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MEGHÍVÓ 
 
A Regnum Szövetkezet vezetősége szeretettel 
hívja és várja vendégeit  2003. november 9-én, 

vasárnap a 

 
Diszvendégünk Fodor Lajos, Magyar 
Köztársaság Canberrai-i nagykövete 

 
Ökumenikus Istentisztelet de. 11 órakor 

 
Gulyás – laci pecsenye – házi sütemények – 

lángos 
Ital a helyszínen kapható! 

Élő zenét a „Duna” zenekar szolgáltat. 
Hegedűszoló: Teller József 

GAZDAG TOMBOLAGAZDAG TOMBOLAGAZDAG TOMBOLA   
 

A nap tiszta bevételét a Szent István  
templom fenntartására fordítjuk. 

 
A bazárba szánt tárgyakat a vasárnapi szent misék után 

köszönettel átvesszük. 

Évi tisztújitó közgyűlések 
 
 Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet (Social Club): 2003. november 22.-én du. 2 órakor a 

Social Klub termében. 
 Magyar Ház Szövetkezet: 2003. november 22.-én du. 3.30-órakor az Ifjúsági Szövetkezet 

termében 
 Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet: 2003. november 22.-én du. 4.30 órakor az Ifjúsági 

Szövetkezet termében 

 

           

 

 
a 

Magyar Központ Tánccsoport  
rendezésében és előadásában 

szeretettel hivunk minden zene- és 
tánckedvelőt 2003. november 8-án este 

7-től-12-óráig 
a Magyar Központ Ifjúsági termében 
 Könnyű vacsora, házisütemények,  

lángos 
Ital kapható vagy B.Y.O 

Gazdag Tombola 
 Belépő dij $15 

Gyerekeknek és tanulóknak ingyenes 
 Kérjük időben biztositsa asztalát 

Tóth Éva a 9726 4099 vagy 04181 39881 
 Morino Edina a 04173 67966 
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MEGHÍVÓ 
 „Ojjé a ligetben 

nagyszerû, 
 Ojjé a ligetben 

jó…..” 
MIKULÁS PIKNIK 
2003 december 7.-án, 
vasárnap a Magyar 

Központ Lajos-ligetében 
 de.  10 órakor Ökumenikus Isten-

tisztelet a Szent István templomban,  
 12 órától ízletes ebéd: rostélyos, 

bográcsgulyás, bécsi szelet, házi 
sütemények, ebéd után lángos. 
Délután a Mikulás ajándékot oszt. 

Belépés díjtalan.Tányért, evőeszközt, kerti 
széket de ELSŐSORBAN JÓ kedvet 

mindenki magával hozni sziveskedjen! 
Mindenkit szeretettel várunk!  

Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 
igazgatói. 

 

MEGHIVÓ 
 

Az Árpád Otthon vezetősége és az otthont 
Fenntartó Bizottság szeretettel meghivja 
Önt és kedves családját za Árpád Otthon 
megnzitásának évfordulója alkalmából az 

otthon ebédlőjében tartandó 

ÜNNEPI EBÉDRE 
2003. novmber 23.-án 12.30 órakor 
Cim: 9 Garrisson Grove, Wantirna 

 
Háromfogásos finom ebéd, melyet  az 

otthon konyhája készit  
(vegetáriánus étel is rendelhető) 

Zenés műsor—harmonikán Nagy Imre 
játszik  

Szeszesitalát és jókedvét hozza magával! 
 

Ebédjegy ára: 20 dollár amelyben egy 
tombola jegy is benne van. 

 
Jelentkezés november 14.-ig Markulia 
Georgette 5962 9327, vagy Vető Olga 

9754 8579 telefonon. 

A 
 Magyar  Nyelviskola ballagással 
egybekötött műsoros délutánt és 
estét rendez. A műsort az iskola 

diákjai adják elő. 
A zenéről Paska Béla gondoskodik. 
Mindenkit nagy szeretettel várunk. 

