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Boldog születésnapot kivánunk  

Fogarassy Marikának, 

Atyimás Erzsébetnek és 

Sülly Etának 

Szilveszteri bál:  

A bálra már jegyeket rendelhetők, 
ára 25 dollár, 22 dollár nyug-
díjasoknak. Jegyek csak 
elővételben kaphatók.  
Érdeklődni Faith Ferencnél: 9762 
9135  

Jungwirth Raymond,  Jungwirth János sírjánál a balla-
rat-i temetőben, 2000 október 28.-i ünnepségen. 

K 
ét jól ismert Magyar Ház 
igazgató lemondott 
igazgatói poziciojukról.  

 
Tóth Teréz, aki a Knox-i Idősek 
Klubjánál vállalt alelnökséget, val-
amint Wright Ilona és Hegedűs 
Imre akik új életbe kezdenek Ma-
gyarországon. Mind hármoknak 
sok szerencsét kivánunk és 
köszönjük eddigi munkájukat. 

Tisztelt Uram, Hölgyem! 
Az Önok címét kaptam kérésemre, miszerint 
szeretnék Ausztráliában élő magyarokkal 
kapcsolatot teremteni ismerkedni, levelezni. 
Már korábban is probáltam kapcsolatot teremteni, 
de sajnos nem kaptam levelemre választ. Bizom 
benne, hogy most találnak jelentkezőt aki szívesen 
levelezne velem. 
Középkorú óvónő vagyok, és nagyon széles az 
érdeklődésem. Természetgyógyászattal, ezoterikus 
témákkal, gyermek neveléssel, stb. 
Kíváncsian várom családok jelentkezését. 
Üdvözlettel 

FÁJNÉ PAPP ANIKÓ 
1173. BUDAPEST 

FERIHEGYI ÚT 80. Fsz. 1 
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MEGHÍVÓ 

a 
MIKULÁS-PIKNIKRE 

 
melyet 2000 december 3-án, vasárnap a Magyar Központ 

Lajos-ligetében tartunk. 
 

A nap folymán a gyermekeknek mini olimpia. A felnőttek 
szórakoztatásáról a Nefelejcs Zenekar gondoskodik. 

 
12 órától ízletes ebéd: 

Rostélyos – bográcsgulyás – bécsi szelet – házi sütemények – ebéd után lángos 

Délután a Mikulás ajándékot oszt. 

 
Belépés díjtalan. 

Tányért, evőeszközt, kerti széket kérjük hozzon magával. 
 

Önt és kedves barátait szeretettel várja az  
Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet igazgatósága. 

 

 

Ünnepeljük együtt énekszóval, muzsikával a  

szeretet ünnepét! 

2000 december 17-én vasárnap alkonyat után (este 8 óra) a  
Magyar Központban a Regnum Szövetkezet és a keresztény egyhá-

zak rendezésében. 
 

Kérjük, hogy a gyertyákat a helyszinen szíveskedjenek 
megvásárolni. Mindenkit szeretettel hív és vár a ren-

dezőség 
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ACLAND GRANGE 
Retirement Home for the Elderly 

 
ÚJ VEZETÉS ALATT 

 
28 ágyas bentlakó otthonunk St. Kilda 
központjában van, séta távolságra az 

Acland Street-től, a Luna partktól, a Espla-
nade-tól és a tengerparttól. 

Az idősek igényének megfelelően minden 
szolgáltatást biztosítunk. 

 
Hívjon bővebb felvilágosításért:  

ACLAND GRANGE 
Barkly St. és Carlisle St. sarok 

 St Kilda 3182 
Telefon: 9525 3922 vagy (mobile) 

0402089138 telefonszámot. 

Megemlékezés az  
56-os Forradalomról 

 
A mostanában gyakorivá vált “történelmi 
találkozások” egyike esett október 28-ára. 
Több mint 50 év után, mert ennyit kellett 
várnia a Melbourneben élő magyaroknak. 
Reméltük, hogy előbb-utóbb elérkezik az 
ideje, és kapcsolatot teremteni sohasem késő. 
 
Orbán Viktor miniszterelnök úr látogatása 
után nem sokkal Németh Zsolt, Magyaror-
szág Külügyi államtitkárával tölthettünk 
felejthetetlenül szép órákat a Magyar 
Központban. 
 
