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760 BORONIA ROAD, WANTIRNA 3152:  PH: 98016408 
www.hungariancentre .org .au  

Kedves olvasóink! A Híradó 
ingyenes, de adományokat 
köszönettel fogadjuk. 
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Tartalom: 

16. évf. 2008 február 

A Hungarofestet megnyitja péntek este Csaba Gábor úr, 
Magyar Köztársaság canberrai nagykövet. 
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A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2008-ban: 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

Február 24 
Március 30 
Április 27 
Május 25 
Június 22 
Július 27 

Augusztus 31 
Szeptember 28 

Október 26 
November 23 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 

2008-ban a KÖVETKEZŐ 
MUNKANAPOK 

a Központban 
 

Március 1 
Április 5 
Május 3 
Június 7 
Július 5 

Augusztus 2 
Szeptember 6 

Október 4 
November 1 
December 6 

 
reggel 8 órától 

Szeretettel várjuk Önt és kedves 
barátait!! 

 
Bővebb felvilágositás Vető Tibornál a 

9754 8579 telefonszámon 

  

Köszönetnyilvánitás  

 

 Az Árpád Otthon ezúton szeretné köszönetét 
kifejezni minden kedves látogatójának akik a 
december 1-i karácsonyi süteményvásáron 
részt vettek, adományoztak, süteményt 
ajánlottak fel és segitettek, valamint 
mindazoknak akik hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez. Külön köszönet a 
szereplőknek, a Magyar Iskolásoknak és az 
őket felkészitő tanároknak. A teljes bevétel az 
Otthon korszerüsitésére lesz forditva. Ezúton 
is szeretnénk kérni a Magyarság segitségét, 
hogy adományaikkal továbbra is segitsék az 
Árpád Otthon épitkezésének sikeres be-
fejezését, ami a támogatások nélkül le-
hetetlennek bizonyul. Bővebb információ az 
Otthon telefonszámán: 9801 0855  

Az Erdélyi Magyar Szövetség Hirei ! 
Két eseményről szeretnénk beszámolni : az egyik a 
kiállitásról a másik a márciusi piknikről szól. 
 
 Az elmúlt évi munka és az azt követő rövid 
pihenés után az Erdélyi Szövetség folytatja 
szorgalmas és kitartó munkáját. Jelenleg a 
Hungarofest (2008 február 1,2,3) alkalmából 
kiállitásra kerülő anyag összeállitása köti le 
időnket, mivel a Szövetség 
elvállalta a kiállitás egy részének rendezését. 
Fő téma az 1848-as szabadságharcra való 
emlékezés. De nem marad el a szokásos gyönyörű 
kézimunka kiállitás sem. 
Kedves támogatóink, részvételükkel nagy örömet 
szereznek nekünk és a többi kiállitónak, valamint a 
Hungarofest rendezőinek.  
 
 Másik nagyon fontos esemény a hagyományos 
Erdélyi Piknik. 2008. március 2-án vasárnap déli 12 
órától a Magyar Központ Templom Ligetében lesz. 
Piknik felszerelését mindenki hozza magával. 
Mindenkit szeretettel várunk finom étellel, 
süteménnyel és itallal. 
Jelszavunk továbbra is : Segits, hogy segihessünk!  

Szegedi Erika 
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SZILVESZTERI BÁL 
 
Ismét eltelt egy év, a 25-ik amióta az első 
szilveszteri bált rendeztük 1982-ben a 
Wantirnában újonnan épült Magyar 
Központ elsőnek elkészült helyiségében, az 
Ifjusági teremben. 
 Akkor mint a bál főrendezője irtam 
meg a Magyar Életben az 
eseményről szóló 
beszámolót. Habár az est 
nyilvánosan nem volt 
hirdetve, mégis nagyon sok 
későn jelentkezőnek már 
nemjutott hely, csak 540 
személyt tudtunk elhelyezni 
a teremben. A földszinten 
viszont disco zenére 
további száz fiatal találta 
meg a saját szórakozását. 
Néhány évvel később 
felépült a nagyterem, de 
szilveszterre nem készült el 
teljesen a villanyszerelés. 
Kénytelenek voltunk ezt a 
termet is használni, mivel már közel ezer 
belépőjegy ára volt befizetve. Ezért a másik 
teremből húztuk át a villanydrótokat és 
egész éjjel azon izgultunk, hogy mikor 
vágja ki a az egész áramot a biztosíték. 
 A kilencvenes években több 
Szilveszteri bálon előfordult, hogy a két 
termet egybenyitottuk és két zenekar 
szolgáltatott tánczenét, mert közel ezer 
főnyi közönség jelent meg. A rekordot az 
ezredfordulón értük el, amikor dr.Gyürk 
István camberrai nagykövet is részt vett. 
A két teremben összesen 1030 személy és 
a földszinti helyiségben plussz 300 fiatal 
köszöntötte az új évet. 
 Az évek folyamán a Magyar 
Központban sikerült kialakítanunk egy 
komoly közösséget és hisszük, hogy a 
harmóniát, és békés együttműködést 
továbbra is fenntartjuk az idelátogató 
közönség javára. 
 Ebben a szellemben készültünk az 
idei Szilvesztei bálra. Sajnálatos módon a 
jelenlegi melbournei időjárás tulságosan 
nagy meleget hozott. Negyven fokos 
hőségben kellett a termet berndezni és az 
ételeket előkészíteni. Ennek ellenére 
kellemes csalódás fogadta a terembe 
belépő közönséget. A hűtőberendezés jól 
működőtt, senki nem panaszkodhatott, 
mert 20 fok külömbség volt a külső és 

belső hőmérséklet között. 
 Az est díszvendége dr.Tőkés László 
Királyhágó melléki református 
egyházterület püspöke volt, aki családjával 
érkezett Dézsi Csaba lelkész és Csutoros 
Csaba főgondnok kiséretében. 
 A Központ igazgatói fogadták a 
Nagyváradról érkező vendégeket. A 

camberrai és melbournei 
Gyöngyösbokréta tánccsoport 
népviseletbe öltözött fiataljai, és a 
csikszeredai születésű Kádár 
Ignác táncoktatóval az élen egy 
táncot mutattak be a tiszteletükre. 
 Megtekintették a 
Központban épült Szent István 
templomot, majd Tõkés László 
egy emlékfát ültetett a Hősi 
Emlékparkban. Az Emlékmű előtt 
fejhajtással és egy szent énekkel 
tették tiszteletüket. Ezután 
bevonultak a bálterembe. 
 Vető Tibor, igazgató 
üdvözölte a vendégeket, amit 
most idézek. 

“A Magyar Központ vezetősége nevében 
Köszöntöm díszvendégünket Tõkés László 
Püspök urat, kedves feleségét Edithet és 
családját, továbbá szeretettel üdvözlöm 
kedves honfitársaimat, tisztelt 
vendégeinket, a világ bármelyik részéről is 
jöttek, hogy együtt töltsük  a mai estét.  
Boldogok vagyunk, hogy Tőkés László 
püspökúr és családja megtiszteltek  
bennünket  és elfogadták meghívásunkat, 
hogy együtt bucsúztassuk az Ó évet és 
üdvözöljük az Új esztendőt. Az új esztendő 
sok feladatot tartogat, úgy püspök úr 
részére, mint az Európai Parlament 
képviselője, valamint számunkra, mely 
feladatoknak megújult reménnyel nézünk 
elébe.” 
 A püspök úr megköszönte a szíves 
fogadást, és rövid beszédében elmondta, 
hogy fel van készülve a kemény munkára 
és nagy várakozással néz elébe. Az E.U-
Parlamentbeni tisztségében nem csak az 
erdélyi, de az Óhazátol elszakítottak mint 
Délvidék, Felvidéki magyarok sorsát is 
szívügyének tartja. Beszédét egy dallal 
fejezte be amit kérésére a jelenlevő 
közönség igyekezett vele együtt énekelni. 
A dal úgy kezdődött hogy, “Serkenj fel 
kegyesnép” és úgy végződött hogy, 
“Amennyi vízcsepp van a tenger medrében 
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annyi áldás szálljon a Magyarok fejére.” 
Ezután Vető Olga átadta a Központ ajándékát 
mondva, hogy fogadja tőlünk az  eredeti 
Ausztál ajándékot emlékeztetőül, hogy a 
Melbournei Magyar Központban járt, nekünk 
viszont az emlékfa, melyet a Püspök Úr 
ültetett, marad emlékezetül. 
Ezután, Ady Endre „Magyar Jakobinus Dala” 
című versét Tőkés Máté  előadásában 
hallottuk, melyet a közönség nagy tapssal 
jutalmazott. 
 A „Kék Fiúk”zenekara, mint mindig 
most is nagyszerű hangulatot teremtett, 
népszerű és újabb modern táncszámokat is 
játszott, a táncparkett állandóan zsúfolt volt. 
 A tombola kellemes meglepetést 
nyújtott a nyerők számára. A szokásos 
sültmalac szerencsét hozott, annak aki 
megnyerte. 
 A várva-várt éjfélkor a Magyar és 
Székely Himnusszal búcsúztattuk az elmúlt 
évet és egy jobb jövő reményében 
köszöntöttük a még ismeretlen újévet és állt a 
bál éjjel 2 óráig. 
 Köszönet a rendezőknek, élen Vető 
Olgának a  fáradhatatlan, hetekig tartó 
előkészítő munkájukért.  

