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A Magyar Központ 

vezetősége  
rendezésében valamint a  
Magyar Központ Néptánc-

együttes és a 
Gyöngyösbokréta  
Néptáncegyüttes 

közreműkődésével 
 

GULYÁS/HALÁSZLÉ 
FŐZŐ VERSENYRE 

 
A Magyar Központ Lajos ligetében  

2003. március 2-án vasárnap, 
melyre minden magyar szervezetet, 
illetve egyént szeretettel hívunk és 

várunk. 
 

Benevezés díjtalan; 

A benevező a gulyáshoz/halászléhez 
szükséges anyagról és a főzési 
eszközökről mindenkinek magának 
kell gondoskodnia; 

Az elkészített gulyást/halászlét a 
zsűri díjjazza (a zsűrié az utolsó 
szó). 

 
JÖJJENEK, 

SZÓRAKOZZUNK EGYÜTT! 
  A versenyre benevezni (február 28

-ig)  vagy érdeklődni lehet a következő 
személyeknél: 

Vető Olga – 9754 8579 
Kövesdy András – 9846 2675 
Juhász Etelka – 9795 8972 

Hegedűs József – 9878 8296 

 
 

A Magyar Központ 
Igazgatói, valamint a 

Magyar Központ Magyar 
Iskola és a Cserkészek 

közreműkődésével 
szeretettel meghívják 

Melbourne  
magyarságát a nemzeti  

megemlékezésre  
2003. március 15-én, szombaton 

a  Magyar Központban. 
 

Koszorúzási szándékát 2003. március 12

-ig Szetey Istvánnál jelentse a 9795 
9336 telefonszámon 
 Honfitársait szeretettel hívja és várja 

a Magyar Központ vezetősége 

du. 3.kor Koszorúzás a Hősi 
Emlékműnél 

 Megemlékezés az 
Ifjúsági teremben 

K öszönet Ábel András 
professzornak a február 

23.-i nagyon érdekes és el-
gondolkoztató előadásáért. 
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A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 
 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    
KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONT 

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: 

A Szent István templom alatti társalgó:  
Bognár Magdi – 984 5242 
Az Ifjúsági épület termei:  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 
A Magyar Ház 

Faith Ferenc – 9762 9135 
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 

Antal Péter előadása a  
2002. Megmaradásunk konferenciáról 

 Elsősorban szeretném megköszönni a 
rendezőségnek a konferencia lehetőségét és az 
igyekezetet az ausztráliai magyarság érdekeinek 
megörzésére. 
 Továbbá kívánom hangsúlyozni azt a fontos  
tényt, hogy számos példa igazolja az önzetlen, önkéntes 
és áldozatos igyekezet értéket a magyarság 
megmaradásának céljára. Ez vonatkozik minden közös 
érdemű összefogáshoz. – Így épültek és létesültek az 
eddigi magyar egyházai és egyéb szervezetek és 
létesitmények itt Ausztráliában. – Tehát az önzetlen 
oadaadásból és nem órabéres vagy szerződéses fizetés 
alapján kezdődtek és lettek úgy a Magyar Házak, mint 
a Honfoglalás és a Kereszténység is.  
 A bevándolók céljára közösségi érdemű 
szervezet vagy szolgálat létesítéhez sikeres üzleti 
megoldási sablon nincs, amiben a tervezéstől az 
örökösödési (új nemzedéként átadási) teendőig minden 
rendes órabérrel meg kell fizetni. Erre kellett volna és 
kell a családban, iskolában és szervezetekben, pl. 
cserkészetben megtanítani az új nemzedékeket. 
 Az előadók áldozattal szerzett eredményeinek 
éstékeléséhez különleges lekület kell. A buzgóságot 
sokszor a szükség helyzet hozza elő. A buzgó lelkület 
értékes, de a XXI.-ik században fogyó cikk. Az a drága 
érzés és lelkület, ami készteti az embert az áldozatkész 
önkéntes munkára és adakozásra nem csak a jó 
példákból ered, hanem tanításból és Keresztény 
életvitelből, amiben nem egy mellékes extra az 
imádkozás és a jó Istenben vetett bizalom. 
 A korszellem 2002-ben más mint volt 40-550 
évvel ezelőtt. Nincs annyira ráutaltság sem az itt élő 
magyarság életében “a jó hazai” légkör újra 
megteremtésére mert hát az Magyarországon is igen 
elsilányosodott a mondernizálás és idegenrajongás 
miatt. – Sőt, gyorsabban fog csappanni az Európa 
Unióhoz csatlakozás révén. 
 A jelenleg 30-40 éves helybeli értelmiségi 
magyarok segitségére van nagy szüksége minden 
magyar szervezetnek itt Ausztráliában. 
 Szükséges ezért minden szervezetnek 
megvizsgálnia önmagát, hogy vannek-e elegen, vannka
-e azok az ifjabb korúak akik, ha kell átvennék az eddig 
elért eredmények megtartásához kellő teendőket és 
vállalják-e az önkéntes feladatokat. 
 Ha nincsenek akkor lehet-e kellő biztatást 
(inspiration-t) találni és adni e fiataloknak. Erre a 
szervezetek, családok, iskola, a példás idős korosztály 
és a magyarországi kapcsolatok támogatása elegendő-
e? 
 Ha nem elegendő akkor lehet-e és érdemes-e 
több támogatást nyújtani? 
 Ha igen, akkor miből/miként lehetne ezt 
fedezni? 
 Ismeretes, hogy vannak tipus személyek. Az 
eddigi pozítivan tevékeny emberek inkább Bánk Bán 

