. 
 In fact many audience members did not go 
home empty handed! Many lucky attendees won a 
raffle prize from a great selection of gifts. 
    Thanks must also go out to all the financial 
supporters of the Táncdalfesztivál who have continu-
ously pledged their support for this event. 
 However, this event - although brilliant and 
surely a highlight of the year for many people – was 
the culmination of the hard work of a great number. 
Especially the RIK Executive Committee. Their 
tireless enthusiasm surely made this event the 
success that it was.  
 Thank you to all of our guests at 
Táncdalfesztivál 2005. The RIK Committee hopes to 
see you all and many more at Táncdalfesztivál 2006. 
 

Ildikó Ámon 

TDF 2005 
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TÁRSALGÓ 
  

Október 2-án du. 1/2 3-kor találkozunk a 
Szt.Istvántemplom alatti teremben. 

 
Ismét érdekes programot kinálunk az 

érdeklődőknek. 
 

Ittak Péter világkörüli útjának   délamerikai 
szakaszát láthatják vetitett diaképeken. 

Aki már látta a tavalyelötti vetitéseit, az tudja, hogy 
nem mindennapi élményben lesz részünk. 

Péter a csodaszép képekhez  érdekes 
történetekkel is szolgál. 

Reméljük, hogy ez bevezetője lesz egy sorozatnak. 
 

Szeretettel várunk mindenkit erre a nagyon 
kellemesnek igérkező délutánra. 

                         Jekler Irén /9889-8370/ 

SOHA NEM FELEJTÜNK! 
Az 1956-os forradalom és  

szabadságharc 49. évfordulója  
tiszteletére  

 
EMLÉKÜNNÉPELY 

 

a Magyay Központ rendezésében 
2005. október 23.-án, vasárnap 

délután 3.30 órai kezdettel 
A Magyar Központ Ifjúsági 

Szövetkezet termében 
 

Az ünnepély előtt 2 órakor 
Ökomenikus Istentisztelet 

A Szent István templomban 
Zászlófelvonás és koszorúzás 

a Hősi Emlékműnél 
 

Büfé szolgál 
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A Melbourne-i Magyar Központ  
1997-2003 könyv megjelent. 

Ára: 15 dollár 
Megrendelhető  

Kövesdy Andrásnál: 9846 2675  

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2005-ben: 

 
Október 30 

November 27 
délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 
2005. január 3-tól megkezdte 

működését. 
 

Félfogadás 
Hétfő du. 1 és 5 között 

Szerda és csütörtök de. 10 és du 2 óra között. 
 

Cim: 
123 St. Georges Road.  
North Fitzroy, VIC 3068 

Telefon:  (03) 9486 3397 
Fax:   (03) 9830 0952 

 

Meghivó 
A Magyar Központ vezetősége szeretettel hivja hon-

fitársait vacsorára és azutáni beszélgetésre 
Királyhágó-melléki református 

egyházkerület püspökével 

 
TŐKÉS LÁSZLÓVAL 

 
2005. november 15-én kedd este (vagy 14.-én) 

6.30-kor a Szocial Klubban. 
 

A háromfogásos vacsora ára 20 dollár 
 

Tekintettel az Klub befogadóképességére, kérjük  
részvételi szándékuk mielôbbi jelzését (november 22.-

ig). Helyet csak elôfizetéssel tudunk biztositani.  
Jegyrendelés:  

Házy Irén: 9707 1378 
Atyimás Erzsébet: 9802 7637 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK 

KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelántporcelántporcelánt         
Nagy választékban 

megrendelhető színes 
katalógusból 

 
Raktáron szobrok, fehér/arany 

állatfigurák már 26 dollártól 
  

Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Éredeklődni: 
Vető Olgánál: 9754 8579  

TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 
ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

► 

FELHIVÁS 
  

“Hej azóta majdnem ötven esztendő  telt el  
Megrakodva búval és örömmel…. 

Ötven esztendő….. az idő hogy lejár! 
“Cserebogár, sárga cserebogár.” 

  
Petőfi Sándor nyomán... 

