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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2011-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

Február 27 
Március 27 
Április 24 
Május 22 
Június 26 

Július 30—Disznótoros ebéd 
Augusztus 28 
Szeptember 25 

Október 16 
Novembre 27 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
Ebéd csak előzetes bejelentésre: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
MUNKANAPOK a Központban 2011–
ben a hónap első szombat reggel 8 

órától 
Február 5 & 26 

Április 2 
Május 7 
Június 4 
Július 2 

Augusztus 6 
Szeptember 3 

Október 1 
November 5 
December 3 

 
**Márciusban a Hungarofest miatt nem lesz 

megtartva 
Minden segitőkész személyt várunk!!!! 

Kedves „Hiradó” előfizetők 
vagy akik előfizetők szeretnének lenni, kérjük 
a csekket HUNGARIAN COMMUNITY COOP-
ERATIVE ASSOCIATION Ltd-re kiállitani és a 
Központba, 760 Boronia Road, Wantirna 
3152-cimre, az előfizető cédulával együtt, 
elküldeni.  
Ha készpénzzel szeretne fizetni, kérjük a 
pénzt az előfiztő cédulával együtt a fenti 
cimen, a gondnokéknál, Finta házaspárnál 
hagyni. 
A nevet és cimet olvasható nagybetükkel 
kérjük kitölteni.  
A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

Könyvtári órák minden pénteken du. 1-3-ig és minden második kedden, a 
Knox-i Idős Magyarok összejövetelén de.10-du.3-ig. 

Szeretnénk a könyvtárat más napokon is nyitvatartani, ha lenne önkéntes vállalkozó. Kérjük 
jelentkezzen : Szeverényi Lászlónál (03) 9879 8203, vagy Szegedi Erikánál (03) 9801 2043  

Sajnálattal közöljük, hogy a RIK Ifjúsági 
csoport felfüggesztette műkődését. 

Reméljük a “felfüggesztés” nem 
végleges, visszaemlékezve a RIK által 
rendezett sikeres Táncdalfeszitválokra, 
mely rendezvény hiánya nagy űrt 
hagyott az ifjúság közösségi életében.  

MUNKANAPOK 
 
A munkanapok 2011-ben február 5-én kezdődnek és 
a Hungarofesztre való tekintettel, az előkészületi 
munkálatok megkezdésére  február 26.-án is tartunk 
munkanapot. Kérjük minnél többen jelenkezzenek 
Vető Tibornál 9754 8579  
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           HUNGAROFEST 

 
          „VÉDNÖKSÉG” 

 
A MELBOURNE-I HUNGAROFEST, 

AUSZTRÁLIA SZERTE, A LEGNAGYOBB 
MAGYAR KULTURÁLIS RENDEZVÉNY. 

AHHOZ, HOGY TOVÁBBRA IS A 
KÖZÖNSÉG ÁLTAL MÁR MEGSZOKOTT, 

SZINVONALAS MÜSOROKAT TUDJUK 
ADNI A RENDEZŐSÉG ÚGY DÖNTÖTT, 

HOGY VÉDNÖKÖK JELENTKEZÉSÉRE AD 
LEHETŐSÉGET. 

 
 FŐVÉDNÖK  

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETE 
CSABA GÁBOR    

 
KÉRJÜK, TÁMOGASSÁK ÖNÖK IS 

RENDEZVÉNYÜNKET! 
 

ADOMÁNYAIKAT A MELBOURNE-I 
MAGYAR KÖZPONTBA LEGYENEK 

SZIVESEK ELJUTTATNI, CÍM: 
760 BORONIA ROAD, WANTIRNA 3152 

 
Kérjük a csekjeiket a HUNGARIAN 

COMMUNITY COOPERATIVE 
ASSOCIATION Ltd névre kitölteni  

 
VÉDNÖKEINK NÉVSORÁT A „HIRADÓBAN” 

ÉS A „MAGYAR ÉLETBEN” KÖZÖLNI 
FOGJUK 

 
ITT SZERETNÉNK KÖSZÖNETÜNÜKET 
KIFEJEZNI  NAGY LELKÜSÉGÜKÉRT, 

AZ ELSŐ VÉDNÖKSÉGI DÍJAK BEFIZETŐINEK: 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TISZTELETBELI 

KONZULJÁNAK VILÁGOS ISTVÁNNAK  
 ES  KEDVES FELESÉGÉNEK VILÁGOS 

ESZTERNEK  
 

TOVÁBBI ÉRDEKLŐDÉS: 
 PÁL ZSUZSA – 9873 1508 

0414 988 125 

További védnökök 

 

Hálás köszönet honfitársainknak a 2011 
Védnökségének jólelkű elvállalásáért. 
Minden dollárt értékelünk és nagyon 
köszönünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungarofest Rendezetősége 