Ezen a szombaton együtt emlékeztünk 1956, 
bátran állithatjuk hogy, világrengető napjaira. 
 
Elsőként Faith Ferenc a Magyar Központ 
ügyvezető igazgatója köszöntötte a vendége-
ket: Németh Zsoltot és kiséretében Nagy 
Szabolcsot, dr. Halzl Józsefet és Ganz-berger 
Gyulát, dr. Gyürk István canberrai  
nagykövetet és feleségét Mónikát. 
 
Az üdvözlő szavak után elmondta, hogy talán 
a régmúlt októberek áldozatai nem haltak 
hiába, mert szép eszméik jó része mára 
valósággá vált. 
 
Ezek után kezdetét vette az emlékműsor. 
 
Jó volt látni, hogy Németh Zsolt és kisérete 
feszült figyelemmel és teszéssel követi a 
Magyar Központ és a Victoriai Magyar 
Szövetség közös rendezésű műsorát, 
melynek szereplői voltak: 

A Magyar Központ kis tánccsoportja, 
Csernátony László, 
Szlovéniából a Dobronaki Magyar 
Nótázók, 
A Magyar Központ, a Gyöngyösbokréta 
és a Kultúr Kör tánccsoportok, 
Az MHBK tánccsoportja, 
Sipos-Őry Róbert, 
Kontra Kati 
Gruber Tibor, 
Nádai Ingrid, végezetűl 
Bagin Lívia. 

Az ünnepi beszédet az államtitkár úr tartotta. 
 
Mindenek előtt átadta Orbán Viktor min-
iszterelnök úr üdvözletét és az általa küldött 

ajándékot, majd méltatta az ausztráliai 
magyarság érdemeit. Utána rendhagyó gon-
dolatokkal utalt 1956 eseményeinek 
elévülhetetlen, napjainkban is érvényes ta-
núlságára, mely hidat ver a múlt és a jelen 
között. 
 
Végezetűl megcsillantotta a reményt: le-
hetőség lesz szorosabb kapcsolat kiépi-
tésére az óhaza éa az emigráns magyarság 
részére. 
 
Szavai meggyőzően hangzottak. 
 
Reméljük, hogy a következő generáció 
számára az ilyen találkozások és közös 
ünnepek természetessé válnak. 

Jekler Irén 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

VETŐ  
JÁNOSSAL 

1.  Hol születtél?  

Pécset 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1957-ben 

3. Melyik a legkedvesebb városod?  

 Pécs 

4. Melyik történelmi személlyel 

szeretnél találkozni? 

Horthy Miklóssal 

5. Ki a kedvenc íród/költőd? 

Wilbur Smith  

6.  Mi a kedvenc időtöltésed? 

Horgászni menni  

7. Mi a kedvenc ételed?  

Gulyás leves 

8. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Kertészkedni 

9. Mit utálsz a legjobban? 

Vitatkozni  

10. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed 

a Központtal kapcsolatban? 

A fiatalok jöjjenek munkát és 

felelősséget vállalni 

A Magyar Központ könyve   
1997-2000 megjelent. 

A könyv megvásárolható a  
Korona Presso-Bárban. Ára 10 dollár 

Ki vagyok? Who am I?  
Ne mosolyogjunk, mert ez nagyon 
sokunknak titkos kérdése. 
 