  
Időpont: 2003. november 15. délután 4 óra 

Helyszín: Magyar Központ 
Ifjúsági Szövetkezet terme 

760 Boronia Road, Wantirna 
  

Belépődíj: felnőtteknek 18 dollár 
11 - 18 éves korig 10 dollár 
 0 - 10 éves korig ingyenes 

Ízletes vacsora, házi sütemények és lángos 
kapható. 

Tisztelt Nagykövetség! 
  
Zsoldos Árpád vagyok, az idén március 15-én 
beindult internetes Irodalmi Rádió vezetője. Azért 
irok Önöknek, mert szeretném, ha a rádió 
létezéséről hirt kapnának az ott élő magyarok. A 
rádióban próza, vers, megzenésitett vers, 
musicalrészletek, klasszikus zenes, stb. hallható 
magyarul.  
Továbbá azt a hirt szeretnem közzé tenni, hogy 
bármilyen felvételt szivesen várunk, ami a magyar 
irodalom tárgyköréből való, akár saját felvételt, akár 
professzionális kiadást, mi az amatöröknek is helyet 
biztositunk műsorunkban. Szeretném, ha a magyar 
egyesületek és a magyarok hirt kapnának erről. 
  
Köszönettel és Üdvözlettel 
Zsoldos Árpád 
  
Irodalmi Rádió - A gondolatok és az ihlet rádiója 
Honlap: www.szinhaz.hu/irodalmiradio 
Cim: Zsoldos Árpád, Irodalmi Rádió, Miskolc, 
Vörösmarty Mihály út 37. IX/3., 3530, Hungary 

Köszönet nyilvánitás! 
Horváth János, bajai lakós, lelkirokona a Melbournei Magyar 
Központnak. Az évek során már számos ajándékkal lepett 
meg bennünket. Ez alkalommal is figyelmességét szeretnénk 
megköszönni a következő küldeményekért: 2 kottás 
könyvecske 250 magyar népdallal és 3 diszes keretű  kottás 
lap melyen a „Himnusz” „Szózat” és az „Erdélyi Himnusz” van. 
A fentiket továbbitjuk a Központban székelő magyar iskolának. 

A.E. 

Palcsek Erzsébetnek köszönjük a magnetofon szallagot 
melyet szintén továbbitunk a magyar iskolának. 

http://www.szinhaz.hu/irodalmiradio
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán       
Nagy választékban megrendelhető színes 

katalógusból 
 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
állatfigurák már 26 dollártól 

  
Megtekinthető az Ifjúsági 

terem előcsarnokában. 
 

Éredeklődni: 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

Hungarofest 2004 és  
Magyar Nap Rochford- Eyton  

Winery-ben 
 

2004 február 20-21-22-én tartandó 
Hungarofestre az előkészületek folyamatban 
vannak. 
 
Ahogy a rendezőbizottság már tapasztalatból 
tudja, a fesztivál megrendezése sok 
tervezéssel, munkával jár. Sikersen csak a 
sok önkéntes munkával tudjuk lebonyolitani. 
 
A Hungarofest rendezésén kivül meghivást 
kapott a Magyar Központ 2004 február 29.-én 
a Rochford-Eyton Winery-be, egy magyar nap 
rendezésére. 
 
A két fesztivál alkalmat ad, hogy gazdag 
kultúránkat, hagyományainkat más 
nemzetiségi látógatók számára is bemutatjuk.  
 
Ha valaki szeretne segiteni a fesztivál alatt, 
kérjük jelentkezzen Atyimás Erzsébetnél, 
9802 7637 telefonszámon. 
 
Legyen Hungarofest 2004 a legsikeresebb! 