Erdélyi Szövetség $200 

Fritz Zoltán $100 

Gecko Cleaning Service $180 

JP Real Estate $150 

Juhász Sándor $50 

Kakucska Júlia $20 

Kapantzián Artúr $100 

Kövess Ili $20 

Kövess Károly $200 

Marót Kálmán $200 

Medzihradszky Marianne $100 

Pálfy Tamás $20 

Schwarcz Clara-Magna Carta 
Travel Agency 

$250 

Szabó Edit—Acland Travel 
Agency 

$150 

Szigeti Livia $30 

Névtelen adómányozó $500 

Zágon Lajos $50 

“Magyar Kultúra” napja 
 
Kölcsey Frenc  a “Himnusz” irását 1823 január 
22.-én fejezte be. Ennek emlékére, 1989 óta, 
ünnepeljük a “Magyar Kultúra” napját.  Ez al-
kalommal osztják ki a Tanári kitüntetéseket. 

KÖSZÖNET Bitó Jasonnek a honlapunk 
felújitásáért. Érdemes megnézni! 

www.hungariancentre.org.au 
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    MEGHÍVÓ 
 

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség szeretettel várja  
ÖNT kedves családjával és barátaival együtt 

2011. február 13-án 12 órától a Magyar Központ Templom-ligetében  
  

2011 első PIKNIKÉRE 
 

A lehető legkellemesebb időjárás garantálva. Kiránduló felszerelését hozza magával ételről és 
italról szövetségünk gondoskodik 

LÁNGOSUNK EGYEDÜLÁLLÓ 

A piknik tiszta bevétele Erdély magyarjait, elsősorban az árvaházakat és ifjú ösztöndijasainkat segíti. 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!  

Erdélyi Szövetség 
 
Először is Boldog és egészségben gazdag Új 
Esztendőt kivánunk mindenkinek, akik e világ 
összmagyarságának sorsát és tevékenységeit 
nemcsak figyelemmel kisérik, de szükség esetén, 
lehetőségükhöz képest úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag támogatják. 
 Legutóbbi irásunkban részletesen 
ismertettük 2010-ben végzett munkásságunk 
eredményeit. Fáradságunkat kipihenve, most 
frissen nézünk 2011 kihivásai elé.  
 Első kihivásunkat, az Erdélyi Pikniket 
február 13-án a Magyar Központ árnyékot adó fái 
alatt rendezzük. Erre az eseményre nagy 
szeretettel várjuk Melbourne magyarságának 
kicsinyeit, szüleik és nagyszüleik társaságában.  
 Támogatóink további áldozatkészségére 
talán sosem volt nagyobb szükségünk mint ma. 
Példaképen az alábbi e-mail. 
 
Tisztelt Kálmán Úr! 
A nevem Kovács Tibor és a Kolozsvári 
Református Kollégium iskolai lelkipásztora, 
valamint a VII. osztály osztályfőnöke vagyok. 
Ennélfogva engem ért az a megtisztelő feladat, 
hogy köszönetet mondjak Önöknek, azért a 
nagylelkű adományért amivel hozzájárultak 
Vincze-Jancsi Tímea Boglárka VII. osztályos 
diákunk iskoláztatásához. Rendkívül hálásak 
vagyunk, hiszen ennek a gyereknek ez az 
adomány életmentő volt.  
Ha megengedik szeretném néhány sorban 
bemutatni  a gyermek  életét.  
Tímea  másfél éve került hozzánk, akkor 12 
évesen. A gyülekezeti lelkipásztor figyelt fel nehéz 
sorsára és azzal a reménységgel hozta, hogy itt 
jobb sorsa lesz és talán biztosabb jövője. 
Édesanyja miután megszülte az akkori élettársára 
hagyta a gyereket, ő pedig szabadon élte életét. 
Még egyszer visszakanyarodott  a család mellé, 
de ez a második próbálkozás  sem volt tartós, 

ismét elváltak, a gyerek pedig maradt az 
apukánál. Ez nem is lett volna olyan nagy baj ha 
az apuka időközben nem esett volna az alkohol 
rabságába. Ebben az állapotában képtelen volt 
gondoskodni a gyerekről, ezért a helyét az apuka 
édesanyja, az időközben 80. évét betöltött 
nagymama vette át. A nagymama ereje felett 
ragaszkodik  Tímeához, de anyagilag támogatni 
nem tudja. Az édesanyja jelenleg egy börtönviselt 
fiatal emberrel él és számítani rá semmilyen 
szinten nem lehet. Ez a gyermek pedig egy kincs, 
egy angyal. Nagyon ügyesen tanul és tudom, hogy 
van  megfelelő képessége ahhoz, hogy később 
akár egy egyetemet is elvégezhessen. 
Beilleszkedett  és megértette, hogy neki küzdeni 
kell. Hálás minden szép szóért és segítségért. Ez 
a gyermek megérdemli, hogy segítsük. 
Az elmúlt évben sikerült az Erdélyi Református 
Egyházkerületnél Dr. Pap Géza Főtiszteletű 
Püspök Urat meggyőzni, hogy támogassa  Tímeát, 
de ebben az évben a Püspök Úr a válságra 
hivatkozva visszavonta  a támogatást. Már-már 
azt hittük, hogy haza kell küldjük a gyermeket, de 
akkor jött az Önök adománya, ami nagyrészt 
fedezi a költségeket. 
Isten áldja meg és fizesse vissza gazdagon 
jókedvű adakozását.  
A közelgő ünnepek alkalmával kívánok a magam 
és Tímea nevében Békés Karácsonyt és Boldog 
Új Évet.  
Amennyiben lenne egy postai cím, Tímea 
szívesen küldene egy képeslapot is. 
               
