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kérték 

 Táncdalfesztivál  

 Ebéddel egybekötött nóta 

délután 

 Ősi kapocs 

 Részvény vagy tagság 

 Ifjúsági Találkozó 

54 sz. Hunor és Magyar 
Cserkészcsapat és a 63 sz. Tormay 

Cecil Leánycserkészcsapat 

  
 Szeretettel és Tisztelettel hív 

mindenkit a 
 

 2005. július 23-án  este 7 órai 
kezdettel tartandó 

 
 

 a 

Magyar Központ Nagytermében 
760 Boronia Road, Wantirna  

 
 Elsőbálozó bemutató  8.30 órakor. 

 
Zenével az Új Hullám zenekar 

szórakoztat. 
 

 *  Belépődij $15        * 
Nyugdijasoknak/Fiataloknak $12      * 

14 éven aluliaknak ingyenes 
 

 Finom vacsora, sütemények és 
italok. Szokásos jó hangulat. 

TOMBOLA 
Asztalfoglalás:  

Tóth Zsuzsa – 9459 7757 
Bakos Anikó – 9707 4265   

Tóth Erika – 9799 7018 
 

 Estélyi ruha  ajánlatos 
 

Kérjük legyen  a vendégünk  

 
A Magyar Központ Népitánccsoport 

vezetősége szeretettel hivja Önt és  
családját, barátait a 

TÁNCOLJUNK 

EGYÜTT 
Hagyományos néptánc bálra 

 
2005. július 2-án, szombat este 7 órai 

nyitás és 8.30-kor táncmûsor 
a Magyar Központ Ifjúsági termében. 
Fellép tánccsoportunk, a Gyöngyös-
bokréta tánccsoport és más nemzeti 

tánccsoportok 
 

Kitûnô zenekar, vacsora, hûsitôk,  
sütemények—BYO 

GAZDAG TOMBOLA 
Belépôjegy: 20 dollár; nyugdíjas és  

diákok: 18 dollár 
Ingyenes belépés 10 éven aluli  

gyermekeknek. 
 

Jegyek rendelhetôk: 
Tóth Éva: 9726 4099,  

mbl: 0418 139 881 
Email: gaaleva@yahoo.com.au 

Ámon Lilla: 9848 4865 
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 KALAKA 
  
Esős, hideg reggelre ébredtünk május 28.-án, 
de az esős idő ellenére is összejött egy kis tettre 
kész munkás csapat. Külön csoportokra osztva, 
vidáman láttak a munkához, amiből  nem volt 
hiány. 

 a kuglipálya  lebetonozása. (ami azóta már 
többszöri neki rugaszkodással elkészült, és 
a nagy szemetes alatti terület is le lett beto-
nozva) 

 a játszótér melletti kerítés vonalán, facserjék 
visszametszése és a faforgács között kinőtt 

gaz eltávolítása. 

 az épületet körül övező kert gyomlálása és 

kitakarítása. 

 az előzöleg kivágott fák maradványainak 
elégetése két hatalmas maglyarakáson. 
Annyi parázs volt a végén, hogy egy csorda 
ökröt is meglehetett volna sütni rajta (csak 
kis csordát, vagy a melbournei boszorkányo-

kat). Mivel egyiksem volt a közelben így me-
gelégedtünk , a vicc-elődéssel is. 

 
Azt hiszem a Vető Tibor által ajándékozott 
vörösből készült forraltbor, amit Finta Erzsi olyan 

remekül elkészített és Jutka néni sós kiflijének 

fogyasztása is hozzásegített a hangulathoz. 
  
Sárkány Sanyi felajánlotta hogy lefesti az épület 
elavult tetejét, és a festéket is ajándékozza 
hozzá, amiért nagyon hálásak vagyunk 
 és előre is köszönjük. A festés az eső miatt ez 
alkalommal ugyan elmaradt, de a tető alatti 

térbe kb. 140 liter festéket készített elő , egy 
festéshez alkalmasabb időre. 
 
Időnként akadnak még nagylelkű adakozók, akik 
nemcsak a munkájukat, de a sok pénzt, erőt, 
anyagot és gépeiket sem sajnálják, mint a 
multban Tóth Mihály és más alkalommal Takács 
Barna  “cherry-picker”-t kölcsönözték, a 
pálmafák rendbetartására. 
 
Minden segitségre szükségünk van és értékel-
jük, ha csak egy órát is ajándékoznak idejükből. 
Összefogásban van az erő. 
  
Az összhangban elvégzett eredményes munka 
fáradtságában, a nap befejeztével a kései 
ebédet, ami székelykáposzta volt, jó hangulat-
ban, viccelődéssel, a jólvégzett munka érzésé-
vel felszabadultan fogyasztottuk .   
 
Ime a bátrak névsora akik sem az esőtől, sem a 
munkától nem ijedtek meg; 

Atyimás Erzsi 
Bakos János 
Finta Zoli 
Fogarassy Feri 
Hende Józsi 
Koppán Lajos 
Kovács Gyuri 
Markulia Miklós 
Rodek Tóni,   
Sárkány Sanyi  
Sülly Sanyi  
Sülly Eta 
Szabó Gyurka  
Szabó Marika 
Tibenszki Jenő 
Tokai Sándor 
Toth Jancsi,  
Vető Tibor 

Vető Olga 
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A Társalgó és az  
Irodalom - Zenebarátok Köre 

 
2005. július 3-án tartja 

HUMOR AZ IRÓDALOMBAN  
du 3-kor a templom alatti társalgóban  

 
Bővebb felvilágosításért hívja Jekler 

Irént a  
9889 8370 telefonszámon 

 

 Kedves Honfitársunk! 
 

 Magyarország és Melbourne a 
világ két egymástól távol eső pontján 
van, mégis összetartozik. Míg 
hazánkban 1956-ban forradalom és 
szabadságharc, addig Melbourne-ben az 
olimpia zajlott. Szabadságharcunk 
leverése után sok magyar talált új hazára 
Ausztráliában. 

 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 50. évfordulója 
tiszteletére a Melbourne-ben erre az 
alkalomra megalakult Szervező 
Bizottság nagyszabású ünnepség-
sorozatot szervez a Magyar 
Köztársaság Nagykövetségének 
részvételével. Az ebben való részvételre 
szeretnénk az Ön városában élő 
egyéneket és szervezeteket is 
megnyerni.  

 
A szerveződő program szerint 

tervezünk: 

 Gyertyafényes estet a hősök 
emlékére. 

 Vacsorát ausztrál politikusok, 
valamint közéleti személyiségek 
részvételével a Magyar Központban. 

 Ünnepi műsort a Magyar 
Központban. 

 Koszorúzást a carltoni temetőben 
lévő Hősök Emlékművénél. 

 Melbourne új fő terén – a Federation 
Square-en – október 29-én egésznapos 
programsorozat keretében mutatkoznánk 
be az ausztráloknak zenével, tánccal. 

 Országos média kampányt. 

 Sporteseményeket, felelevenítve az 
1956-os vízilabda mérkőzést. 

 Emlékmű felállítását az 1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékére. 
 

 Előadássorozatokat, melyek foglalkoz-
nának az akkori eseményekkel, valamint 
azok hatásával.  
Kiállítások felállítását, melyek 
segítségével bemutathatók a történtek. 
Az 1956-os eseményekkel, sorsokkal, 

Ausztrália szerepével foglalkozó 
könyvbemutatókat. 

 
 Ismertető füzet kiadását, mellyel 
tájékoztatnánk az ausztrálokat a forradalom 
előzményeiről, s annak hatásáról 

 
Szeretnénk, ha Ön és szervezete is 

bekapcsolódnának az ünnepi munkába, akár 
úgy, hogy a már felvázolt programokhoz 
csatlakoznának, akár úgy, hogy ötleteikkel 
és részvételükkel támogatnák a 
kezdeményezést. Kérjük, hogy ötleteiket, 
részvételi szándékukat jelezzék Kövesdy 
Évának a fejlécen szereplő címen vagy 
telefonszámon, illetve a 
kovesdy@bigpond.com  email címen 2005. 
szeptember 1-ig a program véglegesítése 
érdekében. Szeretnénk a köztünk élő „56-
osokat” is megkeresni, ezért kérjük, 
amennyiben ismer valakit közülük, 
elérhetőségeiket ugyancsak jelezze a 
megadott címeken. 

 Kérjük továbbá, hogy ezt a levelet 
terjessze szervezetének tagsága, valamint 
valamennyi magyar honfitársunk körében.  

 
 Üdvözlettel 
Média Munkacsoport 
 
  

Az 1956-os forradalom 50. évfordulójának méltó 
megünneplése 

mailto:kovesdy@bigpond.com
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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2005-ben: 

 
Július 31 

Augusztus 28 
Szeptember 25 

Október 30 
November 27 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 
Szabó Edit: 9560 1270 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 
2005. január 3.-tól megkezdte 

működését. 
 

Félfogadás 
Hétfő du. 1 és 5 között 

Szerda és csütörtök de. 10 és du 2 óra között. 
 

Cim: 
123 St. Georges Road.  
North Fitzroy, VIC 3068 

Telefon:  (03) 9486 3397 
Fax:   (03) 9830 0952 

Beszélgetés a csopotokkal 
 
 Jelen: Magyar Központ igazgatói: A Kövesdy, O Vető, T 
Vető, E Szabó, I Pakai, I Szetey, M Fogarassy, M Polo-
nyi, E Koppán, É Pál, J Bakos: É Kövesdy, V & S 
Krsztekanits (Erdélyi Szövetség), A Bakos (Cserkészek), 
É Tóth (Magyar Központ Népitánccsoport), E Morino 
(Magyar Központ Népitánccsoport), L Ámon (Magyar 
Központ Népitánccsoport), R Apró (Magyar Központ 
Népitánccsoport), S Dér (Magyar Központ 
Népitánccsoport), H Loffer (Kézimunka Kör), H Nagy 
(Kézimunka Kör), E & Z Finta (Gondnok), E Mártonhelyi 
(RIK, Gyöngyösbokréta Népitánccsoport), A Juhász 
(RIK, Gyöngyösbokréta Népitánccsoport), R Kovács 
(Cserkészek), I Bartha (Árpád Otthon), I & B Jekler 
(Irodalom Kör), M Kocsis (Irodalom Kör), id S Jobbágy 
(MHTV), S Jobbágy (MHTV), I & L Teleky (Knoxi Idősek 
Klubja), G Kovács (Knoxi Idősek Klubja), M Kurtz 
(Magyar Iskola, Magyar Intézet), L Bartha (VMEA), E & 
G Juhász (Gyöngyösbokréta Népitánccsoport), J Nagy, 
É Herold 
 
 A Központ  vezetősége egy uzsonnával egybekötött 
megbeszélésre hívta május 20.-án este a Magyar 
Központon belül működő csoportok vezetőit.  
 A találkozás célja, szorosabb együttműkődés a 
csoportok és a Magyar Központ vezetőség között.  
 Az est folyamán a következő pontok kerültek 
megbeszélésre: 

 Hogy látják a jövőt saját csoportjukon belül valamint 
a Magyar Központ jövőjét.  

 Észrevételeiket  /hiányosságokat és azok orvoslását 

 Egymásközötti  kommunikáció problémáinak  
megoldását. 

 A beszélgetésből világossá vált; 

 Közös problémánk, hogy öregszik a társadalom és 
kevés az utánpotlás. Ennek megoldásaként többen 
javasolták a tagságidíj bevezetését, és máris voltak 
akik jelentkeztek új tagog beszervezésére. Mivel ez 
a ajánlat nagy odafigyelést és sok időt igényel, kér-
jük olyan személyek jelentkezését akik hozzátudnak 
segíteni a tagságidíj kidolgozásához, illetve le-
hetőségét.      

 A kommunikáció probléma és annak megoldásáról 
is szó esett, ami ugyancsak odafigyelést igényel a 
csoprtoktól úgy mint a Központ vezetőségétől. A 
vélemény az volt, hogy minden létező 
hirdetésieszközt megkell ragadni, beleértve az inter-
net és drótposta alkalmazását is. 

 Szó esett védnökök (sponsorok) felkutatásáról. 

 Ösztöndíj felállításáról hogy hazaküldeni fiatalt 
népitánc tanulására valamint továbbképzésre, azzal 
a feltétellel, hogy mikor visszajön átveszi az ittlévő 
tánccsoport tanítását. 

 A Központ Népitánccsoportjától az a kérelem az 
igazgatóságfelé, hogy időnként egy igazgató a 
Csúcs vezetőségtől menjen el gyűléseikre. Erre 

igéretet is kaptak, de meghivást várunk mikor an-
nak szükségét érzik. 

  A Gyöngyösbokréta Népitánccsoport vezetősége fela-
jánlotta együttműkődését az Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet vezetőségének, a célkitűzéseik elérésére 
kultúrális vonalon. 

  Ugyancsak igény mutatkozott a jövőben is az ilyen célu 
összejöveteleknek. 

Vet[ Olga 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK 

KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelántporcelántporcelánt         
Nagy választékban 

megrendelhető színes 
katalógusból 

 
Raktáron szobrok, fehér/arany 

állatfigurák már 26 dollártól 
  

Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Éredeklődni: 
Vető Olgánál: 9754 8579  

TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 
ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

A Melbourne-i Magyar Központ  
1997-2003 könyv megjelent. 

Ára: 15 dollár 
Megrendelhető  

Kövesdy Andrásnál: 9846 2675  

Világszövetség Erdélyi Társasága jelentése 
 

Az ausztrál parlamentet Trianon 
felülvizsgálatára kérték 

 
Az erdélyi falurombolás elleni tiltakozás óta 
nem volt ennyi magyar zászló Melbourne 
utcáin 
  
Trianon 85. évfordulójára emlékeztek az 
ausztráliai magyarok. 
A Melbourne-ben békésen felvonuló, 800-
900 főből álló tömeg a Victoria-i parlament 
előtt gyűlt össze, majd onnan rendőri 
kísérettel lassan végigvonult a belváros 
utcáin. A gyászos, egyben magasztos 
hangulatot teremtő, folytonosan kongó 
haragszó felkeltette úgy a járókelők, mint az 
alkalmi turisták érdeklődését, akik persze 
nem tudták azt, hogy 85 évvel ezelőtt 
Magyarországon ugyanígy búgtak a 
harangok és siratták az ország és a nemzet 
szétdarabolását. A Federation Square-re 
érve a tömeg körülfogta a már előre felállított 
emelvényt, amelyről különböző szónokok, 
úgy magyar, mint angol nyelven emlékeztek 
meg a magyar nemzet gyásznapjáról. 
Több százan írták alá azokat a petíciókat, 
melyeket a szervezők az ausztrál 
parlamentbe juttatnak el, kérve, hogy 
vizsgálják felül a 85 évvel ezelőtti nemzeti 
katasztrófát előidéző békediktátum 
létjogosultságát, kihangsúlyozva, hogy az 
elszakított területeken élő magyarok 
továbbra is kulturális és politikai elnyomás 
alatt élnek. 
A megemlékezés, melyen minden korosztály 
képviseltette magát a székely himnusz, majd 
a magyar himnusz eléneklésével ért véget. 
Melbourne utcáin legutóbb akkor láttak ennyi 
magyar zászlót, amikor az erdélyi 
falurombolás ellen ugyanilyen egységesen 
összefogva tüntetett a magyar közösség. 
 
 J.S., Melbourne 
 Az eseményen készült fényképet kérésre 
megküldjük. 
MVSz Sajtószolgálat 
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ŐSI KAPOCS  
 

A magyar-etruszk nyelvrokonság  
 
Könyvünk főszereplője: az etruszk-magyar 
azonosság. Meghökkentő, megdöbbentő? Az, 
különösen ha figyelembe vesszük, hogy az 
ókor egyik legnagyobb kultúrája éppen az 
etruszkoké volt. Kinek juthatnak eszébe ilyen 
gondolatok? A kötet szerzője Mario Alinei 
kiemelkedő tudású nyelvészprofesszor. 
Munkásságát jelentős nemzetközi elismerés, 
szakmai tekintély övezi. A téma 
döbbenetessége mellett az is bizonyos, hogy – 
jelentős nemzetközi vonatkozásai mellett - a 
magyarság szempontjából felbecsülhetetlen 
értékû könyvet tartunk a kezünkben. Egy 
könyv, amelybõl kiderül, hogy a magyarok már 
jóval a „honfoglalás” előtt az európai térség 
nagy részén jelen voltak, s az is, hogy a 
régészeti kutatások eredményei szerint az 
etruszkok ősei a Kárpát-medence területéről 
származnak. Egy könyv, amely teljesen új 
megvilágításba helyezi az etruszk nép Kárpát-
medencéhez fűződő (rendkívül szoros) 
kapcsolatát, és az ókori Itália kultúrális, 
műszaki fejlődését meghatározó folyamat - 
ebből a térségből származó - magyar 
összetevőit. Egy könyv, amelyből megtudjuk, 
hogy Nagy-Magyarország területe egészen a 
bronzkor végéig Európa ipari szíve, motorja 
volt, egyben, hogy az innen induló magyar–
etruszk behatolás Itália földjére nem csak, 
hogy nem tűnik merész kijelentésnek, hanem 
egybevág az összes régészeti feltárás 
eredményével. Egy könyv, amely bemutatja, 
hogy a magyarok több évszázaddal Árpád 
bejövetele előtt is képesek voltak falakkal és 
tetővel rendelkező házakat építeni, valamint 
azt is, hogy a honfoglalás korának primitív, 
„betántorgó” nomád magyarjairól szóló 
délibábos hipotézis minden tudományos 
alapot nélkülöz. Egy könyv, amelynek 
ismeretében tehát újra kell gondolnunk a 
honfoglalást és idõrendjét, de az Árpád vezér 
korát jóval megelõzõ magyar jelenlétet a 
Kárpát-medencében és földrészünkön is.  
 
 
  

2005. június 19   

Ebéddel egybekötött  
nóta délután..... 

 
 „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, 
Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt. 
Mulassunk hát egy vagy két óráig, 
Végbúcsúnkat még ki nem adják itt.” 
 
Hogyan is történt?  
A közmondás is azt mondja, minden jó ha a vége 
jó!  
Hát ez jó volt!!  
Az „egy két óra”-i mulatásból öt órai mulatás lett. 
A nótázás végére a következő mondat tett 
pontot: Akiben még sok az erő azt kérjük jöjjön a 
konyhára azt levezetni. Ez volt a végbúcsú. 
 Csak az nem érezte jól magát aki nem 
volt ott. Közkedvelt zenészünk Paska Béla és 
énekesünk Varga Lidia, majdnem megállás 
nélkül, szórakoztatták a vendégeket. Ebéd előtt, 
hogy megjöjjön az étvágy, ebéd közben a jó 
ebédhez szólt a nóta és befejeztével kezdődött 
az igazi, ekkor hallottuk a szebbnél szebb 
nótákat, népdalokat.  
 A nótázásból mindenki kivette a részét, 
mert Lidia és Béla nem fogytak ki a nótából és 
abban biztos vagyok, hogy mindenkinek 
elhangzott az a dal/nóta melyet kedvel. A 
születésnapok és névnapok ünneplői Vető Olga 
által voltak köszöntve. Ének, tánc, mulatás, kinek 
mi tetszett. Ez az ebéddel egybekötött nóta 
délután igazán nagyon jól sikerült és ez azért 
történt mert jó volt a társaság és a kért 
jóhangulatot magukkal hozták! 
Aki nem hiszi járjon utána. 
  A sikerhez a következő személyek 
járultak hozzá:  
Ámon Lilla, Boros Erzsébet, Boros Emil, Deák 
Julianna, Finta Zoltán, Osmond Irén, Osmond 
Sándor, Szabó Marika, Szabó György, Takács 
Erzsébet, Takács József, Vető Tibor, Varga Lidia 
énekes, Paska Béla zenész, mindazok akik 
eljöttek és az igazgatók: Burai Gyula, Hende 
József, Sülly Eta, Vető Olga.  
 
 Köszönjük!!! 
   

A viszont látásra a következő rendezvényünkön, 
kérjük figyeljék a hiradót. 

Atyimás Erzsébet   
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Sakk hirek ! 
 
 Az újra aktiv Budapest Sakk Egyesület,  
szeretettel várja a sakk-barátokat a 
Magyar Központban, péntek esténként  
6 óra 30 –kor kezdődő összejöveteleire. 
(Helyszin : a Könyvtár ill. a Magyar Iskola 
melletti terem.)  
 A találkozók időpontja tehát 
megváltozik. Visszatérünk a régen bevált 
időponthoz, a péntek esti találkozókhoz, a 
vasárnapiak helyett .  
 A szervezők tisztelettel és 
szeretettel hivják a sakkozást kedvelőket, 
kicsiket –nagyokat, kezdőket és haladókat 
egyaránt a versenyzési lehetőséget, 
szinvonalas szórakozást kináló 
együttletekre.     
 Érdeklödő telefonhivásaikat 
tisztelettel várják : 
 Ficker Antal     9874 6501 és 

Simon Endre:  9325 1809  

Központban: Részvény,  
vagy tagság 

 
A Központ igazgatóinak meghivására szép 
számmal vettünk részt egy gyűlésen mint a magyar 
szervezetek megbizottjai, tanácsot adni, hogyan 
lehetne jobban felvirágoztatni a Központot. Smikot 
felvetettem a kérdést, hogy hányan vannak ott 
részvényesek, alig volt jelentkező. Pedig a sok 
fiatal vezető jelen, nagyon fontos és kiváló munkát 
végez. 
 Sok alkalommal, már évek óta, felvetődőtt, 
klub tagság javaslat. Mindég elvetettük, mert 
elkéstünk vele és szervezési nehézségek miatt. 
Egy másik, természetesebb megoldás, hogy 
mindenki lehet részvényes, amit részletekben is 
lehet kifizetni. Mert minden jómagyar mindég 
szivesen van látva minden Központ rendezvényen: 
templomban, nemzeti ünnepen, kultúr és 
szórakoztató rendezvényen, iskola, cserkészet, 
tánccsoport, ifjúsági foglalkozáson, idősek klubban, 
stb. De az ott megjelentek sajátjuknak tekintik e a 
Központot, ami mindezeknek otthont ad, ha nem 
tagok, nem részvényesek, nem tulajdonosai? Vagy 
csak használják és nem becsülik meg?  
 Láttuk ahogy a kommunizmus megbukott, 
főleg azért mert elvetette a magán-tulajdont. 
Márpedig az ember alap-tulajdonsága a 
magántulajdonhoz ragaszkodás. A Központunk 
erőssége, hogy a törvény biztositja a részvényesek 
jogait és kötelességeit, tulajdonjogát és nem „csáki 
szalmája”. Nem abból áll, hogy gavallérúl 
odadobtuk azt a pár dollárt ajándékba, hanem 
felelősséggel tovább vigyázunk rá, hogy céljait 
elérje. Jogot ad, hogy szavazzanak, hogy 
igazgatók lehessenek, hogy a törvény erejéig 
vigyázzanak a tulajdonomra. Nem 
nyerészkedésből vettük, hanem mert csak igy 
épithettünk Központot. Részvények és a rengeteg 
ingyen munka nélkül nem lenne Központ. Én sokat 
nyertem abból, hogy részvényeket fizettem és 
dolgoztam érte, mert ezáltal rengeteg jómagyar 
barátot szereztem (első részvényem dátuma 1969) 
és ott mindég úgy éreztem magam mintha szép 
magyar hazánkban lennék. Ez többet ér nekem 
minden pénznél. 
 Igazán meglehet elégedve a melbournei 
magyarság, itt áll előttünk több mint húszéve, hogy 
a részvényesek és igazgatók több mint egy millió 
dollárt befizettek felépitették ingyen munkával és 
működtetik a „mi kis magyarországunkat”. Adósság 
mentessen. 
 Voltak hibák, őszintén bevalljuk. Az 
igazgatók nem „igazgattak”, mert WC-t, edényt 
pucoltak, főztek, csákányoztak, ők dolgoztak 
legtöbbet. Ezért megérdemlik támogatásunkat és 
megbecsülésünket. Hiba volt, hogy csak későn 
indult a Központi Hiradó, igy elveszitettük a 

kapcsolatokat a részvényesek és épitőkkel, 
támogatokkal. Szintén, egyes igazgatók 
kérdésessé tették, ha papiron csak egyik 
házastárs neve szerepelt, a másik részvényes 
e, nem beszélve a gyerekek és unokákról, 
hogy minnél több részvényes legyen. 
Lehetőleg minden  melbournei magyar 
tulajdona kellene legyen. Részvényt 
részletekben is lehet kifizetni. 
 Kritikát és birálatot bőven hallunk a 
Központról, főleg azoktól akak talán nem is 
látogatják. Inkább fáj azoktól akik odajárnak, 
használják, de nem részvényesek, nem 
tulajdonosai. 
 Te is jegyezzél részvényt a Melbournei 
Magyar Központban kedves magyar 
Testvérem és legyél büszke boldog 
tulajdonosa ennek a nagyszerű 
Intézménynek. 
 

Bartha Lajos 
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Kedves Barátunk! 
 
 A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, együttműködésben a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetével idén is megrendezi Ifjúsági Találkozóját, 
amelynek célja, hogy a világban szétszóródott magyar fiatalok megismerjék a Kárpát-
medence kulturális örökségét, történelmét, erősítsék nemzeti identitásukat, ápolják 
hagyományaikat, gyakorolják anyanyelvüket és baráti kapcsolatokat építsenek ki a 
különböző régiókból érkező magyar fiatalokkal. 

 Helyszín: Felsőremete, Kárpátalja 
Időpont: 2005. július 16.-23. 

 Jelentkezési feltételek: 

 18. életév betöltése 

 A csatolt jelentkezési lap kitöltése 

 Részvételi díj fizetése, az alábbiak szerint: 
 
 Magyarországról érkezetteknek: 22.000,- Ft; Nyugati Régióból érkezetteknek: 30.000,- Ft 
Határon túliaknak: 2.500,- Ft 
 
 A részvételi díjat az alábbi számlaszámra kérjük átutalni, a jelentkező nevének 
közlemény rovatban való feltüntetésével: 

  
 10900011-00000013-12550001 

   Szwift kód: BACX HU HB 
 Az alapítvány bankja: 

 HVB Bank Hungary Rt., 
Alkotmány u. 4. 1054 Budapest - Magyarország 

 
 A részvételi díj tartalmazza a szállást, az étkezést, a programokon való részvételt és buszos 
utazást Budapestről a helyszínre és vissza. 
 
 Értékelési szempontok:  
a jelentkezések beérkezésének sorrendje 
a jelentkezők eddig kifejtett tevékenysége a magyarság érdekében 
 
 Túljelentkezés esetén az elutasított jelentkezőknek is van lehetőségük a táboron való 
részvételre, a találkozó teljes díjának befizetése ellenében. Ennek összege: egy hétre 40 
000 Ft vagy 5700 Ft/nap. 
 
A legtöbb országból nincsen szükség vízumra, de kérjük, hogy minden jelentkező 
bizonyosodjon meg erről a helyi ukrán nagykövetségen! 
  
 Jelentkezni kizárólag a jelentkezes05@freemail.hu e-mail címen lehet! 
  
 További kérdéseitekel kérjük, hogy forduljatok bizalommal a szervezőkhöz: 
  
 Harmati István: +36-30-265-66-97 
e-mail cím: jelentkezes05@freemail.hu 
 
 Varga Eszter: +36-1-201-07-79 (Hétköznap 17 óra után és hétvégén) 
e-mail cím: jelentkezes05@freemail.hu 
  
 Jelentkezési határidő: 2005. június 30. 

mailto:jelentkezes04@freemail.hu
mailto:jelentkezes04@freemail.hu
mailto:jelentkezes04@freemail.hu
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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 

 

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: 

Szent István templom alatti társalgó:  
Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  
Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

 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 igazgatók 

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 

Olcsó hivás világszerte 
 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TE-
LEFON KÁRTYÁVAL 

 

 Pl. Magyarország 8 ¢-ért percenként  
24 órában, kapcsolási dij nélkül hivható 

 
 Bővebb felvilágositásért és a  

különböző országok dijszabásáért hivja 
 

 Jutkát: 9840 6551 

 

 

 

Jókat lehet enni anélkül, hogy nagyon  
figyelni kellene a pénztárcát 

Nyitva: Szerdától—vasárnapig 
Nagyszerű ízek, olcsó árak! 
Élő zene minden szombaton 
 

 

760 Boronia Road Wantirna 
Licensed or BYO Wine 

PH: 9800 4544 
www.korona.com.au 

KORONA 
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július 2. szombat  Magyar Központ Népitánccsoport bálja 
július 3. vasárnap  8.30-kor Igeliturgia 
    de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 
    du 2.30-kor Irodalom és Zenebarátok Körének   
    összejövetele 
  
július 10. vasárnap  NINCS SZENTMISE A SZENT ISTVÁN TEMPLOMBAN 
    (egyetlen katolikus szentmise deli 12-kor St.Colman  
    templomban) 
         
július 17. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11.0 órakor Református Istentisztelet 
       
július 23. szombat  Anna Bál 
július 24. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    de10-kor Evangélikus Istentisztelet 
         
július31. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
    Klub Nap   
          

 
AUGUSZTUSI NAPTÁR  

  
augusztus 6. szomat  Táncdalfesztivál  
augusztus 21. vasárnap Szent István ünnepély / ebéd 
augusztus 28. vasárnap Klub Nap 
     
 
 

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 július 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 
Szerkesztőbizottsághoz. 

JÚLIUSI NAPTÁR 