 

Mint az elmúlt néhány évben az idén is a 
Magyar Központ nagytermében lesz a 
Szilveszteri Bál megtartva. Ennek a 
teremnek a befogadó képessége 600 
személy. Zenét a kitünő hangulatot teremtő 
Kék Fiúk zenekara szolgáltat. 
  A nagy érdeklődésre való tekintettel 
felkérjük kedves vendégeinket, akik ezen az 
estén óhajtanak résztvenni, sürgösen 
jelentsék be jegyigényüket: 

 
Faith Ferenc– 9762 9135 
Szabó Edit—9560 1270 

Atyimás Erzsébet—9802 7637 
 

A jegyek ára:  
25 dollár, nyugdijasoknak 22 dollár.  

 A belépőjegyek átvehetők fizetés 
ellenében november folyamán a Magyar 
Központban minden csütörtökön délelőtt 11 
óra és délután 2 óra között, illetve legkésőbb 
a decemberi Mikulás pikniken. 

 
A bálon jegypénztár nem lesz. 

  

Legjobb és legrosszabb befektetés!Legjobb és legrosszabb befektetés!Legjobb és legrosszabb befektetés!   
 
Körülbelül két hónapja köttettük be a Duna Televiziót, ami 
részünkre, egy nagyon jó befektetésnek igérkzet. Előtte, mint 
sok ismerős, csak az SBS műsorjait néztük, de amióta a 
Duna TV megvan, majdnem hogy ausztrál televizió műsort 
nem is nézünk. Minden nap értékes, érdekes programokat 
sugároznak, mint például operett előadás, népitánc előadás a 
sok ismert arccal a Honvéd Együttesből, illetve az Ifjú Szivek 
együttesből. A változatos régi és modern filmek, melyeknek 
mondani valójuk van, vagy a jó humora élvezhető. A 
történelmi előadások tárgyilagosan  foglalkoznak különböző 
eseményekkel, nem csak érdekesek, de tanulságosak is. 
Azon kivül a magyar nyelv használata  fülbemászó. 
Akkor mi a rossz ebben? Az hogy most túl sok televiziót 
nézünk! 

Éva és András 
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Oktató Műsor a Duna TV-n. 
 
A III. Identitás Konferencián való részvétel 
öröm és megtiszteltetés volt számomra. 
Felemelő érzés volt hazánktól sok ezer kilo-
méterre olyan emberekkel találkozni, akik min-
den szavukkal, gondolatukkal, cselekedetükkel 
azon munkálkodnak, hogy önmaguk, szer-
etteik, a felnövő új generáció számára is meg-
tartsák anyanyelvüket és nemzeti 
hagyományaink ápolásával, a történelmi is-
mertek bővítésével segítsék elő magyarságuk 
megőrzését. A Duna Televízió a tengerentúli 
sugárzás megindításával ehhez a munkáju-
khoz kíván 
hozzájárulni. 
 Őszintén örülünk, hogy a gyökereihez 
ragaszkodó ausztráliai magyarság és 
szervezeteinek munkája nyomán örvende-
tesen növekszik a Duna Televíziót néző hon-
fitársaink száma. Jól tudjuk, hogy az oktató 
munkához rendszerezett ismeretekre, az an-
yanyelv megőrzé-séhez pedig igényes, mag-
yar nyelvű műsorokra van szükség. Tele-
víziónk éppen ezeken a területeken jelenthet 
nagy segítséget a magyarságukat őrizni kí-
vánó honfitá-sainknak. 
 A konferencián tett igéretemhez híven, 
egy válogatást készítettünk televíziónk 
filmjeiből, melyet reményeink szerint oktató 
munkájukban eredményesen használhatnak. 
 Technikai okokból a kazetták, minden 
iskola számára, VHS rendszerben készültek, 
de egyidejűleg a Melbourne-i Magyar Központ-
ba eljuttatunk egy sorozat DVD-t is, melyről 
korlátlan számban készíthetők további 
másolatok. 
 Eddigi munkájukhoz szeretettel 
gratulálok és további sikereket kívánok, 

 
Baráti üdvözlettel: Pekár István  

a Duna TV elnöke 
 
 