Tisztelettel és köszönettel 
Lp. Kovács Tibor 
 
Ez a levél önmagáért beszél. 
 
Találkozunk a pikniken. 
 

Krsztekanits Violetta 
Sajtófelelős 



A  Gyöngyösbokréta  a nyári 
szünidő után ismét megkezdte 
probáit Haladó és az Örökzöld 
csoport. 

 A Haladó csoport, az év első, sikeresen fellé-
pése a “Globe to Globe”  International Folk-
fesztiválon. Következő fellépésünk februárban 
a Hellenic Clubban, és természetesen márci-
usban a Hungarofesten, ahol az 
“Örökzöldeket” csoportot is bemutatkozik 

Próbák időpontja:  Örökzöl-kezdő felnőtt 
csoport, nyitott korosztály: szerda este 6.30-
tól, és a haladó csoport 7 órától. 

Huszár Jutka 

0412 809 793 

Email: jutka@aapt.net.au 

A MAGYAR NYELVISKOLA 
örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 

gyermekeket és felnőtteket 
a Magyar Központ épületében 

760 Boronia Road, Wantirna 3152 
szombaton de. 9.30-tól 12.15ig  

vagy 
A Bocskai épületében 

121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068 
péntek este 6.30-tól 8.30ig 

A gyermekekkel óvodás kortól az éret-
tségi vizsgáig foglalkozunk. 

  
Beiratkozás:  

A Bocskaiban  
2011. február 4.-én 6.30-8.30 között. 

 
A Központban  

február 5.-én 9.30-12.15 között. 
 

További információt ad: 
Szabó Marika  

Telefon: 9870 8768 Mob: 0409 434 417 
Email: mariaszabo@optusnet.com.au 

A Knox Hungarian Senior Citizens 
Club-nak február 15.-én lesz az első össze-
jövetele. Az ebéd paprikás csirke tésztával és 
uborkával. Édesség fagylalt. 
 
Bővebb felvilágositás: Tóth Teréz 9898 3930 
vagy email: tothterez6@hotmail.com 

CSERKÉSZ HIREK 
2O11 február 12 szombat - Első össze-
jövetel a Magyar Központban du 2 - 6-ig az 
54sz Hunor és Magyar cscs és 63sz 
Tormay Cecil lcscs csapatoknak  
  
Szeretettel várjuk az 5 éven aluli kiscserké-
szeket is a Maci őrsbe  
  
5 órakor az 52sz Hollós Mátyás felnőttcscs 
tartja első összejövetelét 
  
február 2O vasárnap reggel 8.15: Veni 
Sancte ünnepi szent mise a Szent István 
templomban 
  
február  26 szombat: 2 - 6-ig cserkész 
összejövetel  
  

További felvilágosítás: 
  
54sz Hunor és Magyar cscs - Kovássy István 
cst. 9884 8O11 
 
63sz Tormay Cecil lcscs  - Kocsis Márti fcs 
9545 1257 
  
52sz Hollós Mátyás felcscs    - Czudar Zsuzsa 
fcs 9759 6458 
 
Maci őrs - Ugrai Kati  -  O421 378 OO5 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy közös-
ségünk aktiv tagja, volt Erdélyi Szövetség 

elnöke 
 

PELLE LAJOS 
2011. január 30.-án elhunyt. 

 
Őszinte részvétünket tolmácsoljuk a 

gyászoló családnak 
 
Központ Vezetősége 
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A „Tánctanár Bizottság” (Magyar Központ, 
Gyöngyösbokréta és Magyar Központ 
Néptáncegyüttesek) örömmel tudatja, hogy 
ismét tánctanárt hozat ki Magyarországról 
aki március 1.‐től június 19.‐ig tartózkodik 
Melbourneben. Az alanti élterajzzal 
bemutatjuk Kiss Árpád, táncokatót. 

 

Kiss Árpád 

Önéletrajz 

 

  Kiss Árpád vagyok, 
táncművész. A tánccal és 
kultúrával huszonnegy éve 
folyamatosan foglalkozom. 