  
Könyvtárunkban, a melbourne-i Magyar 
Központ Könyvtárában, számos értékes könyv 
található.  
 Életem annak a szakaszához értem, 
hogy megengedhetem magamnak azt a 
fényűzést, hogy sokat olvashatok. Úgy vagyok 
én a könyvekkel, mint az éhes a jó falatokkal 
aki eddig csak vágykozott a finom ételek után, 
de nem volt alkalma vagy nem voltak meg a 
szükséges anyagiak az élvezetükhöz. 
Elszabadulva ebben a csodavilágban, a 
közelmúltban, egy érdekes könyv akadt a 
kezembe, melyet nagy érdeklődéssel 
olvastam. A könyv, az első világháborúban 
résztvett honvédek rövid, szomorú és humoros 
történeteit tartalmazta. És ennyi év távlatából, 
mint a kiváncsi gyerek a kulcslyukon, én is 
bepillantottam, az akkori évekbe, a történetek 
olvasása kapcsán.  
 Ez a könyv adott ötletet, hogy mi is 
mindannyian leirhatnánk röviden a mi 
viszontagságainkat avagy ausztráliába 
érkezésünk humoros epizódjait. Megosztani 
egymás között az 1956 és az azt követő évek 
történeteit. És ki tudja, lehet, hogy nem csak 
most kelt érdeklődést a magyar 
társadalomban, hanem száz év múlva ezek a 
leirások kerülnek majd olyan személyek 
kezébe, akik érdeklődéssel, csodálattal fogják 
olvasni elődeik történeteit. 
  A „Hiradó” munkatársai nevében kérek 
mindenkit, hogy segitsenek nekünk ebben és 
minnél többen küldjék el irásaikat a következő 
cimre: 
 

Hungarian Community Centre 
c/o „Hiradó” 
760 Boronia Road 
Wantirna Vic 3152 

  
Atyimás Erzsébet 

   
 
  

Dear Colleague 
 
This  is  a  reminder for those of you who are interested in 
taking part in the  Celebrate our Cultural Diversity Week 
and Commonwealth Games Community Photo Project. 
 You must register your interest and availability by 
sending your photograph and your completed registration 
form to the VMC by Monday 26 September 2005. 
 To participate in this project, you will need to sub-
mit a photograph of the journey  made  by the member of 
your family that first came to settle here, as well as a short 
story. 
 Your photograph: Your  photograph  must  in-
clude  the person or relative that first made the journey to 
Australia, and can: 
   - include more than one person; 
   - be of the ship/plane you or a family member travelled in; 
   - be of the point of departure or arrival to Australia. 
 I know your photographs are precious to you and 
your family and may be very old. For this reason, they will 
be handled with care, scanned (if required) and returned to 
you. 
 Your story: Your short story can be about: 
   the person’s or family’s journey here; 
  -  the reason they left their country of origin; 
   - the life they and their family have made since their arri-
val. 
 Stories should be no longer than a paragraph or 
two and will be accepted in any language. Please ensure 
you tell us when and from where the journey was made. 
 These  photographs  and stories could be used as 
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Szomorúan jelentjük, hogy a 
játszócsoport működése megszünt, 
reméljük csak ideiglenesen. 
 
A nemzetünk jövőjét csak úgy 
biztosithatjuk, ha a jövő nemzedéket 
öntudatra és magyarság szeretetre 
oktatjuk. 
 
Ezérz kérjük olyan személy jelentkezését 
aki átvenni a Játszócsoport vezetését, 
Jelentkezni Atyimás Erzsébetnél a 9801 
7637 telefonszámon. 

part of the Melbourne 2006 Commonwealth Games in some 
form and if your photo is chosen you or a member of  your  
family  may  be  invited  to  participate  in a performance 
event involving the photographs. 
 If  you  are  interested  in participating in this histor-
ic project, please read  the  attached  important  information  
and fill out the registration form. 
 Please note, not all contributions can be used. 
 Information   and  registration  forms  are  also  on  
the  VMC  website   

(www.multicultural.vic.gov.au) 
 

Yours sincerely 
George Lekakis 

Chairperson 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel hívja és várja a  

Regnum Szövetkezet vezetősége  
2005. november 6.-án, vasárnap a 

SZENT ISTVÁN TEMPLOM  
BÚCSÚRA 

de. 11 órakor 
Ökumenikus Istentisztelet 

Gulyás – laci pecsenye – házi sütemények – 
lángos 

Ital a helyszínen kapható! 
A nap tiszta bevételét a Szent István templom 

fenntartására fordítjuk. 
 

 

Évi tisztújitó közgyűlések 
 
 Regnum Szövetkezet: 2005. október 21.-én este 

7,30-kor a Szent István templom alatti társalgóban 
 
 Magyar Ház Szövetkezet: 2005. november 20.-án du. 

2 órakor az Magyar Ház termében 
 
 Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet: 2005. november 

20.-án du. 3 órakor az Magyar Ház  termében 
 
 Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet (Social Club): 

2005. november 20.-án du. 4 órakor a Social Klub 
termében. 

 
Minden részvényest szeretettel várnak. 

Australian Trade Commission (Austrade) 
www.austrade.gov.au ABN 11 764 698 227 

Nyerjen üzleti utat Közép- és Dél-Kelet-
Európába! 

Az Austrade és Austrian Airlines most 
lehetõséget kínál, hogy egy ingyenjegyet 
nyerjen business osztályon Közép- és Dél-Kelet-
Európa bármelyik országába. Ha Ön Európába 
szeretne utazni, hogy felmérje az exportálási 
esélyeket, kérjük látogassa meg az Austrade 
weboldalát www.austrade.gov.au/centraleurope 
és irakozzon fel a “Look! Central and South East 
Europe” elektronikus hírlevelünkre. 
 A regió széleskörû üzleti lehetõségeket 
kínál Ausztrália részére – többek között az 
élelmiszeripar, a fogyasztási cikkek, az 
építõipar, az oktatás, a turizmus, az 
információstechnológia, a média, a kultúra és a 
szórakoztatóipar területén. 
Néhány azon ausztrál vállalatok közül, akik már 
értek el üzleti sikereket a régióban: 
• 1847 – borexport Magyarországra 
• Environodour – környezetvédelmi technológiák 
Csehországba 
• Theo Parissos and Sons – garnélarák export 
Görögországba 
• Kangaroo Creek Gang –TV program gyerek 
számára Lengyelországba 
• Expile – építõipari termékek Romaniába 
A Magyarországra irányuló export-
lehetõségekkel kapcsolatos bõvebb 
felvilágosításért, kérjük keresse Czeglédi Évát 
vagy a budapesti Austrade irodát a (36-1) 457 
0273-as telefonszámon 

http://www.multicultural.vic.gov.au
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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 3ZZZ önkéntes rádió magyar nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 

 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

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: 

Szent István templom alatti társalgó:  
Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  
Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

 Magyar Ház 
Vető Tibor—9754 8579 

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 

Olcsó hivás világszerte 
 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TE-
LEFON KÁRTYÁVAL 

 

 Pl. Magyarország 8 ¢-ért percenként  
24 órában, kapcsolási dij nélkül hivható 

 
 Bővebb felvilágositásért és a  

különböző országok dijszabásáért hivja 
 

 Jutkát: 9840 6551 

 

 

 

Nyitva: Szerdától—vasárnapig 
Nagyszerű ízek, olcsó árak! 
Élő zene minden szombaton 
 

 

760 Boronia Road Wantirna 
Licensed or BYO Wine 

PH: 9800 4544 
www.korona.com.au 

KORONA 

Sakk hirek ! 
 
 Az újra aktiv Budapest Sakk Egyesület,  
szeretettel várja a sakk-barátokat a 
Magyar Központban, péntek esténként  
6 óra 30 –kor kezdődő összejöveteleire. 
(Helyszin : a Könyvtár ill. a Magyar Iskola 
melletti terem.)  
 A találkozók időpontja tehát 
megváltozik. Visszatérünk a régen bevált 
időponthoz, a péntek esti találkozókhoz, a 
vasárnapiak helyett .  
 A szervezők tisztelettel és 
szeretettel hivják a sakkozást kedvelőket, 
kicsiket –nagyokat, kezdőket és haladókat 
egyaránt a versenyzési lehetőséget, 
szinvonalas szórakozást kináló 
együttletekre.     
 Érdeklödő telefonhivásaikat 
tisztelettel várják : 
  Ficker Antal     9874 6501 és 

Simon Endre:  9325 1809  
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október 2. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 
    du 2.30-kor Irodalom és Zenebarátok Körének összejövetele 
  
október 9. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    Erdélyi Szövetség ebédje 
             
október 16. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 
       
október 23. vasárnap   de10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    du. 2-kor Katolikus szentmise 
    Októberi megemlékezés  
 
október 29. szombat  Rock and Roll Családi Est—Magyar Központ Népitáncegyüttes 
    rendezvénye 
 
október 30. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    Klub Nap 
      

 
NOVEMBERI NAPTÁR  

november 5. szombat  Óriási Buli—Kaczor  Ferenccel 
november 6. vasárnap Szent István templom búcsú 
november 12. szombat Ballagó bál 
november 19. szombat RIK rendezvény  
november 20. vasárnap MHTV Piknik 
november 27. vasárnap Koncert—Szalai Antal és zeneka 
    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 október 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 
Szerkesztőbizottsághoz. 

OKTÓBERI NAPTÁR 