Utószó Kardos Bélától: 
 
A csomagban a következő kazetták talá-
lhatók:  
 Magyar Történelmi Arcképcsarnok 1-16. 

rész;  
 A Magyar Koronázási Jelvények és a 

Szent Jobb;  
 Magyar Néptánc Örökség I-II. rész;  
 Zengő ABC;  
 City of Painters Nagybánya.  
Ezt a 20 kazettából álló csomagot 
mindegyik oktatási intézmény megkapta, 
amelyik a konferencián részt vett és leadta 
címét Pekár Istvánnak. 
 
Természetesen azok az oktatási in-
tézményeink, amelyek nem vettek részt az 
Identitási Konferenciáinkon, szintén 
hozzájuthatnak ezekhez a kazettákhoz, ha 
érintkezésre lépnek a Melbournei Magyar 
Központtal, - ahol jővöre a IV.konferencia 
kerül megrendezésre.  A hozzájuk érkezett 
DVD-ről tudnak másolatokat készíteni és 
elpostázni a kérelmezőknek, ha ké-
szkiadásaikat megtérítik. (Kazetták ára és a 
postaköltség.) 
 
Szívélyes üdvözlettel: Kardos Béla  

THE GREAT HUNGARIAN TRIVIA CHALLANGE 
2003. december 12.-én pénteken este 7 órától a Magyar Központ Ifjúsági termében. 

Mennyit tud a zenéről, sportról, történelemről, illetve a földrajzról? Vegyen részt a vetélkedőn ahol tudása dijat 
is nyerhet. Kérdések magyarul és angolul lesznek.  

Jegyek: 10 dollár, nyugdijasoknak/tanulóknak: 5 dollár 
Bővebb felvilágositásért, illetve jegyrendelésért (az este nem lesz pénztár) hivja  

Ámon Ildikót– 9848 4865 
vagy Szabó Marikát: 9870 8768 
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Figyelem! 
Az Irodalom Körnek szokásos 
összejövetele novemberben 
e l m a r a d .  L e g k ö z e l e b b i 
összejövetel 2003. december 14
-én vasárnap délután 3 órakor 
lesz. 