  1981. január 11-én születtem 
Miskolcon. Szüleim a Jászságból 
valók, így én is ott nevelkedtem 

föl, Jászberényben. Ennek köszönhetően, már hat évesen 
a Jászság Népi Együttes utánpótlás csopotjának az 
Árendás tánccsoportnak voltam a tagja. A tánccsoport 
célja, hogy megismertesse, a fiatal generációt a magyar 
hagyományos népi kultúra táncaival, és később 
utánpótlást szolgáltasson a Jászság Népi Együttesnek. Az 
Árendás akkor alakult, két fiatal vezetője Szücs Gábor és 
Urbán Mária. Ők ketten voltak az első tánctanáraim. 

  Nyolc év elteltével, 1995-ben a középiskolai 
tanulmányaim elvégzéséhez jelentkeztem a Magyar 
Táncművészti Főiskola néptánc-színházitánc tagozatára, 
ahova felvételt nyertem. A négyéves képzés kiterjedt 
számos tánctechnika magas színtű elsajátításához. 
Ilyenek például: klasszikus ballet, moderntánc (Graham, 
Limon), néptánc, színészi játék... stb. A képzésben 
mestereim voltak többekközött: Sebestyén Csaba, Sárközi 
Gyula, Zórándi Mária, Brieber János, Janek József, 
Végső Miklós. De volt alkalmunk meghívott 
koreográfusokkal dolgozni, például Kricskovics Antal 
(Fáklya), Zsuráfszki Zoltán (Budapest) Juronics Tamás 
(Szegedi Kortárs). 

  Az iskola elvégeztével tizennyolc évesen, a Magyar 
Állami Népi Együttesbe¹ nyertem felvételt. 1999-től az 
„Állami” mellett plussz kétéves főiskolai képzés után 
kaptam meg a felsőfokú táncművész diplomámat. 
Valamint ugyancsak 1999-től visszatértem Jászberénybe, 
a Jászság Népi Együttesbe, amit akkor már régi barátom 
Szücs Gábor vezetett. Tehát hétfőtől péntek délután 
négyig az „Államiban” dolgoztam, igyekeztem odaérni 
az esti jászberényi próbára. A „Jászsággal” pénteken és 
szombaton próbáltunk. Vasárnap este általában 
visszamentem Pestre. Az „Állami”-ban hét évet 

táncoltam (1999-2006). Ez idő alatt az Együttes számos 
műsorában szerepeltem. Többek között: Naplegenda, 
Földön apám fia volnék, Kincses Felvidék, Pannon 
freskó, Verbunkos, Táncos magyarok. Egy éven át 
házigazdája voltam akkori kollegámmal, Pápay-Kószó 
Daniellával (Állami) Budapesten egy táncháznak amit a 
Református Egyház működtetett. Itt füzesi táncokat 
tanítottunk, sajnos a táncház anyagi okok miatt 
megszűnt. A Magyar Táncművészeti Főiskolával 
továbbra is kapcsolatban maradtam. Másoddiplomás 
képzésként a táncpedagógus szakra jelentkeztem. A 
képzést befejeztem kivéve a szakdolgozatomat nem adtam 
be, mert időközben Hollandiába szerződtem. 

  Amszterdamba 2006 nyarán érkeztem meghívásra a Het 
Internationaal Danstheater²-hez. Az együttes 
repertoárján felvonultat szinte a világ minden pontjáról 
táncokat, zenekari számokat koreográfiákat. Az első 
évben a 45 éves jubileumi műsorban vettem részt, 
melynek címe NIELLO. Ezt követően három éven át az 
együttes „voor de jeugd” (fiataloknak) csoportjában 
táncoltam. Itt olyan műsorokat készítettünk amelyek 
kifejezetten általános iskolás gyerekeknek szóltak. 

-Met Handen en Voeten, Love2Dance, Proud2Be, Spirit- 
A 2010/2011-es szezonban –jelenleg- egy egészestés 
műsorral járjuk be Hollandiát, melynek címe Oorsprong. 
A műsorban szerepel egy teljes egészében általam 
koreografált, és eltáncolt szóló kalotaszegi legényes.   

  2010 nyarán jártam Ausztráliában, Brisbane-ben. 
Lenyűgözött amit akkor láttam, azóta nagyon szívesen 
gondolok vissza, és nagyon szívesen látogatnék el más 
városba is. 