tipusok és elismerést érdemlő jó példák. 
 Azonban vannak a Hűbele Balázs, Gore 
Gábor, Pató Pál ur és Hári János tipusok is, akik 
legalább néha alkalmasak valami feladatra. A 
szervezetek vezetőségeinek bölcsen kell tudni 
bánni a tagokkal és a fiatal nemzedék elérhető 
személyeivel ahhoz, hogy helyüket átadhassák. 
Talán az ő közös igyekezetük egy forgató könyvet 
is eredményezne. 
 De midenek előtt el kell dönteni, hogy 
milyennek és meddig szükséges, lehetséges a 
megmaradás olyan helyzetben mint amilyenben 
vagyunk. A megmaradás több féle változatban 
lehetséges. Például a “club” szinten, mint a Swiss, 
Danish, stb. klubbok itt Ausztráliában. Például 
családi és egyházi szinten. 

Antal Péter 
Missziós Lelkész 
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RAJZ SZAKKÖR 
Kedves müvészek, 
müvészbarátok és barátaim!  
FIGYELEM! FIGYELEM! 
 
RAJZOLÁSI és FESTÉSZETI 
TANFOLYAM INDUL  

egy elismert művésznő vezetésével 
 
Kéthetenként március 1-töl kezdve a Szent 
István templom alatti társalgóban.  
 
A GYAKORLAT MELLETT - vetített  
képes müvészet-elméleti megbeszélések 
színezik majd a foglalkozást. 
 
ÉRDEKLÖDŐK ... kezdők és haladók korhatár 
nélkül jelentkezhetnek  
MÁRCIUS 1-én szombaton DÉLELÖTT 10-kor 
a templom alatti társalgóban. 
 

Kérjük hozzon magával egy nagyobb, 
érdekes formájú üveget és egy almát.  

Cs. Zsófia 

 
A Magyar Központ vezetősége 

szeretettel hív mindenkit a 

HÚSVÉTI BÁLRA 
 
 
 
 
 
 

2003. április 20.- án, vasárnap 
este 7 órai kezdettel a Magyar Központ 

ifjúsági  
termében. 

A jó hangulatról a 
KÉK FIÚK ZENEKAR 

gondoskodik 
Könnyű vacsora, sütemények, szeszes ital a 

helyszínen kaphatók. 
 