Erdélyi Ebéd Melbourneben 
 Derűs napra ébredtünk október 5-én. 
Szövertségünk apraja, nagyja már a korai órákban ott 
tevékenykedett a Magyar Központ Ifjúsági termében, hogy 
a lehető legbarátságosabbá tegye a már előző napon 
felterített termet. Többek között minden asztalra friss virág 
került. Hamarosan a konyhában is elkezdődött a nyüzsgés, 
forgás. Főszakácsnőnk, Marika irányítása mellett 
összhangban működött a segítő csapat, Etelka és a két 
Kati.  
 Szinte észrevétlenül, 12.30-ra megtelt minden 
asztal. Több mint 300 vendég várta az ünnepélyes 
megnyitót. Az elnök Pelle Lajos a következő szavakkal 
üdvözölte a megjelenteket: Kedves barátaink és 
támogatóink ... hölgyeim és uraim, ismét együtt vagyunk, 
néhány ránccal ugyan több, a fehér haj aránya szintén 
magasabb és az a szomorú, hogy bizony néhányan már 
itthagytak bennünket. Ilyen az élet, de nem panaszkodunk. 
Szövetségünk nevében köszönöm megjelenésüket és 
támogatásukat, Külön köszönet a jelenlévő Szövetségek 
és Társaságok vezetőinek és tagjaiknak. Mint ismeretes, 
jelszavunk:- “segíts, hogy segíthessünk”. Majd így folytatta: 
Erdélynek mindenkor mágikus jelentősége és vonzó ereje 
volt és van.  Erdélyt minden magyar szereti. Ha valaki 
megkérdezné, hogy röviden ecseteljem Erdélyt, három 
rövid mondatban foglalnám össze- festői gyönyörű tájak, 
vendégszerető emberek, neves és hazaszerető magyarok. 
Napjainkban sokat hallunk Erdélyről az aradi szabadság 
szobor körüli akadékoskoskodásról, a kettős 
állampolgárság és autonómia ellenzéséről és hasonló 
kellemetlenségekről amit a román ellenzék gördít jogos 
kérelmeink elé, majd felkérte a jelenlévőket, hogy hívják fel 
barátaik és ismerőseik figyelmét úgy itt mint szerte a 
világban  a fenti problémákra és tegyenek meg minden 
tőlük telhetőt e nehézségek leküzdésére. 
 Ezután elénekeltük a Székely Himnuszt, utána  
Nt. Antal Péter református lelkész elmondta az asztali 
áldás.  
 A Gyöngyösbokréta tánccsoport lelkes tagjai 
pillanatok alatt felszolgálták az előételt és a főételre sem 
kellett sokáig várni.  Válogatni is lehetett, töltött káposzta, 
ill. disznósült között. 
 Az ebéd után egy rövid műsor keretében Orbán 
Attila, Orbán Enikő és Bakos Erika szavalt, majd Orbán 
István olvasta föl saját összeállítását a székelyek földjéről. 
A megjelenteket elvitte Erdélybe. Egyedűlálló szépsége 
mellett megismertük Erdély nagy szülötteit a székely ember 
eredményeit úgy a kultúra, mint a tudomány terén. 
Előadása alatt a légy zümmögését is meglehetett volna 
hallani, de légy nem volt, csak a légkondicionáló 
zümmögött. Előadását megérdemelt nagy taps követte, és 
a Gyöngyösbokréta táncosai már szolgálták is föl a finom 
magyar tortát. 
 Újra a Szövetség elnöke Pelle Lajos lépett 

színre, hogy levezesse a tombolát. Köszönetet 
mondott a sorsolásra kerülő tárgyak 
adományozóinak, és figyelembe ajánlotta a 
főnyereményt egy nagyon értékes festményt,  
Szetey Ágnes ismert festőművész ajándékát. A 
festményt Köves Ili nyerte, akit szintén nagyon 
sokan ismernek, mint a Regnum Marianum egyik 
alapító tagját..   
 És most e rövid beszámoló legnehezebb 
része következik, vagyis az, hogy Szövetségünk 
nevében minden segítőnek megköszönjem 
hozzájárulását rendezvényünk sikeréhez, ill. senki ki 
ne maradjon. Szövetségünk tagjainak hozzájárulását 
természetesnek vesszük, bár volt aki az elvárásnál 
sokkal többet tett. Támogatóink közül ki kell 
emelnünk Juhász Etelkát, aki a Gyöngyösbokréta 
tánccsoprt tagjait felszolgálónak beszervezte és 
kedves férjét Gézát, aki szintén ott tevékenykedett. A 
Harkó és Spurigán házaspár segítsége szintén 
nagyban hozzájárúlt rendezvényünk 
zökkenésmentességhez.  
 Viszont látásra a következő 
rendezvényünkön az Erdélyi Pikniken. 
 
 K.S. 
 Az Ausztráliában megjelenő Magyar Élet nyomán. 
MVSz Sajtószolgálat 
 

HÁZVEZETŐNŐT  
keresünk egy idős hölgy mellé, esetenként 

éjszakára is ott kell maradni.  
Melbourne belvárosában.  
Magyarul kell beszélni. 

 
Érdeklődni lehet Sulyok Piroskánál:  

9434 6584 
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KERESÉS! 
Édesanyám nagybátyja Heier Károly,  
melbournei lakos, aki elmondása és levelei 
szerint sok programon részt vett a Magyar 
Házban. Ez okból gondolom található ott olyan 
személy aki Őt személyesen is ismeri. 
   2003.09.12.-én kaptunk egy telefont, hogy 
Heier Károly előző nap elhunyt. 
    Mivel azóta teljes bizonytalanságban 
vagyunk a hírrel kapcsolatban, kérném ha 
módjában van segítsen nekünk! 