FIGYELEM! 
A Hungarofest keretében péntek, 

március 4.-én este 8 órai 
kezdettel 

Kiss Árpád vezetésével. Zenét a 
kedvelt Vardos együttes 

szolgáltatja 
Minden néptánc kedvelőt 

szeretettel várunk! 
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FIGYELEM! Próbák a veterán, illetve „örök zöld” néptáncosok részére minden szerda este 
6.30-kor a Magyar Központ ifjúsági termében. Tanitást Bico János és Huszár Jutka vezeti. 
Éredeklődni Huszár Jutkánál  0412 809 793 vagy jutka@aapt.net.au 

A FARSANG  
 
Farsang a vigasságok ideje! Vizkereszttől 
(január 6) Hamvazószerdáig tart. A Far-
sang zajos mulatságait egy ősi hiedelem 
hivta életre. Régen azt hitték, hogy a tél 
utolsú napjaiban – rövid nappalok, hosszú 
éjszakák – a Nap elgyengül és a gonosz 
szellemek életre kelnek. Az emberek a 
gonosz erők, a halál és a hideg elűzésére 
ijesztő jelmezeket öltöttek.  A régi hiedel-
mek ma már cask érdekességek, de az ün-
nepek vigassága és a jelmez viselés 
szokásait még mai napig is tartják. Ilyen 
alkalmak a Farsangi időszakban a la-
komák, bálok, mulatságok népünnepélyek.  

Jó mulatást! 

Atyimás Erzsébet 

Farsangi Mulatság  
Dömsödi Farkas Bálint-tal  

A Magyarház Szövetkezet 
szeretettel vár mindenkit a  

március 26.-án tartandó      
rendezvényre. 

Éredoklődni Vető Olga 9754 8579 
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Digitális fotópályázat 
UTAZÁS A VILÁG KÖRÜL – 2011 – AUSZTRÁLIA, ÚJ-ZÉLAND  

ÉS A CSENDES-ÓCEÁNI SZIGETEK 
 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2010-re meghirdeti nemzetközi digitális 
fotópályázatát „Utazás a világ körül – 2011 – Ausztrália, Új-Zéland és a csendes-óceáni szigetek” 
címmel. A pályázat védnökei: Magyarország canberrai nagykövetsége és Ausztrália budapesti 
nagykövetsége. A pályázat célja, hogy az utazás közben szerzett vizuális élményeket minél többen 
megörökítsék, és egy fotókiállítás keretében másoknak is bemutathassák. 2011-ben azokat a felvételeket 
várjuk, amelyek az elmúlt öt esztendőben Ausztráliában, Új-Zélandon a csendes-óceáni szigeteken 
készültek. Ezekből – kellő mennyiség és minőség esetén – kiállítást tervezünk Ausztráliában, Új-Zélandon 
és Magyarországon, illetve fotóalbumot jelentetünk meg. 
 

Részvételi feltételek 
 

1. A fotópályázaton amatőrfotósok részvételét várjuk életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől 
függetlenül. Részvételre biztatjuk azokat a turistákat, akik bel- és külföldi útjaik során sokat 
fényképeztek, de még sohasem jutott eszükbe nyilvánosság előtt szerepelni az eredetileg családi 
fotóalbumokba szánt fényképekkel. 

2. A pályázat témája kötetlen. Műemlékfotók, portrék, eseményfotók, tájképek, természet- és 
állatfotók, városképek, makro-felvételek, hangulatképek, stb. egyaránt beküldhetők, függetlenül 
attól, hogy Ausztrália, Új-Zéland vagy a csendes-óceáni szigetek mely pontján készültek.  

3. Szerzőnként beküldhető maximum 10 digitális vagy digitalizált felvétel JPG formátumban. A fotók 
hosszabbik oldala 2000 pixel legyen, terjedelme pedig ne haladja meg 2-3 Mb-ot. Minden felvétel 
file-neve a pályázó CsaládneveKeresztneve egybeírva, majd a kép rövid (egy-két szavas) címe. A 
családnév előtt semmilyen más karakter ne szerepeljen, mert az lehetetlenné teszi az automatikus 
rendezést. A kép utómunkálata csak az eredeti élmény vizuális hangsúlyát emelheti ki 
(színkorrekció, kontraszt, fényerő, kivágás), de nem változtathat tartalmán. Fantáziakép nem 
pályázhat.  

4. A pályaműveket e-mailben lehet beküldeni – minden képet külön csatolva mellékletként -  az 
ausztralia2011@gmail.com címre. Egy küldemény terjedelme – a mellékletekkel együtt - ne legyen 
nagyobb, mint 15 Mb. Ha szükséges, akkor a képek több levél mellékleteként küldendők. 
Óriásleveleket, becsomagolt állományokat nem fogadunk.  

5. A pályázatra csak olyan felvételeket nevezhetnek a szerzők, amelyek a korábbi „Utazás a világ körül 
– 2009 – Ausztrália és az „Utazás a világ körül – 2010 – Ausztrália és Új Zéland” c. fotókiállításon 
még nem szerepeltek. 

6. A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteniük számítógéppel, amelyet a szervezők bocsátanak az 
érdeklődők rendelkezésére. A nevezési lapon szereplő információk egyezzenek a fényképek 
címében feltüntetett leírással. A nevezési lap 2010. december 15-étől letölthető a www.mmikl.hu 
oldalról. A nevezési lap aláírás nélkül is beküldhető, mert a képek beküldésével jelzi a pályázó, hogy 
elfogadja a pályázati feltételeinket. 