 Például az 57-ben alakult Melbournei 
Magyar Egyetemisták Klubját ez a kérdés bo-
rította fel, amikor vita alakult ki arról, hogy 
mennyiben magyarok vagy ausztrálok most 
már ők? Voltak olyan “bölcsek” akik mindjárt 
“hazaárulóztak” erre, mondván: hogyan lehet 
ez kérdés? Sajnos erre az a válasz, hogy a fi-
ataljaink jó része, sőt idősebbjeink jó része is a 
könnyebbik megoldást választották? Ők már 
ausztrálok. 
 Ezzel kapcsolatban érdekes visszaem-
lékezni 1950. Szent István ünnepélyre Bris-
baneben, amit a nem régen alakult “Magyar-
Ausztrál Társaskör” rendezett. A titkár ezekkel 
a szavakkal üdvözölte a diszvendég 
Bevándorlási Minisztérium vezetőjét: ne ki-
vánják, hogy levessük és mint egy ocska ka-
bátot eldobjuk magyarságunkat, mert aki ezt 
teszi, ugyanolyan rossz ausztrál lesz, mint ami-
lyen magyar volt. 
 Erre B.A. szt válaszolta: jól tudja, hogy 
sok ausztrál azt szeretné, hogy felejtsük el, ta-
gadjuk meg nyelvünket és kultúránkat és 
legyünk egyből “ausztrálok”. Ezt ő le-
hetetlennek tartja. Aki édesanyját megdagadja, 
az nem rendes ember. Kért bennünket: szer-
essük mindig édesanyánkat-magyarságunkat, 
de szintén szeressük Ausztráliát mint házastár-
sunkat. Erre valamennyien azt válaszoltuk: fair 
enough! Elfogadjuk ezt az alkut. 
 Még csak annyit: Már akkor elinditot-
tuk és sikerült elérni ausztrál barátaink se-
gitségével, hogy az állampolgári esküben nem 
a nemzetiséget, hanem csak a polgári hűséget 
kell megtagadni azóta. 
 Aki nem tiszteli szüleit-származását, - 
jól mondja az ausztrál, az BA…… 

Obsitos 
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Mint gondolom sokan mások is az év végén sze-
retek számadást késziteni. Ez amolyan leltározás 
vagy mérleg féle. Mik voltak a célkitűzések, s ebből 
mit valósítottunk meg, mit értünk el. Mit csináltunk 
jól, mit rosszul és mi maradt el. 
 
Az Erdélyi Szövetségnek meglehetősen zsufolt is 
izgalmas éve volt 2000-ben. 
 
A Szövetség új elnököt választott az év elején Pelle 
Lajos személyében, mig a titkári tisztség 
Krsztekanits Sándoré a pénztárosi pedig Dér 
Józsefé lett. Az alelnök poziciót Fazakas Sándor 
vállalta ismét. 
 
A nyár végén tartottuk meg a hagyományos és 
sikeres Piknikünket a Magyar Központ Lajos Lige-
tében. Az időjárás felelős nagyon kitett magáért, 
kellemesebb időjáráast nem is remélhettünk volna. 
Ilyen nagy számban már régen nem jöttünk össze. 
Jó volt látni a sok szityát eggyütt az árnyékos fák 
alatt. Rég nem látott barátok találkoztak és 
beszélgettek, élvezték a társaságot, a környzetet, az 
alkalmat. 
 
Az időjárásról nem lehet ugyan ezt elmondani a 
június 25.-én megtartott Erdélyi Ebédünk alkal-
mából, igaz ez a tél kellős közepén volt megtartva. 
A hűvös idő és a fenyegető eső dacára Melbourne 
magyarsága ismét nagy számban jelent meg és 
támogatta ezt a rendezvényünket is.  Meghirdetett 
jelszavunk – Segíts, hogy segíthessünk megértést és 
elfogadást talált körünkben. Vendégünk a Mel-
bourneben tartozkodó nagytiszteletű Biró Sándor 
volt Gyergyószentmiklósról. Jó volt hallani székely 
hanglejtést és közvetlen híreket hallani Erdélyből. 
 
Szeptember közepére sok előkészület, telefonálás és 
munka után elkészült a Sághy Dezső által faragott 
iker Kopjafa. Ezek a Szent István templom be-
járatánál két hatalmas pálmafa árnyékában 
helyeztük el. A Kopjafát a keresztény magyar álla-
malapítás millenniumának és a trianoni tragédia 
80.-ik évfordulójának emlékére állította fel az Er-
délyi Szövetség. Az emlékmű felavatására a Mel-
bournebe látogató Orbán Viktor miniszterlnök úr 
kértük fel. A kopjafa közadakozásból készült el. 
 