   Felvettük a kapcsolatot a budapesti Ausztrál 
Konzulátussal is, de Ők több hetes 
ügyintézést helyeztek kilátásba. Ha tud  olyan 
emberről aki Karcsi bácsit személyesen ismeri 
és hajlandó nekünk információt adni, akkor 
kérem segítsen a kapcsolatfelvételben.  

Köszönettel:  Csizmadia Csaba 
Csizmadia Csaba      tel:  00-36-20-414-8997 
Csizmadia Jánosné   tel:  00-36-1-205-7081 
Időközben édesanyám megtalált egy 
újságcikket és egy fényképet, amin Karcsi 
bácsi (Heier Károly) a Magyar 
Szabadságharcos Szövetség victoriai 
szervezetének 1999 október 23.-án tartott 
vacsoráján vesz részt, ami a Magyar Központ 
Korona éttermében volt megtartva. 

350 éves kalotaszegi  
falusi oktatás 

Templom és iskola 

A megemlékezés a református templomban kezdődött, 
ahol Pap Géza püspök hirdette az igét, és beszédében 
nyomatékosan felhívta a figyelmet a templomra és az 
iskolára. Ezt követően az Ady által is megcsodált 
„pompás magyarok” utódai az iskola udvarára 
vonultak, ahol felavatták, és az egyházi elöljárók 
megáldották az iskola új jelképeit: címerét és zászlaját, 

melyet Pécsi L. Dániel tervezett.  

 A rendezvényt Lakatos András iskolaigazgató 
nyitotta meg, majd Póka András György polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. A Magyarok 
Világszövetségét L. Németh Erzsébet a Kárpát-
medencei Régió társelnöke, maga is gyakorló tanár, 
képviselte. Beszédében kifejtette, hogy ezen esemény 
jelentőségét itt Kolozs megyében akkor értjük meg 
igazán, ha annak függvényében vizsgáljuk, hogy előző 
nap Szilágyságban járva, az ottaniak arról 
panaszkodtak, hogy Zilahon évek óta sikertelenül 
próbálják visszaállítani a volt Wesselényi Kollégium 
nevét. Továbbá ismertette az ünneplőkkel, hogy az 
MVSZ ügydöntő népszavazás kiírását kezdeményezte 
a kettős állampolgárság érdekében, vagyis hogy a 
magyarság éljen az bárhol a világon, ne csak lélekben, 
hanem papíron is egy legyen. Ugyancsak jelen volt a 
rendezvényen, mint szervező is, az iskola egykori 
diákja, Okos Márton MVSZ küldött. Beszédében 
kiemelte, hogy úgy e falu, Kalotaszeg, de a magyarság 
is büszke lehet e 350 éves oktatási múltra, hisz vannak 
olyan szomszédos államok, melyek alig 10-12 éves 
múlttal rendelkeznek, és mégis nemzeti büszkeségtől 

dagad az öntudatuk. 

 A rendezvényen jelen voltak és felszólaltak a 
kolozsvári RMDSZ részéről Kerekes Sándor megyei 

alelnök, és Vekov Károly parlamenti képviselő. 

 Az emlékező és névadó ünnepség egész 
héten tart különböző rendezvényekkel, vetélkedőkkel 

kirándulásokkal, pedagógustalálkozókkal. 

