
Kedves olvasónk! A Híradó 
ingyenes, de adományokat 
köszönettel fogadunk. 

7. évf. 2. szám.  
2000 szeptember 

Tartalom 
 Orbán Viktor 

látogatása 

 Regnum 

Szövetkezet ebédje 

 Arany és Ezüst 

bál 

 Kaláka 

 Augusztus 20 

 Honvéd Együttes 

 Szeptemberi 

események 

MEGHÍVÓ 

A Magyar Központ 
vezetősége szeretettel 

meghívja Önt és barátait 
az év kiemelkedő 

ARANY ÉS EZÜST 
BÁLRA 

2000, szeptember 23-án este 7 órakor a  
Magyar  Központ Ifjúsági termében. 

 

A kitünő tánczenét, a  “Simplicity” zenekar 
szolgáltatja. 

 
A kedves vendégeket egy pohár pezsgővel  várjuk 

 
A belépőjegy három fogásos  

vacsorával 40 dollár. 
Teljes italengedély 

Megjelenés estélyi öltözetben 
Helyet csak előzetes bejelentésre tudunk  

biztosítani.  
Kérjük jelezze igényét szeptember 15-ig az alábbi  

telefonszámok egyikén: 
 
Vető Olga – 9754  8579     Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

Kövesdy András– 9846 2675 

Orbán Viktor  
a Magyar Köztársaság 

Miniszterelnökének  
látogatása  

Melbournebe. 
A látogatás időpontja a 2.-ik 
oldalon található. 

Szeretettel meghívunk és várunk 
minden magyar honfitársunkat 

A Regnum Szövetkezet 
 

EBÉDJÉRE 
 

2000. szeptember 17-én, 
vasárnap déli 12 órakor  

A Magyar Központ  
ifjúsági termében. 

 
Előtte 11 órakor ökumenikus  

istentisztelet. 
Ízletes ebéd, házi sütemények 

Ital a helyszinen kaptható. 
GAZDAG TOMBOLA 

 
Jegyek ára: 15 dollár, nyugdijas 12 
dollár, családi jegy 40 dollár (két 

felnőtt + gyerekek) 
 

Asztalfoglalás: 
Bognár Magdi: 9874 5242 

Fogarassy Marika: 9833 3235 
 

A nap tiszta bevétele a Szent István 
templom fenntartására fordítjuk. 
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KALÁKA 
Jegyezze be naptárába az 

alábbi dátumot a következő 
munka napra: 

 
Szeptember 9 

 
Bővebb felvilágosítás  

Vető Tibornál a 9754 8579 
telefonszámon. 

A Magyar Köztársaság 
Miniszterelnök Orbán Viktor  

látogatása a Magyar Központban 

IDŐPON
T 

(az idő pontok 
még 

változhatnak) 

PROGRAM   

18.15 Koszorúzás a Hősi 
Emlékműnél 

 

18.20  Milleneumi Emlékműsor  
 

Nyilt  fórum 
18.50  Orbán Viktor 

Miniszterelnök beszéde. 
Találkozás a 
nagyközönséggel 

19.30  Orbán Viktor 
Miniszterelnök eltávozik 

Ünnepélyes 
bucsúztatás 

HUNGAROFEST 2001 
 

A Hungarofest 2001 téma köre:  
A Honfoglalástól napjainkig. 

 
A koordináló albizottság az alábbi 
személyekből áll: 
 

Műsor: Szadovszky Ferenc 
Média: Kövesdy Éva 
Kiállítás: Szetey István 
Konyha: Kleman Hajnal 
 
A Hungarofest sikeres megrendezéséhez 
nagyon sok segitségre lesz sükség. Ha bár 
ki úgy érzi, hogy a fesztivál ideje előtt, 
vagy alatt segiteni szeretne, és tudna, 
kérjük lépjen érintkezésbe a koordináló 
albizottsággal. 

A Magyar Köztársaság Miniszterlenöke, Orbán 
Viktor megívást kapott John Howard, Ausztrál 
Miniszterelnöktől, így melbourne-i látogatásának 
időpontja megváltozott. 
 
Ez a pár óra is időt ad arra, hogy a Miniszterelnök 
megtekintse a Magyar Központot és, ha röviden is, 
megismerkedjen a melbourne-i magyarokkal. 
Továbbra is kérjük honfitársaink támogatását és 
szíves megjelenésüket ezen a délutánon. 

További felvilágosítás 
Kövesdy Andrásnál a 

9846 2675 telefonszámon. 

CSEPELYI RUDOLF emlékére 
 
Amikor egy hideg téli napon a Szent István 
templomban a gyászolók utolsó útjára kisérték 
Csepelyi Rudolfot – Rudi bácsit – sokan úgy 
távoztak onnan, hogy egy baráttal és költővel 
lett kevesebb ezen a Földön. Akik több 
évtizeden át szoros kapcsolatban voltak, és 
tartalmas éveket töltöttek vele, nekrológokat 
fogalmaztak magukban. Bennem is hamar 
kibontakozott a szándék, hogy fejet hajtsak 
előtte. Fényes csillag volt az Ausztrál-Magyar 
irodalomnak, költészetnek. Könyveit úgy nyitjuk 
fel újra és újra, hogy tudjuk: a nyelv 
tartományait kutatva, minden művével az anya-
nyelv megbecsülésére nevelt. 
Örök számüzetésre itélt magyar szóművesünk 
mindíg ott lépdelt a haza vezető úton, őrizte a 
tüzet. Verseit a lélek rezdülései és 
megrendülései ihlették. Legsúlyosabb 
mondanivalói is tiszta hangon szólaltak meg, 
de felkavarta lelkünk állóvizeit, és gyakran 
késztettek tűnődésre, töprengésre. 
Konok hűsége és helyállása tiszteletet 
ébresztett. 
Mélyen együttérzünk özvegye gyászával és 
osztozunk vele. 
 

Az Irodalom és Zenebarátok Köre nevében 
Jekler Irén 
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Boldog születésnapot 

kivánunk  

Szabó Editnek 

A filmegyesűlet bemutatja szeptember  

10-én az Aranyember cimű filmet 
(szinemaszkop) széles vásznon délután 3 

órakor az Ifjúsági teremben. 
 
Szereplők: Csorba András, Szabó Ernő, 
Krencsey Mariana, Gregus Zoltán, Gobbi 
Hilda, Pécsi Ildikó, Latinovits Zoltán, és 
sokan mások. 
 

Belépődíj 6 dollár, nyugdijasoknak 5 
dollár, húsz éven aluliaknak 

ingyenes. 

Társalgó 
Ezentúl a Társalgó összejövetelei  a 
hónap első vasárnapján, du. 3.00 órától 
a templom alatti társalgóban lesz 
megtartva. 

* * * * * * * * *  
 

Irodalom és Zenebarátok 
Köre 
A Kör összejövetelei a hónap utolsó 
vasárnapján a templom alatti 
társalgóban lesznek megtartva. 

Kiadásra került  
Dr. Cser Ferenc 

 

GYÖKEREK 
 

Cimű könyve a magyar nyelv és nép  
Kárpát-Medencéből való származásról. 
A könyv 40 dolláros áron hamarosan  
Ausztráliában is megvásárolható lesz, 

azonban tekintettel a korlátozott  
mennyiségű kiadásra, igyénybejelentés 

szükséges. 
 

Megrendelés vagy felvilágosítás 
Ferenczy Zsuzsánál a 

9561 3292 telefonszámon. 

KALÁKA 
 
A július 29.-én rendezett takaritó napon 
résztvett személyeknek köszönetet mondunk. 
 

Juhász Etelka 
Juhász Géza 
Bakos János 
Kovács György 
Házy Irén 
Tóth Teréz 
Tóth József 
Merkli Ferenc 
Boros Emil 
Szügyi Szilveszter 
Vető Tibor 
Vető Olga 
Polgár Lajos 
Szetey István 
Szadovszky Ferenc 
Urbán Ferenc 
Bagó Margit 
Faith Ferenc 
Hadarics Trudi 
Fogarassy Marika 
Fogarassy Ferenc 
Koppán Lajos 
Kulcsár Ferenc 
Pelle Lajos 
Krsztekanits Sándor 

 
Köszönet Erdős Rozinak és Kleman Hajnalnak 
a finom ebédért. 

Köszönet a kis munkásgárdának 
akik Magyar Ház szinpadát  

megnagyobbitották, ami óriási  
munka volt. 
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KALÁKA 
 
Az  augusztus 2.-án rendezett takaritó 
napon résztvett személyeknek köszönetet 
mondunk. 
 

Finta Zoltán 
Boros Emil 
Merkli Ferenc 
Terek István 
Polgár Lajos 
Vető Tibor 
Faith Ferenc 
Hadarics Jenő 
Hadarics Trudi 
Fogarassy Marika 
Fogarassy Ferenc 
Pelle Lajos 
Hegedűs Imre 
Szetey István 
Pritz Kati 
Baranyai Imola 
Koppán Lajos 
Koppán Éva 
Kovács Gyuri 
Tóth Teréz 
Berger József 
Krsztekanits Sándor 
Kleman Hajnal 
Atyimás Erzsébet 
 

Köszönet Erdős Rozinak a finom ebédért. 