 
Faith Ferenc 

Kedves Ausztráliai Honfitársaim, 
 
Balogh Lehel vagyok, Szegeden születtem, és 
ott is vagyok végzős egyetemista. A nyáron fo-
gom megvédeni a filozófia után a második, a val-
lástudományos diplomámat, és utána PhD.-
képzéssel szeretném folytatni tanulmányaimat. 
Szakterületemen, a bióetika területen az egyik 
legnivosabb intézet világviszonylatban is Auszt-
ráliában van: ez pedig nem más, mint a Monash 
University Bióetika Tanszéke. Afelöl szeretnék 
Önöknél érdeklődni, vajon tudnanak-e javasolni 
olyan szervezetet, alapitványt, magánsze-mélyt, 

amely, ill. aki esetlegesen hozzá tudna járulni 
ausztráliai doktori kutatásaim költségeihez, 
avagy bármely más formában támogatásban 
tudna részesiteni. A tandij ugyanis megle-
hetősen magas a magyarországi viszonyla-
tokhoz képest, a lehetőség azonban rendkivuli. 
Segitségüket előre is nagyon köszönöm. 
üdvözlettel: 
Balogh Lehel 
lehel7@gmail.com 

mailto:lehel7@gmail.com
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 Az értelem érték nekem, 
Ezzel mérem az életem. 
Ne is változzon meg soha, 
Bárhol járjak -- ide, s tova. 
 
 Az értelem egy kincs nekem, 
Igy elmémet kell védenem 
Oly sokféle támadástól, 
Dőre, satnya benyomástól. 
 
 Az értelem drága elem, 
Csábitástól is véd engem. 
A világ sok vészcsapdája 
Egész létem akadálya. 
 
 Az értelem kűzdőterem, 
Kies virágot is terem. 
Durva dudváktól már mentes 
Ha a tápláléka rendes. 
 
 Az értelem élet elem, 
Jut belőle neked, s nekem. 
Ám mértéke pontos legyen, 
Ne változzon völgyben, s hegyen! 
 
 Az értelem elért elem, 

Amitől függ az életem. 
Az életem drága kincsem, 
Melynél drágább másnak sincsen. 
 
 Mig értelmem értékelem, 
Érték elemem van nekem. 
Az elemek sok formája  
E világnak egy csodája. 
 
 Az értelem mondja nekem, 
Értékes a magyar nyelvem. 
Az elemeket igy ismerem: 
Más nyelvekben nincs ily elem. 
 
 Mert értelmem értékelem 
A Teremtő megmér engem. 
Nem azt méri, amit nézek, 
Hanem hitem és mit tészek! 
 
 Antal Péter, 
 
  

ÉRTÉKELEM 
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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 
email:geza_etelka@hotmail.com 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
- Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Szilágyi 
Piroska. tel: 9752 1481 vagy  0438 454 704  
email: Tibor@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
Knox Hungarian Senior Citizens 
Club Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
email: tothcsalad6@hotmail.com 
 
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:  Jobbágy Simona   
tel:   9762 0430  
email: sjobbagy@swin.edu.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 

  
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 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa Világos István tb. Konzul 

vezetésével működik. 
 

Félfogadás 
Kedden és szerdán de. 10 és du 3 óra 

között. 
Cim: 123 St. Georges Road,  

North Fitzroy, Vic 3068 
Telefon: (03) 9486 3397   Fax:(03) 9830 0952 
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február 1-2-3 péntek-vasárnap HUNGAROFEST 
 
február 3. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
     
február  6.   Hamvazószerda este 7:30 Szentmise 
 
február 10. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
         
február 17. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
    Gulyás/Halászléfőzési verseny 
      
február 24. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Klub ebéd 
 
 
     

Márciusi naptár 
 
március 2. vasárnap Erdélyi Szövetség piknikje 
Március 16. vasárnap Márciusi 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 február 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. 

FEBRUÁRI NAPTÁR 


