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A MAGYAR KÖZPONT 
NÉPTÁNCCSOPORT RENDEZÉSÉBEN 

 MULTIKULTÚRÁLIS 
TÁNC BEMUTATÓ 

 
 2007. július 7-én, szombat  

este 7 órai kezdettel 
a melbournei Magyar Központban 

 
 Fellép a tánccsoportunk, valamint 

a Tivoli Német tánckar, 
Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes 
és egy Latin táncbemutató is lesz. 

 
A jó hangulatot Justin Tamás és 

a Névtelen Banda biztositja 
 

Vacsora  -  Hüsitők  - Sütemények  
GAZDAG TOMBOLA! 

 
 Belépődij 18 dollár 

Nyugdijasoknak-diákoknak 12 dollár 
16 éven aluliaknak ingyenes belépő 

 
  Jegyek rendelhetők 

Pál Zsuzsa:  
9873 1508/ 0414 988125 

Hegedűs József:  
9878 8296/ 0418 335 327  

 

Lassan hódit a Magyar! 

 
 A mondás is úgy járja “ami késik nem 
múlik” vagy  “jó munkához idő kell 
avagy mondhatnánk azt is “lassan de 
biztosan”. 

 
 Az emigrációban töltött évek 
tapasztalatait véve alapul az én 
meglátásom szerint mi magyar-
ok nem “hűbele balázs” módjára 
adjuk tudtúl a világnak, hogy mi 
is létezünk és egy értékes ré-
tege vagyunk a világ népeinek. 
Mi magyarok nagyon megfontol-
tan végezzük “hóditó feladatun-
kat”. A lét fenntartás az első. 
Beilleszkedünk új környezetünk-

folytatás az 5. oldalon 

FIGYELEM! 
Az augusztusi Hiradó 
augusztus közepén 
postázzuk. 
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A Magyar Köztársaság melbournei Konzulátusa 
Világos István tb. Konzul vezetésével működik. 

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 

A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2007-ban: 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

 
Július 15 

Augusztus 19 
Szeptember 16 

Október 21 
November 18 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 

2007-ben a KÖVETKEZŐ 
MUNKANAPOK 

a Központban 
 

Július 7 
Augusztus 4 

Szeptember 1 
Október 6 

November 3 
December 1 

 
reggel 8 órától 

Szeretettel várjuk Önt és kedves 
barátait!! 

 
Bővebb felvilágositás Vető Tibornál a 

9754 8579 telefonszámon 

  

MAGYAR NÉPTÁNC OKTATÓ 
KERESTETIK 

Melbourneben magyar kezdő és 
haladó táncosok számára (8 évestől 
felnőtt korig) néptánc tanárt 
keresünk 2008 februártól. Tanitás az 
esti órákban és hétvégeken. Itt 
tartózkodási idő    6 – 9 hónap. 
Útiköltség és szállás biztositva.  

Honorárium megegyezés alapján.  

 

 Jelentkezést, curriculum vitae-t 
kérjük elküldeni az 
info@hungariancentre.org.au 2007 
augusztus 31.-ig. 

Fodor Lajos nagykövetnek és Papp József 
főkonzulnak kinevezésük tartama lejárt. 
Magyarországra visszatérésük előtt a Magyar 
Központ vezetősége, ezuton köszönetét fejezi ki   
az emúlt négy év folyamán végzett munkájukért.   
 
Mindketten készségesen elget tettek 
meghivásunknak és rendezvényeinken szivesen  
vettek részt.  
 
A Központ vezetősége és a 1956-os 
Szabadságharc 50. Évforduló Emléksorozat 
Rendezőbizottsága külön köszönetet mond 
Fodor Lajosnak a múlt évi nagy megemlékezés 
rendezésehez nyújtott támogatásáért.  
 
Reméljük mindketten jó erőben és egészségben 
térnek haza és a további munkájukhoz sok 
szerencsét kivánunk.. 
 

A Magyar Központ vezetősége 

mailto:info@hungariancentre.org.au
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54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. 

Tormany Cecil Leánycserkészcsapat 

Szeretettel és tisztelettel meghiv mindenkit a 2007. július 21.én  
este 7 órai kezdettel tartandó 

Anna Bál-ra  

a Magyar Központ nagytermébe 
760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5) 

Elsőbálozók bemutatása  8.30 órakor 
Zenével az Új Hullám zenekar szórakoztat. 

 
Az idén ünnepeljük az 54sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat  

45 éves fennállását 
 

 *Belépődij 20 dollár    * Nyugdijasoknak/Fiataloknak 15 dollár 
*16 éven aluliaknak ingyenes  

Finom vacsora, sütemények és italok  
Szokásos jó hangulat!!  

TOMBOLA 
 

 Helyfoglalás:   
Tóth Zsuzsa: 9459 7757  Czudar Zsuzsa: 9759 6458 

Bakos Anikó: 9707 4265 
Kérjük legyen a vendégünk                  Estélyi ruha kivánatos  

KÉRJÜK JEGYEZZE  

BE  NAPTÁRÁBA!!!! 
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ÚJ ORSZÁGBAN 
 
Sok kockázat és kár után 
Lett egy földrész az új hazám. 
Itt „willy-willy” a forgó szél 
És kacsacsőrű emlős is él. 
 
 Őslakók itt meztelenek, 
S álmaikról énekelnek. 
A kookaburéjuk nevet, 
S titkuk csak a nőknek lehet. 
 
 Nappal van éj, s éjjel van dél,  
Télen van nyár, s nyáron van tél. 
Három évszak van egy napon 
És aranybánya a tóparton. 
 
 Északról süt a meleg Nap, 
Délről szél fúj felhőt, s havat. 
Míg forgó szél hoz porfelhőt, 
Új hó takar el hegytetőt.  
 
 Néha minden olyan száraz, 
Ha eső jön – újdonság az. 
Máskor az árviz oly hatalmas, 
Tiz évenként diadalmas. 
 
  

Falvat elönt, sodor mindent. 
Mindig nem is éri el a tengert, 
Hisz, folyok vizét föld nyeli el, 
Máshol: ásványviz remekel. 
 
 Az állatvilág teljesen más; 
Van itt olyan versenyfutás -- 
Az emu és a kangaroo, 
Ha veszit is, nem szomorú. 
 
 Rikácsol a kakadu had,  
Ha a kert felett áthalad, 
Pinguin, possum és koala 
Nem veszett meg össze soha. 
 
 Ám, a kézzel footballozók 
Egymást ütik és viaskodók. 
A sportot néző nagy tömeg 
Egy újjongó polgár közeg. 
 
 Tenger veszi e földrészt körül, 
Homokparton hullám terül. 
A halász sem marad éhen, 
Süthet, főzhet nyáron, télen. 
 
 E száraz földrész egy részen 
Annyi a földgáz, érc és szén, 
Ha száz éven át szállitják, 

A világot is jól ellátják. 
 
 Gyümölcs, zöldség és gabona 
Jól megterem és nem csoda, 
Hogy ide vágyik temérdek nép;  
Bemenekül, vagy pénzzel belép. 
 
 Itt lakik már kétszáz népség; 
Vajon köztük melyik szépség? 
Szokásaik idegenek, 
Csak azt kivánják, hogy legyenek. 
 
 Kultúrájuk sok rétegű, 
Együttlétük igy ész-szerű? 
Hogy jövöjük milyen lesz majd, -- 
Előre azt nehogy megvalld! 
 
 Feketék a hattyúk ott, 
Hol ennyi ember még nem lakott.  
Ám, Dél-Kereszt fénye ragyog, 
Hol Ausztrál és Magyar vagyok! 
 
 A pozitivság 'tán megéri, 
Bár, a létünk csak egyéni, 
A múló idők lábnyomán 
Talán itt lesz egy új Kánaán? 
 
  Antal Péter, Melbourne 2007 május 31  
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be a munkahelyeken, iskolákban vagy aki üzleti 
szellemet is hozott tarsolyában az az üzlet 
világban. Mindelhol találkozhatunk magyarok-
kal, kiknek többsége, akik a környezetükben jó 
példát mutatva, nemzetünknek, csak jó nevet 
és megbecsülést szereznek. Ez nem csak a 
városban lakókra jellemző, hanem az egész 
viktoriai államban élő magyarokra is, ők is 
növelik és népszerűsitik a Magyarság jó hir-
nevét. 
 
 Ez alkalommal, Sandy Watson és Susan Gor-
don-Brown  munkája, az 56’Arcok (56 Faces) 
kiállitás, adott alkalmat és szinhelyet Clunes-
ban a legújabb magyar hóditásnak. 
 