A sorozatos rendezvények szervezése, a 
cserkészszülök által összehordott ételek a 
családiestekre, amit a belépő 
megvásárlásakor újból befizettek. Ezt a 
szokást továbbiakban alkalmazta az Ifjúsági 
és Kultúrális Szövetkezet vezetősége is. 
 
Mikor már több személy élemeztetéséről volt 
szó, egy-egy család megvásárolta a 
nyersanyagot saját pénzén. Az elszámoláskor 
a számlák kifizetésekor, hogy a tiszta bevétel 
több legyen, a számlák lefelé lettek 
kerekitve. Sőt a bevételhez hozzá tettünk 
saját pénzünkből, hogy az több legyen, még 
azok után is, hogy a rendezvény végén, ha 
megmaradt ételt, azt megvettük, ha kellett ha 
nem és úgy vittük haza. Ha a másik véglet 
volt és az étel nem volt elég, inkább nem 
ettünk, csak kenyeret (ha volt), hogy a 
vendégnek jusson és elégedettek voltunk. 
Nem is gondoltunk benzin és telefon pénzre. 
 
Kár, hogy a láz a falak felhuzása után 
lehanyatlott. Hiszen még nagyon sok pénzre 
lett volna szükség, hogy otthonossá 
varázsoljuk a rideg épületet. Nem beszélve 
arról, hogy rendbe legyen tartva, és a 
fenntartási költségek sok pénzt igényelnek. 
Az sem segitett, hogy abban az időben 
különböző csoportok, egyesületek, létesültek 
a Központon kivül ami széthúzta messzire a 
magyarságot. 
 
Mit hoz a jövő, az évszázad fordultával? A 
magyarság teljes beolvadását? Lesz-e még 
elég lelkes önzetlen utód aki sziv-ügyén 
viseli a magyarság fennmaradását és 
otthonunk önzetlen ápolását? 
 

Vető Olga 
A MAGYAR KÖZPONT 

DIÓHÉJBAN 
 
Már régen volt, hogy az épitkezési láz 
1977-ben indult, azóta sokan vannak akik 
nam is tudják-e csodálatos épület 
születésének történetét. Az a lelkesedés, 
fáradhatatlan munkálkodás, egyes 
családok minden hétvégüket, sőt 
hétköznapjaikat is beleadták. Szivük-
lelkük van beleépitve ezekbe a falakba. 
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Felejthetetlen élményben részesültünk, 
amikor Budapesten résztvettünk az augusztus 
20.-i ünnepségeken.  
 
Gyönyörű napsütéses nap, 39C meleg. Első 
áll,ásunk a Kossuth Lajos Tér ahol a Magyar 
Köztársaság lobogójának ünnpélyes 
felvonását néztük meg. Már korán ott 
voltunk, hogy jó helyet találjunk. A megható 
ünnepség a himnusszal fejeződőtt be. Ezt 
követte a légi és ejtőernyős bemutató a Duna 
felett. Ezt az egy órás izgalmas bemutatót is 
végig álltuk. 
 
A Lánchídon átsétálva után a Budai oldalra a 
Millenniumi Promenádnál volt a következő 
műsor. Itt négy történelmi korszakot 
mutattak be tánccal, zenével, kosztümökkel, 
és énekekkel. Ezt is végig álltuk a hőségben, 
de minden percet megért. A séta folyamán 
leértünk a Batthyány Térre, ahol a szabadtéri 
szinpadon Lehár, Kálmán és Huszka 
legismertebb operett részletek hallgattuk 
végig, állva. A végén már mi is, a több száz  
lelkes nézőközönséggel együtt énekeltük 
hogy „Hajmási Péter, Hajmási Pál”.  
 
Délután egy órára a Margit hidon átsétáltuk, 
át sétáltunk a Pesti oldalra, ahol a 
katonazenekarok díszmenetéhez 
csatlakoztunk. Nem sokáig, mert a 
Millenniumi Felvonulás, ami jelmezes 
történelmi menet volt, már jött Budáról, és 
ezt is megkellett nézni és lefényképezni.  
 
Három órára vissza siettünk a Kossuth Lajos 
Térre, de azért öt percet szakítottunk hogy 
egy hideg pohár sört megigyunk. Utolag 
kiderült, hogy hiba volt, mert mire az 
Országházhoz értünk, a tömeg már körülvette 
az egész teret. A nagy érdeklődés a 
Tisztvatás és Orbán Viktor miniszterelnök 
beszéde iránt volt. A közönség vastapssal 
fogadta a miniszterelnök beszédét. 
 
Fél hat volt mire haza tértünk egy hideg 

fürdőre, de a napnak még nem volt vége. 
Tervbe vettük, hogy az Állami Népiegyüttes 
bemutatóját a Batthyány téren megnézzük,  
azonban ekkora már a tömeg olyan nagy volt, 
hogy a Margit hídon ragadtunk és álltunk 40 
percet. Vártuk a tüzijátékot a többi kb. egy 
millió budapesti lakossal együtt. A várakozás 
megért minden percet mert a tűzijáték 
változatos, gyönyörű volt. Az nap este jól 
aludtunk. 
 
De ez csak egy nap volt a budepsti 
Millenniumi rendezvény három napos 
programjából.  
 
A Hősők Terén felállitott szabadtéri 
színpadon három este az Állami Népi 
Együttes, a Duna Művészegyüttes, a 
Budapest Táncegyüttes és a Honvéd Együttes 
közös népitánc műsort adtak elő. Kétszer 
néztük meg a műsort, és ha lehetett volna 
harmadszor is megnéztük volna. 
 
A budai Vár is zsongot az tömegtől amikor a 
Mesterségek Ünnepét tartották. A festett 
tányérok, színes kézimunkák kirakata 
diszitették az utcákat. Ez melett, itt is a 
szabadtéri szinpadokon különböző zenekarok 
és tánccsoportok léptek fel, mint például a 
Mecsek Táncegyüttes, a Sióagárdi 
Hagyományörző Egyesület. Jó volt látni, 
hogy a „veteránok” is táncoltak. 
 
Felejhetettlen élmény volt ez a pár nap, és az 
emlékezetünkben sokáig megmarad. 

K.É.  
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A Honvéd Együttes Ausztráliába látogatása során Melbourne-be is el látogatt. A 
jól ismert néptáncegyüttesből öt pár és a kisérő zenekar jön a Központban 2000. 
december 9-12 között. Ez az idő alatt két fellépést terveznek, valamint 
mesterkurzust tartanak  fiatal táncosainknak és egy Táncház is tervbe van véve. 
 
Már most ajánlom, hogy minden kedves olvasonk jegyezze be ezeket a dátumokat 
naptárába, mert biztos vagyok abban, hogy ez a látogatás nagy sikert fog aratni. 
Augusztusban Budapesten alkalmam volt látni az együttes fellépését, ami 
számomra nagyon nagy élmény volt. 

K.É. 
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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. 10-12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági 

terem előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
 

(teljes italengedély) 
Étlapról választhat ízletes ebédet/vacsorát. 

 
NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 

 PÉNTEKEN,  SZOMBATON  
este 6 órától 11 ig 

 
VASÁRNAP  
de. 11-től du 5-ig 

Bővebb felvilágosítás vagy asztalfoglalás : 9800 4544 

Kézimunka kedvelõk klubja 
 

A kézimunka kedvelõk klubja 
minden hónap második 
csütörtökén találkozik, délután 
1 órakor a Szent István 
templom alatt lévõ társalgóban. 
Mindenki hozza magával saját 
kézimunkáját; himzésben, 
varrásban ingyenesen kaphat 
tanácsot szakértõtõl. 
 
Havonként egy délutánt együtt 
eltöltve - kellemes 
környezetben - szeretettel 
várunk minden érdeklõdõt. 
 

További felvilágosításért 
forduljanak:  

Ittak Magdihoz: 9544 7162,   
Bognár Magdihoz: 9 874 5242 

 A Magyar Központ Számítógép és 
Internet Klubja 

 
Összejövetel a hónap első szerdáján 7.30 - 

kor a Magyar Központban. További 
felvilágosításért forduljon  

Barna Szilárdhoz  9560 9918   

The Age, 2000 Aug 25 
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Szeptember 2. szombat  Kisasszonynapi bál 
Szeptember 3. vasárnap   8.30 órakor szentmise 
     de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     du. 3 órakor Társalgó csoport 
Szeptember 10. vasárnap 8.30 órakor szentmise 
     Mozi 
Szeptember 17. vasárnap 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
     Regnum Szövetkezet ebédje 
Szeptember 23. szombat  Arany és Ezüst bál 
Szeptember 24. vasárnap 8.30 órakor szentmise 
     10.00 órakor Evangélikus Istentisztelet 
     Irodalom és Zenebarátok köre 
Szeptember 29. péntek  Orbán Viktor, miniszterelnök látogatása
    
     OKTÓBERI  ESEMÉNYEK 
 
Október 8. vasárnap  Mozi  
Október 21. szombat Gyöngyösbokréta bál  
Október 28. szombat Októberi ünnepély 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 
(postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK $6 CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 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@telstra.easymail.com.au vagy Kövesdy Évának, 

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

Kérjük hogy bárminemű felvilágositásért, megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkall forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

SZEPTEMBERI NAPTÁR  