7. Díjazás: 1-5. díj: 5.000 - 5.000 Ft értékű fotóművészeti album és oklevél. 
 
Pályázati naptár: 

A fotók beküldésének határideje: 2011. február 28. 
Zsűrizés: 2011. március 14-éig. 
Értesítés a zsűrizés eredményéről (kizárólag e-mailben), a kiállítás helyszínéről és megnyitójának 

időpontjáról: 2011. március 31-éig. 
A fotókiállítás bemutatói Új-Zélandon, Ausztráliában és Magyarországon: 2011. május 1-jétól. 

További információ kérhető a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
munkatársától, Győri Lajostól. Postacím: 1011 Bp., Corvin tér 8. Tel.: (1) 225-6033, Fax: (1) 225-6030; 
e-mail: gyoril@mmikl.hu. Nevezési lap ugyanitt igényelhető vagy letölthető a www.mmikl.hu címről. 
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A HUNGAROFEST 
 

Nyár közepén a tél helyett, e bolygó túl oldalán, 
Magyarok háza és temploma áll domb homlokán, 
Egy kétszáz nemzet lakta város lankás völgyében, 
S hív egy szó, hogy ünnepelj barátság körében. 
 
Új ünnep van messze, a Dél Kereszt alatt. 
Valódi saját a név, úgy a korty mint a falat. 
Újra cseng népem ajkán a szó, dal és ének. 
Saját nyelvén súg, szól és hívja a vendéget. 
 
Valódi az étvágy és az étel finomsága. 
Valóra válik általuk sokak kívánsága. 
Valódi az igyekezet, serény kezek eredménye. 
Látom, s érzem e sikernek folytatás a reménye. 
 
Az ünnep, lám ”Hungarofeszt” az év elején. 
Im, részt vesz benne törzslakó és jövevény. 
Feltár szokást, hagyományt, jót és szépet. 
Isten adja kies napon e ritka szép emléket. 
 
Készülj, s figyeld mire is vágyik a léted! 
Így, nem a hiány és kétely lakik véled, 
Hisz, boldog tettekből gyűjtöd az emléked, 
S a ”Hungarofeszt”, egy gazda, tisztel téged. 
 

Antal Péter 
  

2010 SZILVESZTER 
 
A Melbourne-i Magyar Központ rendezésében a 2010.-
i “Szilveszteri Mulatság”-on, vidám zeneszóval, mu-
latozással bucsúztatta az ó-évet, az egybegyűlt, örök 
jókedvű közönség.A  “Kék Fiúk” zenekar húzta a 
népszerű talpalávalót és mindenki ropta a táncot.  Úgy  
a  sült malac, mint a  többi tombola tárgy megtalálták 
szerencsés gazdáikat. A jelenlevő vidám társaság 
elköszönt az Ó Év-től, üdvözölte az Új Évet és egymást 
is abban reményben, hogy 2011-es Év is legalább 
olyan jó lesz, ha nem jobb, mint az elmúlt év. 
 
• Utolsó napján ennek az évnek a szerencse-

malackák megint útra kélnek. Azt kívánom 
néked, hogy ha arra járnak, térjenek be hozzád, s 
maradjanak nálad! BUÉK.  

• Elfogyott a pezsgő, Elhalkult a trombita. Hidd, 
hogy ez az év lesz éveid legjobbika! Dolgozz, 
szeress és keresd a szépet! Adjon a Jóisten Bol-
dog Új Évet!  

• Gondok  kerüljenek, asztalaid terüljenek! Tárcáid 
ne ürüljenek, fürtjeid ne őszüljenek! Barátaid 
szeressenek, jótündérek kövessenek! B.U.É.K. 

• Kívánok Nektek 12 hónap egészséget, 52 hét 

szerencsét, 365 nap nyugalmat, 8760 
óra szerelmet, 525600 boldog percet! 
B.Ú.É.K.!   

• Ha tehetném, fognám kezedet. Őrizve 
követném, minden léptedet De, mivel 
ezt nem lehet, küldöm, ezt az sms-t. 
Nem kívánok egyebet, boldog legyen 
életed. 2011-ben is kísérje utadat a 
szeretet. Kívánok neked Szerencsés 
éveket!  

• Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hull-
jon rátok a szerencse!!! :) 

 
 
Igy hangazanak a 21. század Új Évi köszön-
tői, tovbbitva modern technikával, (SMS) 
melyekkel ezen sorok irója mindenkinek a 
legjobbakat kivánom! 
 