A Szövetség kétezer dollárt meghaladó anyagi 

támogatást nyújtott az év folyamán a következő 
célokra:  Dajka Gábor Középiaskola – Ungvár, a 
Sziklára Épitett Ház – mely otthont ad az Ár-
pádházi Szt. Erzsébet Liceumnak 
Gyimesfelsőlokon, a Gyimesszentmiklósi Ifjúsági 
Kör valamint a szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán tanuló erdélyi diákok részére. További 
háromszázötven dollár adómány vár továbbitásra 
Gyimesfelsőlokra ahol csángó magyar diákok is 
tanulnak nagyobb számban. Változatlanul a 
végvári-szorvány magyar ifjúság beolvadástól 
való megmentése a célunk. 
 
Talán elfogult vagyok, de szerintem szép ered-
mény amire büszke lehet egy szorgalmassan dol-
gozó kis csoport és az öket támogató magyarság. 
 
Ugyanakkor elgondolások és tervek is formá-
lódnak a jövő évre, hogy továbbra is tudjunk se-
giteni ott ahol nagyon kell, amennyire erönkből 
telik. Ehhez kérünk további segítséget és 
támogatást. 
 
Már most szeretném előre jelezni, hogy a mindig 
népszerű piknikünk február 18.-ára van beütemez-
ve. Kérjük jegyezzék be ezt a jövő évi naptárukba. 
 
Befejezőként szeretném az Erdélyi Szövetség ba-
rátainak megköszönni támogatásukat az elmúlt 
évben. Nélkülük mind ez nem lett volna lehetséges. 
Szeretnék kellemes és kegyelemteljes karácsonyi 
ünnepeket és egy igen boldog és egészséges újévet 
kivánni a Szövetség  nevében mindannyiuknak. 

Pelle Lajos 

Kellemes és Kegyelemteljes  

Karácsonyi Ünnepeket  

es egy igen boldog 

Új Évet  

kiván az 

Erdélyi Szövetség 

Barátainak és Támogatóinak  



HÍRADÓ, 2000 december-2001 január 7 

Január 28 Vasárnap ZENÉS VACSORA A SOCIAL KLUB 
RENDEZVÉNYE 

Február 10 Szombat  KONCERT 

Február 18 Vasárnap ERDÉLYI SZÖVETSÉG PIKNIKE 

Március 4 Vasárnap M.K. TÁNCEGYÜTTES PIKNIKJE 

Március 10 Szombat RIK BÁL 

Március 11 Vasárnap MOZI 

Március  18 Vasárnap MÁRCIUSI ÜNNEPÉLY 

Március 25 Szombat MHTV BÁL 

Április 8 Vasárnap MOZI 

Április 23 Vasárnap HÚSVÉTI BÁL 

Április 28 Szombat ZENÉSZEK BÁLJA 

Május 6 Vasárnap REGNUM SZÖVETKEZET EBÉDJE 

Május 12 Szombat SPORT BÁL 

Május 13 Vasárnap MOZI 

Május 19 Vasárnap ÉDES ANYANYELVÜNK ELŐADÁS 

Május 26 szombat IFJÚSÁGI SZÖV. RENDEZVÉNY 

Június 10 Vasárnap MOZI 

Június  10 Vasárnap  MŰSOROS EBÉD 

Június  17 Vasárnap ERDÉLY SZÖVETSÉG EBÉDJE 

Június 23 Szombat  KONCERT 

Július 8 Vasárnap MOZI 

Július 14 Szombat M. K NÉPTÁNCOS BÁL 

Július 21 Szombat ANNA BÁL 

Augusztus 6 Vasárnap  SOCIAL CLUB RENDEZVÉNY 

Augusztus 12 Vasárnap MOZI 

Augusztus 18 Szombat  SZENT ISTVÁN BÁL 

Augusztus 26 Vasárnap SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉLY 

Szeptember 8 Szombat IFJÚSÁGI SZÖV. RENDEZVÉNY 

Szeptember 9 Vasárnap MOZI 

Szeptember 23 Vasárnap IRODALOM KÖR RENDEZVÉNYE 

Szeptember 30 Vasárnap REGNUM SZÖVETKEZET EBÉDJE 

Október 13 Szombat ARANY ÉS EZÜST BÁL 

Október 14 Vasárnap MOZI 

Október 21 Vasárnap  OKTÓBERI ÜNNEPÉLY 

November 4 Vasárnap  TEMPLOM BÚCSÚ 

November 11 Vasárnap  MOZI 

November 17 Szombat  KONCERT 

November 18 Vasárnap  MHTV PIKNIK 

November 24 Szombat  KATALIN BÁL 

December 2 Vasárnap  MIKULÁS PIKNIK 

December  16 Vasárnap  GYERTYAFÉNYES EST 

December 31 Hétfő  SZILVESZTERI BÁL 

2001 
A MAGYAR KÖZPONT ÉVI PROGRAMJA 

Kedves olvasók figyelmét felhivjuk, hogy dátumok és rendez-
vények változhatnak az évfolyamán. 
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ÉVFORDULÓ AZ ÁRPÁD 
OTTHONBAN 

 
Igen nagy eseményben volt részünk az Ár-
pád Otthon lakóinak és vendégeinek no-
vember 12.-én. Ekkor ünnepelte az Otthon 
6. Évfordulóját annak a napnak, amikor 
megnyitotta kapuit az idős magyarok előtt. 
Az elnök megnyitó beszédében üdvözölte a 
megjelenteket, majd kiemelte, hogy az Ár-
pád Otthon ezen a napon tulajdonképpen 
kettős ünnepet tart; megnyitásának 6. 
Évfordulóját és azt, hogy pár nappal előbb 
volt az Otthonban az állami ellenőrző 
bizottság, akik igen részletesen átnéztek 
mindent. A második nap végén a bizottság 
tagjai gratuláltak az Árpád Otthon 
vezetőségének. Úgy nyilatkoztak, hogy az 
Árpád Otthon a melbounrei hostelek 
legjobbjai közé tornászta fel magát. 
Elismerésüket fejezték ki a vezetőségnek, 
hogy ilyen családias és otthonos 
körülményeket teremtettek az Otthon 
lakóinak. Javasolni fogják az 
illetéskeseknek, hogy engedélyezzék a 
hostel műkődését a következő három évre. 
 
A születésnapi ünnepség alső részét nagy 
szakértelemmel Zsembery Mara állitotta 
össze. Ebben a részben a jelenlevők 

élvezhették ijf. Balla Ferenc vezényletével 
a Baptista Énekkar néhány számát, majd 
Bolváry Miklós születésnapi köszöntőjét és 
a kitünő szavalatokat Antal Péter, Bagin 
Lívia, Bakos Anikó, Bakos János, Balla 
Erika, Házy Irén, Könyves Éva, Miskei 
Rózsa, ifj. Szabó József és Tóth Teréz 
előadásában. 
 
A műsor második részében a gyönyörű 
hangjáról ismert Varga Lidia Paska Béla 
kiséretével szebbnél szebb magyarnótákkal 
örvendeztette meg a jelenlevőket. A jó 
hangulat olyan magasra emelkedett, hogy 
az Otthon lakói közül néhányan a 
vendégekkel együtt táncra perdültek és 
majdhogynem azt is elfelejtették, hogy este 
hat órakor vacsorázni kellene. Végezetül 
köszönettel, szerető szivvel búcsúztak 
Lidiától és Bélától, s kérték, hogy többször 
is látogassanak el az Árpád Otthonba. 
 

Sz.Sz. 

A Melbournei Magyar Központ bemutatja 

A Magyarországró érkező 

70-es évek “Európai Dalfesztivál” nyertesét 

 

ARADSZKY LÁSZLÓ-t 
a 

“Nemcsak a húszéveseké a világ” 

cimű műsorában 

 

2001 február 10-én szombat este 7.30-kor 

Az Ifjúsági Teremben 

 

Jegyekára: 22 dollár, 20 dollár kedvezményes 

elővételben 

 

Az alábbi személyeknél: 

Szabó Edit: 9560 1270 Vető Olga: 9754 8579 
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The most indispensable of tree decorations is a 
traditional candy made from fondant or another 
sweetmeat. It is wrapped first in white tissue pa-
per with fringed ends and then a layer of shiny 
aluminum foil, which glimmers in a multitude of 
colours. 
 
Even though the saying “the tailor makes the man” 
is perhaps no longer relevant, it certainly still ap-
plies one hundred percent to the “tree candy” - the 
wrapping is the crucial part. The entire Hungarian 
population was shaken when in the 1990s a large 
chocolate factory launched a szaloncukor wrapped 
mot in tissue paper but in aluminum foil with 
fringed ends and a design printed on it. Szaloncukor 
is a seasonal product with a short life. 
 
In the run-up to Christmas the stores are filled 
with huge mountains of candy boxes – after the 
holidays even the finest, most expensive tree can-
dies are sold at knockdown prices or simply do-
nated to charitable causes. They can no longer be 
sold, eventhough the statistics stand testimony to 
the simply lavish consumption of tree candies, 
with every Hungarian munching his way through 
over a pound of tree decorations on average each 
year! 
 
How this confectionery came to the most im-
portant accessory to the Hungarian Christmas tree 
can only be a matter for pure conjecture. The 
name szaloncukor or “drawing-room sugar” derives 
perhaps from the fact that the Christmas tree al-
ways stood in the drawing-room, the most luxuri-
ous room in the house of the nobility and middle-

classes. Or the name may have originated because 
the term tree candy dates back to a sweetmeat 
offered in the reception rooms of the noble hous-
es. It may perhaps also have been given this name 
due to the connotation of elegance and selectness 
associated with the term “drawing-room”. 
 
Even a century ago, the apprentice confectioners 
would work around the clock in the run-up to 
Christmas. They would fringe thousands of tissue 
paper wrappers, so that there were sufficient in 
the colours and flavours of the various tree candies 
chosen by customers. Up to a few decades ago, 
szaloncukor were made exclusively from fondant; 
later on they were coated in chocolate and later 
still filled or even made from marzipan. Nowdays, 
the traditional, glittering wrapper conceals innu-
merable different flavours, although the jelly-filled 
szaloncukor is perhaps the most popular.  In former 
times, each individual candy would be hung from 
the tree with wool or twine, but now they are 
simply suspended from thin wire hooks. 
 
The Christmas tree must not be stripped until af-
ter Twelfth Night, January 6. Although the paper 
wrappers of the tree candy are perfectly intact, 
you will be lucky to find anything left in them to 
eat. The ability to remove the tempting confec-
tionery from its wrapper without leaving any sign 
of tampering or damaging the aluminum foil is a 
skill acquired at an early age by this nation of can-
dy-lovers and perfected until late in life. 
 

Culinaria Hungary 
Konemann Verlagsgesellschaft mbH 
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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 
hozzátok el a gyermekeket! 

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,   

 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   

Társalgó 
Ezentúl a Társalgó összejövetelei  a 
hónap első vasárnapján, du. 3-tól a tem-
plom alatti társalgóban lesznek. 

* * * * * * * * *  

Irodalom és Zenebarátok 
Köre 
A Kör összejövetelei a hónap utolsó 
vasárnapján a templom alatti 
társalgóban lesznek. 
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December 3. vasárnap   8.30 órakor szentmise 
     11 órakor Református Istentisztelet 
     Mikulás piknik 
     du. 3 órakor Társalgó csoport 
December 8. péntek   Táncház 
December 9. szombat  A Honvéd Együttes Gála Koncertje 
December 9től -12-ig  Mesterkurzus 
December 10. vasárnap  8.30 órakor szentmise 
     10.00 órakor Evangélikus Istentisztelet 
December 17. vasárnap  8.30 órakor szentmise 
     11 órakor Református Istentisztelet 
     alkonyatkor (este 8 óra) Gyertyafényes Est 
December 24. vasárnap  8.30 órakor szentmise 
December 25. hétfő   11 órakor Református Istentisztelet 
December 31. vasárnap  8.30 órakor szentmise 
     Szilveszteri bál  
Január 1. hétfő   11 órakor Református Istentisztelet 
Január 7. vasárnap   8.30 órakor szentmise 
     11 órakor Református Istentisztelet 
Január 14. vasárnap   8.30 órakor szentmise 
Január 21. vasárnap   8.30 órakor szentmise 
     11 órakor Református Istentisztelet 
Január 28. vasárnap   8.30 órakor szentmise 
     10.00 órakor Evangélikus Istentisztelet 
     Zenés vacsora, a Social Klub rendezvénye 

FEBRUÁRI NAPTÁR 
Február 10, szombat   Aradszky László koncertje 
  

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 január 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. 

DECEMBERI/JANUÁRI NAPTÁR 