Budapest, 2003. szeptember 22. 
Kalotaszegi tudósítás nyomán, 

Az MVSZ Sajtószolgálat 

TUD VALAKI SEGITENI? 
   Régi álmom, hogy eljussak Ausztráliába. 
Amit olvastam, és amit a televízióban láttam 
az országról, rengeteg élményt és kalandot 
ígér. Egyrészt, sajnos nem engedhetem meg 
magamnak, hogy pusztán kirándulni elutazzak 
a Föld másik oldalára, másrészt egyéb külföldi 
kirándulásaim során szerzett tapasztalataim 
azt mutatják, hogy igazából úgy lehet meg-
ismerni egy országot, ha annak mindennapi 
életében is részt vesz az ember. Most, hogy 
befejeztem egyetemi tanulmányaimat, világot 
szeretnék látni, és mint régi álom, Ausztrália 
az egyik célpontom. Ilyen távolságból, nagyon 
nehéz olyan munkaadót találni, aki hajlandó 
lenne vállalni egy magyar szakember 
foglalkoztatásával járó nehézségeket. Abban 
kérem hát a segítségét, hogy ha ismer olyan 
építőipari, geodéta, vagy térinformatikai céget 
(esetleg magyar érdekeltségűt) ahol 
foglalkoztatnának, legyen szíves eljuttatni 
hozzájuk az e-mail címem. Tanulmányaimat a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen végeztem, és Földmérő és 
térinformatikai mérnökként diplomáztam. Amit 
fontosnak érzek még hangsúlyozni: nem egy 
jól fizető külföldi állás az elsődleges vágyam,  
hanem az, hogy eljuthassak oda, és egy 
darabig élhessek ott, ahová gyermekkorom 
óta vágyom. 

Tisztelettel:  Almádi Viktor 
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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 

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. 

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    
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: 

A Szent István templom alatti társalgó:  
Bognár Magdi – 9874 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 

A Melbourne-i Magyar Központ  
1997-2002 könyv megjelent. 

Ára: 15 dollár 
Megrendelhető Kövesdy Andrásnál:  

9846 2675  

BALASSI BÁLINT INSTITUTE 
 Hungarian Studies / Research 
 Teaching of Hungarian as a foreign language 
 Teaching and mediation of Hungarian studies 
 Scientific and cultural lectures 
 Cultural events and programs 
 Issues of Hungarian studies 
 

www.bbi.hu 

FIGYELEM! 
A KORONA Presso-bár kiadó. 

A pályázathoz kérünk csatolni egy 
önéletrajzot, valamint egy mükődési tervet. 

Ezeket a ’Korona’ jeligére a Melbourne-i 
Magyar Központ cimére (760 Boronia Rd 

Wantirna 3152), vagy 
atyem@net2000.com.au cimre elküldnei 
Érdeklődni lehet Atyimás Erzsébetnél:  

9802 7637 

Megjelent 4 hónappal ezelőtt Magyarországon egy havi 
lap Magyar Sakkvilág címmel. Szeretnénk megismertetni 
Önnel és az Ausztráliában élő magyar sakkbarátaival a 
lapunkat.  
Web-oldalunkat is ajánlom figyelmébe: 
www.web.axelero.hu/vekhaz 
                       

üdvözlettel Németh Zoltán felelős szerkesztő 
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november 2. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise—Halottak napja 
     de. 11 órakor Református Istentisztelet 
november 8. szombat  Magyar Központ Néptáncegyüttes   
     rendezvénye 
november 9. vasárnap  11:00     Okumenikus Istentisztelet - jubileumi  
     templom bucsu    
november 16. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise  
     de. 11 órakor Református Istentisztelet  
     MHTV Piknik 
november 22. szombat  Magyar Ház, Social Klub és Ifjúsági és  
     Kultúrális Szövetkezetek évi közgyülése  
november 23. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
     de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
november 29. szombat  3ZZZ Rádió Bál 
november 30. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
     Klub nap—Kaczor Ferenc koncertje 
     
    DECEMBERI  NAPTÁR  

december 7. vasárnap  Mikulás Piknik 
december 14. vasárnap  Irodalom Kör összejövetele 
december 21. vasárnap  Gyertyafényes Est 
december 31. szerda  Szilveszteri bál 
 

 
     
 

  

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $8-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 november 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. 

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

NOVEMBERI NAPTÁR 