Atyimás Erzsébet  
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MIKULÁS PIKNIK  
2010 december 4 

 
Ez az évnek egy olyan rendezvénye melyről, a 
gyerekek és felnőttek egyaránt, jóérzéssel, 
örömmel telve indulnak haza. A  2010 Mikulás 
Piknik is, az előző évek nyomdokait követve, ilyen 
volt.  
 Finom  ételek illata árasztotta el a templom-
kert és az azt övező árnyas ligetet, csalogatva, a 
parkolóba érkező, természet kedvelők csapatát. 
Sorrendben,  egymást követve, foglalták el a 
kinálkozó, hivogató helyeket az árnyas fák alatt. 
Nemsokára egymást üdvözölhették, az ebédkiosztó 
asztalok előtt álló sorban, amig kézbe kapták az 
ételt, melyet ezután kellemes zeneszó mellett, jó 
társaságban, fogyaszthattak. 
 A Cserkész sátorban sok finom házikészi-
tésű sütemény, kávé várta a vendégeket, úgyszin-
tén a tánccsoport italboltjában, hűsitő italok 
sokasága várta a szomjazókat.  
 Ebéd után a „Mini Olimpia” következett, 
Burai Gyuszi Tae kwon do mester, hozzáértő 
felügyelete mellett. Befejezésül a kipirult arcú 
gyereksereg büszkén mutogatta a kapott érmeket. 
Egyik jó után következett a másik, mivel nem-
sokára, nagy öröm rivalgások mellett, megérkezett 
a várva várt Mikulás bácsi és kiosztotta az 
ajándékokat. 
 Amig a lángos elkészült, megtörtént a  

sorsolás. A sorsolásnak, mivel mindannyian 
nyerni szeretnénk, van egy kellemetlen, 
lehangoló utó ize amikor csak egy pár ember 
mellé áll a szerencse. Mi akik nem nyertünk, 
csalódásunkat, a finom frissen sült, 
pehelykönnyű, fokhagymás lángos első falatjába 
öltük. A többit falatot már mindent elfeledve 
jóizüen fogyasztottuk. 
 Másnapra is tiszta időt csináltunk, mivel 
minden ételt eladtunk. 
 
A nap sikerét köszönjük a megjelenteknek és 
a mindig segitőkéz, következő személyeknek! 
Barna Ilonka, Berta Ilonka, Boros Emil, Erős 
Marika, Henkul  Marika, Kövesdy Éva, Kövesdy 
András, Marót Márta, Polónyi Marika, Simon 
Erzsébet, Simon József, Sulyok Piroska, Sulyok 
István, Sülly Sándor, Szabó Marika, Szabó 
György (Gyuri), Szalkai Borbála, Vető Tibor, 
Zanáti Károly, Zanáti Marika. Leány és Fiú 
Cserkészcsapatok, Magyar Központ 
Tánccsoport, valamint  
 az Ifjúsági Szövetkezet Igazgatói: Ámon Lilla, 
Hende József, Sülly Etel, Vető Olga és 

     
 Atyimás Erzsébet  

FIGYELEM!  FIGYELEM!   

Túl az      
óperencián... 

Operett Gála -      
V. Molnár Judit 
előadásában 

 
2011 április 9.-én a  

Melbourne-i Magyar Központban  
 

Műsoron a legkedveltebb  
operettrészletek  

Johann Strauss, Kálmán Imre,  
Lehár Ferenc, Huszka Jenő és  

Ábrahám Pál műveiből  
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A honlapra érkezett  

Lawn mowing, weeding, hedge 
trimming and general garden 
clean ups Contact 0385026282 or 
0425752334 

Tisztelt Uram, Asszonyom! 
 
Magyar irodalom, rajz, és  művészet tanárként 
végzett pedagógus vagyok. Keresem a kapcso-
latot olyan magyar családokkal, akik szeretnék 
gyerekeiket ilyen foglalkozásra járatni, ill érdekli 
őket művészetterápia, gyermekük krea-
tivitásának erősitése fejlesztése, ill, a magyar 
nyelv játékos gyakorlása. Magam október óta 
Melbourne-ben élek, s grafikusként aktivan alko-
tok a hétköznapokban. Nagyon megköszönném, 
ha kérdésemmel kapcsolatban tudnának segit-
eni, vagy néhány szempontot adni. 
Köszönöm szépen 
 
Eördögh Sára 

eordoghsara@gmail.com  

Dear Sir/Madam 
 
My name is Tóth Alpár, I live in the city of   
Kolozsvár (Transylvania, currently Romania) 
and have a degree in history and international 
relations. My field of activity is genealogy/
family tree research. 
 
Taking into account the profile of your publica-
tion as well as the large number of Australians 
with Hungarian/Transylvanian ancestry I'd like 
to offer my support to anyone interested in 
order to look up family trees and perhaps find-
ing relatives still living in Transylvania. 
 