Jegyrendelés: 
Atyimás Erzsébet 9802 7637 

Faith Ferenc 9762 9135 
Szetey Emese 9795 9336 

VETÉLKEDÕ 
Szeretnénk felhívni az ifjúság 
figyelmét az Irodalmi és Történelmi 

Vetélkedore, amelyet 2003 májusában 
tartanánk kellő számú jelentkező esetén. 
A vetélkedni vágyók két különböző nehézségi 
fokú kérdéscsoportot kaphatnak. A könnyebbet a 

18 éven aluliak, a nehezebbet a 18 éven felüliek. 
Az ajánlott 
olvasmányokat megtalálhatjátok az "Ezeresztendő 

- Millenneumi Olvasókönyv"-ben. A nehezebb 
kérdéscsoportot választóknak többet kell tudniuk 
a könyvben olvasottaknál; kívánatos lenne 
kiegészítő anyaggyűjtés. 
Az alábbiakban felsorolt megadott témakörökből 
összeállított kérdésekre várjuk majd a választ. 
Ajánlott olvasmányok: 
Arany János : Rege a Csodaszarvasról (11. old) 
Nagy László : Csodafiú-Szarvas (14. old) 
 

A Vérszerződés (25. old) 
Árpád a Honalapító (30. old) 
 

Petőfi Sándor versei: 
Hazámban (37. old)        Az Alföld (406. old) 
Füstbe ment terv (241. old)      Szülőföldemen (248. 
old) 
 

Szent Istvánról (41. old) 
 

Halotti Beszéd (51. old) 
Ó-Magyar Mária-Siralom (61. old) 
 

Hunyadi János és Mátyás király (82. old) 
Kuruc világ (166. old) 
 

Kölcsey Ferenc : Himnusz (224. old) 
Vörösmarty Mihály : Szózat (252. old) 
Illyés Gyula : Haza a magasban (456. old) 

 
A vetélkedő anyagát Jekler Irén állította össze, 
aki a továbbiakban is szívesen segít a 
hozzáfordulóknak. (9889-8370) 
 
A kijelölt olvasmányok szépek és érdekesek, 
fogjatok hozzá minél elöbb. A jelentkezőket 
várjuk még idén Csernátony Zsófinál drótpostán a 
szaffi@hotmail.com cimen. 
 
A vetélkedőhöz mindenkinek jó munkát és jó ered

-ményt kívánunk! 
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SZÜLETÉSNAPI,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán       
Nagy választékban megrendelhető színes 

katalógusból 
 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
álatfigurák már 26 dollártól 

  
Megrendelhető az Ifjúsági 

terem előcsarnokában. 
 

Éredeklődni: 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A 

MAGYAR IPART ÉS A  
MAGYAR KÖZPONTOT 

Megjelent és kapható 
Ambrósy Anna 

nagysikerű 
A BRAVE NATION 

A Short Social and Political History 
című könyve. 

Megrendelési ár:  

Ausztráliában $35 + $9 postaköltség 

(GST-vel együtt) 
Tengerentúlra $35+ $24 postaköltség 

(Economic Air-rel és GST-vel együtt) 
Megrendelhető: 
A Brave Nation 

PO Box 4134, East Burwood Vic 3151 
és a Magyar Élet kiadónál 

PO Box 210, Caulfield Vic 3162. 

Az eMIF idén is rendkívül 
tevékeny 

 
Az Egyesült Magyar Ifjúsági Fórum 

2003-ban újult erővel veszi fel a fegyvert a 

magyarok szétszakadása és egymástól való 
elidegenedése ellen. Számtalan rendezvény 
és újdonság fogja összehúzni az ausztráliai 
magyar fiatalságot – idén is. A tavalyi év 
sikerei, táborunk növekvő népszerűsége, a 

médiákban látott szereplésünk, a 
háromrészes rajzszakkör levezetése, a 
novemberi eMIF buli fergeteges sikere és a 
tömérdek ötlet a jövőre mind alátámasztják 

lelkesedésünket. 
  
 Terveink a közeljövőre többek között 
egy ausztráliai magyar színdarab előadása és 

ezzel párhuzamosan egy színjátszó szakkör 
beindítása, egy magyar irodalmi és 
történelmi vetélkedő megrendezése 
májusban, egy rajz- és művészeti-, valamint 

egy gitár tanfolyam életrekeltése, szorosabb 
kapcsolat kiépítése a Rákóczi Ifjúsági 
Klubbal, valamint az egyéb magyar 
társaságokkal, akik fiatalokat fognak össze, 
egy sportnap szervezése, melynek látogatói a 
legkülönbözőbb sportágakban próbálhatják 

majd ki magukat és nem utolsó sorban a 
melbourne-i könyvtárakban található 
magyarnyelvű kötetek fellistázása és a 

Magyar Központ könyvtárának gyarapítása. 
Sokrétű tevékenységünk mind a határontúli 

magyar kultúrát, mind a sportot és 
testedzést, mind a zenei és képi 
művészetet, mind a szabad jellegű 
kikapcsolódást magában foglalja, hogy idén 
még több magyar fiatal igényeinek tegyünk 
eleget, még több magyar fiatalnak 
szervezzünk kellemes perceket, még több 
barátság szövődjön honfitársaink között. 
  
 Csernátony Zsófia, a fórum egyik aktív 
résztvevője, elmondása szerint, a télen 
ünneplendő egyéves fennállásunk évfordulóján 
már szeretnénk kölcsönös megértésen alapuló jó 
kapcsolatokat kialakítani a sok Melbourne-ben 
működő ifjúsági klubbal és szervezettel, hogy 
aztán együtt tapossuk ki az utat közös célunk 
felé, mely az itt élő magyar közösség 
gyümölcsöző fennmaradása.  

 
Gerencsér András 
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“Fiatalok a fiatalokért” 
A Melbournei Gyöngyösbokréta  

Néptáncegyüttes 
jótékony célú műsoros táncos estet rendez a 

2003. március 8.-án, szombaton este 7 órától a 
Magyar Központ nagytermében. 

 Hangulatos tánczene 
 Ízletes vacsora – kávé, sütemény kapható 
 Teljes bár – választékos italok 
 Értékes tombola tárgyak 
A színvonalas műsorral tehetséges ifjúságunk  

kedveskedik 
Belépődij: 15 dollár, gyerekeknek ingyenes 

Adómányokat szívesen fogadunk. 
Bővebb felvilágosítás, asztalfoglalásért hívja: 

Juhász Etelkát: 9795 8972 
Ifj. Sinka Imrét: 9762 2380 

 
A Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 

Az est tiszta bevételéből a Székelykevei iskolát 
szeretnénk megsegíteni. Szeretettel hívunk 
minden segiteni akaró és mulatni vágyó 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 
piknikje 

március 16, vasárnap 
 
 Annak ellenére, hogy az időjárás jelentés 
nem volt kedvező, a piknikünkre szorgalmasan 
készültünk. 
 Elkészült a finom gulyás, a nyárson sült 
sertés, a finom rántott csirke, a piropozsgásra sült 
burgonya körités és vegyes saláta. Már csak a finom 
ételre vágyó vendég hiányzott, hogy azt mondhassuk 
a piknikünk jól sikerült. A száznyolcvanegy ebéd és a 
sok maradék eladása után örültünk, hogy kárba 
semmi nem veszett. Ennek ellenére a tiszta haszon 
talán a következő villanyszámlának 2/3-hoz elég lesz. 
 Kösöznjük mindazoknak akik segitettek, 
hogy a Piknikünk jól sikerüljön és köszönjük 
azoknak is akik eljöttek. 
 

Hej, ráérünk még arra? 
 Valamikor, úgy tűnik nem is 
olyan régen, egy-egy piknik 
alkalmával elkelt 500-600 ebéd, 

1100 lángos és még kapupénzt is 
kellett fizetni. Mi történt? Mi 
történik? 
 Az mondják a bölcsek nem 
sirni kell hanem tenni kell. De mit 
kell tennünk? 
 A Központban a “Házigazda szerepet a négy 
szövetkezet tölti be. A Szövetkezetek feladata a 
Csúcs Szövetkezet tulajdonának a multban a 
felépitése és napjainkban a karbantartása. A 
Központon belül számtalan csoport és egyesület lelt 
otthonra. 
 A Központ helyzetét egy családhoz kell 
hasonlítanom. 
 A “Házigazda” család minden igénylőt 
befogad nagyon kevés feltétellel, pl. a szobák 
használata, idő meg-osztás, stb. 
 A “Házigazda” család szorgalmasan 
dolgozik, hogy a ház fenntartásához a szükséges 
anyagit megteremtse. Az igénylők e gondokkal 
keveset törődnek, úgy érzik a feltételeket betartják és 
vagy nem tudják, vagy figyelmükön kívül hagyják a 

“Házigazda” gondjait. Saját megélhetésüket nézik és 
esetleg még segitenek a Házon kivül állókon is. Ez 
minaddig talán nem okoz az igénylőknek gondot 
amig a villanyt, a léghűtést bekapcsolhatja és amig 
eső esetén száraz marad a feje. De mi lesz ha ez 
előfordul? Felháborodik? Más otthont keres? 
Tanácsok kérünk!!!!! 

Atyimás Erzsébet 

Köszönjük mindazoknak akik feladták szombatjukat a 
februári munka/takarítónapok résztvételéért.  

 

2003. február 1 

Juhász Angéla Juhász Eta Juhász Géza 

Bakos Erika Rácz Gyuri Rácz Adorján 

Murphy Péter Murphy Wayne Polgár Lajos 

Bitó Jason Ifj. Polgár Lajos Hende Joe 

2003. február 8 

Vető Tibor Polgár Lajos Ifj. Polgár Lajos 

Hende Joe Juhász Eta Juhász Géza 

Juhász Angéla Pál Andrei Murphy Cassie 

Murphy Peter Murphy Wayne Murphy Hilda 

Finta Zoli Koppán Lajos Kövesdy András 

Csík Kató Csík Éva  
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A Társadalmi Klub Szövetkezet 2001-
2002-i beszámolója 

 
Először is szeretettel köszöntöm az évi 
közgyűlésünkön megjelent részvényeseinket és 
vendégeinket érdeklődésük jeléül. 
 
Mint az évi mérlegből látható, eredményesebb évet 
zárhattunk az előzökkel szemben. Évi bevételünk 
26,362 dollár volt, és 873 dollár haszonnal 
zárhattuk az évet annak ellenére, hogy a kiadások 
fenntartási költségek, ja-vitások, gáz, villany, 
biztosítások, adók, re-gisztrálások árai emelkedtek. 
A klub rendezvényei Januári Újévköszöntő sörkert, 
zenés ebéd, disznótoros ebéd és főleg a havonkénti 
klub-nap vasárnaponkénti ebédek, mind egyre 
népszerűbbé válnak a szivélyes vendéglátás, ízletes 
ebédek és kellemes környezet hangulatos zenével. 
Rendeszeres vendégeink vannak ezen 
rendezvényeinken és többnyire részvényesek és a 
Klub pártfogó vendégei. A már évek óta visszatérő 
csoportok, Knox Magyar Nyugdijasok, Magyar 
Ludovika, Katona, Szent László, Vitézi Rend, 
különbüző nem magyar csoportol, pl. Free Settlers 
Klub, stb. szívesen kérik szolgáltatásunkat. 
Ezenkívül helyet adunk a kártya klubnak, Társalgó 
Körnek, Magyar Telvíziónak, 
gyermekcsoportoknak néha minimális bér 
ellenében, és természetesen a  Központ 
rendezvényei alkalmával is mindig rendelkezésre 
állunk. 
 
A Klub igazgatói a legjobb akarattal dolgoznak a 
Klub fenntartásán és hogy szolgálja a Magyarságot, 
de sajnos mi is elfáradunk a sok-sok év után és 
szükségünk lenne a fiatalabb generáció 
bekapcsolodására. Nagyon sajnálatos, hogy új 
igazgatónk Tóth József, aki nagyon szorgalmasan 
kezdte műkődését ezév március óta fennálló 
betegsége miatt csak hármunkra, editre, Imrére és 
reám maradt s sok-sok fáardságot igénylő munka, 
melyet igyekszünk minden erőnkből becsülettel 
végezni. Tóth József felesége, Terike felajánlotta, 
amikor teheti és kell szivesen van segitségünkre 
férje helyett. 
 
Ez év áprilisától Szabó Edit igazgató társamnak 
adtam  át a Klub bérlésekkel kapcsolatos 
előjegyzések munkáját valamelyest 
tehetmentesitésen céljából. Ezuton köszönöm 
Editnek a 2 1/2 hónapos távollétem alatt a Klub 
vezetésével végzett kiváló munkáját, úgyszintén 
Pakai Imrének is segitségéért. 
 
Beszámolóm végére érve minannyionk nevében 
köszönetemet fejezem ki mindazon 
részvényeseinknek és pártfogóinknak, 
vendégeinknek, csoportoknak, kik rendszeresen 

jönnek Klubunk rendezvényeire és ezzel is 
nagymértékben segitik és támogatják 
fennmaradásunkat a magyarság szolgálatára. 
 
Köszönetemet fejezem ki mindenkinek – sok volna 
a neveket felsorolni e helyen – kik segitséget 
nyújtottak Klubunknak az elmult év folyamán 
bármilyen formában. 
 
Köszönjük a Finta házaspárnak a Központ 
gondnokainak sok segitségét, figyelmességet és jó 
együttműkődést. 
 
Végezetül köszönöm szives figyelmüket és kivánik 
mindenkinek jó  egészséget a következő évekre, 
kellemes és  szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket és 
békés boldog Újesztendőt, és hogy még sok-sok 
évig együtt ünnepelhessünk, szorakozhassunk, 
becsüljük és tiszteljük egymást. 
 
A klub következő rendezvénye 2003. január 26.-án 
vasárnap lesz Újévköszöntő vidám, zenés sörkert 
piknikkel, melyre máris szeretettel hívjuk és várunk 
mindenkit. 
 
Úgyszintén szeretném kérni a kedves 
részvényeseket, a régi igazgatókat, tegyünk 
javaslatot a Hungarian Social Club 25. Éves 
megalaklása jubileumi megünneplésére (réfi 
képekkel, írásokkal, történetekkel). 
 
A Social Klub igazgatói: 
Házy Irén, titkár 
Szabó Edit (terem foglalás) 
Pakai Imre 
Tóth József 
 

Házy Irén 
titkár 
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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-től 12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 
hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Erika: 9700 2446 

Gyöngyi: 

9574 0765 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról választhat ízletes  
ebédet/vacsorát. 

 
NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 

PÉNTEKEN,  SZOMBATON  
este 6-tól 11-ig  

 VASÁRNAP  
de. 11-től du 5-ig 

 
Bővebb felvilágosítás  

vagy asztalfoglalás : 9800 4544  
vagy 9759 5464 

Kézimunkázók köre 
 
 találkozunk minden hónap 
második és negyedik 

csütörtökén délelőtt 11 órakor a 
Szent István templom alatti 
társalgóban. 
Összejöveteleinken mindenki 
saját kedvelt kézimunkáján 
dolgozik, legyen az himzés, 
horgolás, goblein, kötés vagy 
egyéb. Mi hasonló érdekeltségű 
lányok, asszonyok igyekszünk 
megtartani ezt a nagyon szép 
nőies és hasznos időtöltést: 
tanulunk egymás ügyességéből 
és tapasztalatából és segitünk is 
egynásnak ha szükséges. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki kellemes társaságban, együtt 
kézimunkázva meg tudja 
osztani velünk szabadidejét. 

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

Bognár Magdi: 9 874 5242 

A Társalgó és az  
Irodalom - Zenebarátok Köre 

A Társalgó csoport és az Irodalom –  
Zenebarátok Köre a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban tartja összejöveteleit. 
 
Bővebb felvilágosításért hívja Jekler 
Irént a 9889 8370 telefonszámon. 

* * * * * * * * *  
 
 

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 Bozsán 

Ildikót a 9801 8071 telefonszámon. 
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március 2. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Gulyás/halászlé főzési verseny 
    Társalgó/Irodalom csoport összejövetele 
marcius 5.  szerda este 7:30-kor Szentmise - Hamvazószerda 
március 8. szombat Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes bálja 
március 9. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
március 15. szombat du. 3-kor Márciusi Ünnepély   
március 16. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet   
március 23. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
marcius 25. kedd  este 7:30-kor Szentmise - Gyümölcsoltó   
    Boldogasszony   
március 30. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    Klub ebéd 
         
 
    ÁPRILISI NAPTÁR  

április 5. szombat  MHTV Bál 
április 6. vasárnap  Társalgó/Irodalom csoport összejövetele 
április 20. vasárnap Húsvéti bál – RIK Disco 
április 27. vasárnap Klub nap 
 

 
     
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $6-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb március 20.-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

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

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

MÁRCIUSI NAPTÁR 