Clunes, Daylesford és Creswick közelében egy 
álmos kis település, olyan mint sok más kis el-
hagyatott falu a huszonegyedik században. A 
fent emlitett kiállitás felelevenitette, avagy 
mondhatjuk, kiemelte a hétköznapi hangu-
latából. Június 4.-től július 1-ig volt lehetőség a 

kiállitások megtekintésére Clunes-ban. Már az 
elmúlt hétvégeken számos látogatója volt a 
kiállitásnak és ezért igen sikeresnek mondhatjuk. 
Az emlékkönyvben irt hozzászólások pedig 
igazolják, hogy új ismerősöket, magyarság ti-
sztelőket sikerült meghóditani. 
 
 Ismét dicséretet érdemelnek a kiállitás szerzők 
Sandy és Susan, valamint a következő személyek 
akik a vendég fogadás szerepét vállalták: Fodor 
Sándor és bátyja, Kövesdy Éva és András, Sülly 
Eta, Szalay Ferenc, Vető Olga és a fenti sorok irója 
Atyimás Erzsébet 
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Hello, 
 
My great grandmother Gyorgyi Hanvai came to 
Australia from Hungary in 1949. She died 
unexpectedly in 1991 and with her went all the 
knowledge about our family. 
 I am trying to trace our family tree. My 
purpose in contacting the Hungarian 
Community Center is to see if you could put me 
in contact with someone who can translate 
Hungarian (I have a few very old postcards and 
writing) which may provide clues. Secondly, is 
there anyone that you could put me in contact 
with who performs genealogy research?  
 I look forward to hearing from you. 
 
Kind regards, 
Simon Johnson 

genealogy@simon-johnson.net 

Beszámoló a május és júniusi  
munkálatokról 

 
Biztos sokan kiváncsian figyelik a Központ körüli 
munkálatokat. Hiszen ami azt illeti, a “Freeway” 
feljáró előkészítésével a Központ bejárati arculata 
is megváltozott és még ezután is változni fog. A 
bokrok és fák  hamarosan beültetésre kerülnek, 
cégtábla tervezése  folyamatban van, tehát határo-
zottan szépülünk. 
 Azonkívül a Magyarház szinpadán két 
öltözőt építettek szorgos kezek, Bakos János, Ré-
vész Attila, VetőTibor személyében. Kifestését a 
mindig készséges Barna Attila végezte. Két- két 
gyönyörű tükör került a falaira díjtalanul Varga 
István jóvoltából, amiért nagyon hálásak vagyunk. 
 A májusi munkanap alkalmával a már 
elkezdett munkát folytatták a néhai futbal klubban. 
Falakat bontottak, a kertet csinosították, raktárt 
takarítottak és terveket szőttek—Bakos János, Za-
náti Béla, Barna Attila, Szabó Gyuri és Marika, Ré-
vész Attila, Rodek Toni, Atyimás Erzsi, Hende 
Józsi, Vető Tibor. Ebédet  Vető Olga főzte. 
 Júniusi munkanapon a szokásos ker-
tészkedésen kivül, elkezdték a hangszigetelőfal 
építését. Az Ifjúsági előcsarnokban a szekrénysor 
lett felfrissítve és a nagy szárnyas ajtók ablakai 
megtisztítva. Munkatársak: Pelle Lajos, Zanáti 
Karcsi, Kovács Robi, Faith Feri, Atyimás Erzsi, 
Vető Tibor és Olga, Sinka Imre, Koppán Lajos 
Juhász Géza és Eta, Szabó Gyuri és Marika, 
Bakos János, és Révész Attila. A finom ebédet 
Szabó Edit főzte. 
 Viszont látásra a következő munka-
napon július 7.-én. Mindenkit szeretettel 
várunk. 

Vető Olga 

Ajánljuk hogy tükör vagy üvegeztetés végett felté-
tlen keressék fell 

 Varga Brothers Glaziers   
Varga Bros Mirrors & Glass Pty.Ltd. 

9 Richard Street, Mitcham 3132 
Ph: 9874 3724 

Az Ausztrtáliai Erdélyi Szövetség által 
épített és fenntartott  

Magyar Hősi Emlékmű mögött 
lévő urnafalban hely foglalható,  

illetve elhúnyt szeretteinek hamvai 
elhelyezhetők. 

További felvilágosításért hívja az Emlékmű 
felügyelőjét Krsztekanits Sándor (curátor)  

tel. 98424367. 

An elderly Hungarian woman has been attending the 

centre on a regular basis and, although she does speak 
English, it has become more difficult for her to 
communicate in English as her memory loss increases. 
Unfortunately, none of the wonderful, caring team of staff 
and volunteers at Elsie Salter House can speak 
Hungarian. 
 So, we are hoping to find a Hungarian volunteer 
(or volunteers) who would be interested in coming along to 
Elsie Salter House on a Tuesday and/or Friday, from 9:30 
- 3:00 (or part of that time)to be a recreation companion. 
 Generally speaking, the recreation companion 
volunteers engage clients in conversation and assist them 
to participate in the activities which include singalongs, 
games, arts and crafts, etc.  Volunteers and staff join 
clients for morning tea and lunch, which are provided by 
the centre. It really is a warm, caring and fun environment. 
 I was wondering if someone who uses your 
wonderful Hungarian Community Centre might be 
interested in this volunteer role.  
 If someone at your centre could get back to me 
with any suggestions, we would be most appreciative.  
The Elsie Salter House team and I know that their lovely 
new Hungarian client would enjoy her day there so much 
more with the assistance of someone who speaks her 
language. 
 Thank you in advance for any assistance you can 
provide. 'Hope to hear from you soon! 
 
Mira Haldun, Volunteer Co-ordinator  
Volunteer Alliance 
296 High St, Ashburton, Vic, 3147 
Phone: (03) 9885 3815 
Fax: (03) 9885 1239 
Email: volunteeralliance@ashburtonsupportservices.com 
Website: <http://volunteeralliance.cjb.net/> 

mailto:genealogy@simon-johnson.net
mailto:volunteeralliance@ashburtonsupportservices.com
http://volunteeralliance.cjb.net/
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Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9846 3670:  
email: loupelle@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
- Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Szilágy 
Piroska. tel: 9752 1481 vagy  0438 454 704  
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens 
Club Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 
 
 
 
Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      

tel:   9870 8768:  
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Hegedűs József   
tel:   9878 8296  
email: crosscom@iprimus.com.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: ttoth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hólnap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
Victoria-i Magyar Emberjogi Alap 
(VMEA) 
elnök:  Fliszár Petronella   
tel:   9758 4620 
 
Gyűlések: Minden hónap második 
keddjén este 7.30-kor az iskolai termek 
egyikében. 

A Magyar Központban működő csoportok 
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SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, VAGY 

CSAK KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi porcelántHollóházi porcelántHollóházi porcelánt         
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 

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 

Olcsó hivás világszerte 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TELEFON 
KÁRTYÁVAL 

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

 Bővebb felvilágositásért és a  
különböző országok dijszabásáért hivja 

 Erikát - 9803 0531 vagy 
Marika-9762 2875  

KATALIN ENISZ 

 

Bi-lingual Counselling Services 
(angol/magyar) 

Services Offered: 

 Adjustment problems 

 Personal and relationship issues 

 Women’s issues 

 Stress management 

 Depression and grief 

 Anger management 

 Anxiety problems 

 Assertiveness training 

 Midlife crisis 

 Sexual difficulties 

 Relaxation treatment 

 Addiction treatment (alcohol, drug, 

eating disorder) 
 

All Enquiries: 03 9534 1701 

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 

Krisztinát a 9801 0855 telefonszámon: 

email: kriszti@arpadhostel.com.au 

Kedves Uram/Hölgyem!!! 
Keresem leány neve Rimányi Évát, Kolozsváron 
született 1945-46-ban és Melbournbe emigrált 1960 
ban a barátjánőjével Papp Ildikó (leánykori neve 
Kovács Ildikó). Ha valaki tud segiteni felhivhatna a 02 
98692495 számon 
Tisztelettel 
Kelemen József 
48 Dawson St., Epping 2121 NSW 
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július 1. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
     
július 7. szombat  Magyar Központ néptáncegyüttes bálja 
    Takaritó nap 
 
július 8. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
      
július 14. szombat  Fodor Lajos nagykövet részére búcsú vacsora 
 
július 15. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
    Klub Disznotótos ebéd 
                                       
július 21. szombat  Anna bál 
 
július 22. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
     
július 29. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 

 
Augusztusi naptár 

 
augusztus 4. szombat Mulató tánc est   
augusztus 18. szombat Szent István bál   
augusztus19. vasárnap Klub ebéd  
augusztus26. vasárnap Regnum Szövetkezet ebéd 
    Szent István ünnepély    
    

RENDELÉSI ÍV 

Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $10.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $10-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb július 20.-ig eljutattni 

fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  
79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 

Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva. 

JÚLIUSI NAPTÁR 