Many thanks 
 
Alpár Tóth 

alparber@yahoo.ca 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 
Ezúton érdeklődöm, hogy ismernek-e valakit, 
akitől egy szobát bérelhetnék - konyha 
használati lehetőséggel - akár hosszú távra is (6 
hónap biztosan). Pár napja érkeztünk párommal 
Melbourne-be és szeretnénk egy kedvezőbb árú 
és otthonosabb szálláslehetőséget találni, mint 
amelyet a szállodák/ motor innek biztosítanak. 
Én építészmérnök vagyok (37), párom 
rádiológus asszisztens (33). Utazásunk célja, 
hogy egy kicsit nyaraljunk, majd angol nyelvet 
szeretnék tanulni, hogy fejlesszem az angol 
tudásom, s szeretnénk körbenézni, hogy milyen 
lehetőségeink vannak állás tekintetében itt Mel-
bourne-ben. Párom január végén visszautazik 
Budapestre, én pedig tovább maradok a város-
ban. Előre is köszönöm válaszát és segítségét. 
Már az is nagy segítség számunkra, ha esetleg 
meg tudja mondani, hogy milyen irányban, fóru-
mokon, újságokban érdemes albérletet keresni. 
Tisztelettel és üdvözlettel, 
 
Biró Ambrus Csaba 
0426 891 595 
acsbiro@gmail.com 

Kedves Szervezők, 
 
2 hónapja Melbourne-ben angolul tanuló 
magyar újságíró vagyok és munkát  
keresek. Elsősorban magyart tanítanék, de 
más munka is érdekel: házvezetőnői, bé-
biszitteri feladatokat is örömmel vállalok. 
Amennyiben segíteni tudnak ebben, úgy 
kérem, hogy vegyék fel velem a kapcsolatot 
a zsuzsa.dobosi@gmail.com címen. 
Várom visszajelzésüket, üdvözlettel. 
 
Dobosi Zsuzsa 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429   
email: kalman.blint09@optusnet.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: Kovács Róbert   
tel:(03)9723 3589:  

email: rkovac@melbpc.org.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:   9727 2898  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Trianon Társaság 
elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@bigpond.com 
 
 Célunk : kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Békedik-
tátum igazságtalan, történelmileg hibás 
döntéseit.  

A Magyar Központban működő csoportok 
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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:  
Pál Zsuzsa—9873 1508 
 Ifjúsági épület termei:  
Vető Olga – 9754 8579 

 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 igazgatói 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa Világos István tb. 
Konzul vezetésével működik. 

 
Félfogadás 

Kedden és szerdán de. 10 és  
du 2 óra között. 

Cim: 123 St. Georges Road,  
North Fitzroy, Vic 3068 
Telefon: (03) 9486 3397    

Fax:(03) 9830 0952 

 
Ha szüksége van hivatalos ügyintézésre 

hivja Michael Sándor and Associates 
Barristers and  Solicitors.  

McPherson Building  
Level  3, 546 Collins Street 

Melbourne Vic 3000 
Telefon: 03 9650 7574  

email cim: enquiries@msandor.com 

Ha szüksége van egy tapasztalt ügyvédre, 
kérje bizalommal a segitségem 

 
 Dr Kapantzián Artúr  
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon egyaránt 
bejegyzett ügyvéd 

 Időpont egyeztetésért sziveskedjen hívni a 
  

03 9763 6399 számon 
 Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Victoria 3179 
 

 Méltányos ügyvédi dijszabások.  

FEBRUÁRI PROGRAM A KORONÁBAN 
 
Saturday 12th of February  
Entertainment by: Pityu & Agi 
Dinner: Smorgasbord 
Price: $ 38  
  
Friday 25th of February 
Folk Entertainment by: Várdos Trio and 
Gyöngyösbokréta dance group 
Dinner: Four courses set menu 
Price: $ 45 
 

PHONE: 9801 8887 
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február 5. szombat   Munka nap 
 
február 6. vasárnap   8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
      
február 13. vasárnap  8.30 Szentmise 
     Erdélyi Piknik 
  
február 20. vasárnap  8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
           
február 26. szombat   Munka nap 
 
február 27. vasárnap     8.30-kor Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet  
     Klub Ebéd 
              

 
Márciusi naptár  

 
március 4-5-6. péntek-vasárnap  HUNGAROFEST 
      
március 13. vasárnap   Márciusi Ünnepély 
március 20. vasárnap   Gulyás / Halászlé főzőverseny 
március 26. szombat   Farsangi Mulatság Dömsödi Farkas Bálinttal 
március 27. vasárnap   Klub ebéd 
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $12.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $12-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 
tel/fax 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com, atyem@bigpond.com vagy  

Kövesdy Évának, 79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy Éva. 

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

FEBRUÁRI NAPTÁR 

14 


	HÍRADÓ
	760 Boronia road, wantirna 3152:  ph: 98016408
	www.hungariancentre.org.au
	Tartalom:
	HÍRADÓ
	760 Boronia road, wantirna 3152:  ph: 98016408
	www.hungariancentre.org.au
	Tartalom:

