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15. évf. 1, szám, 2007 február 

SEGÉLYKONCERTSEGÉLYKONCERT  
A MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONTBAN 

760 BORONIA ROAD WANTIRNA 

 2007. január 28.-án vasárnap du. 3 órakor 
 

 műsor 
a Melbourne-i fiatalság legjobbjaival 

Biszák Júlia és Risztics István rendezésében 
 

 Fogjunk össze egy beteg kisgyerek gyógyulásáért 
 

 A KONCERT TISZTA BEVÉTELÉT, MAGYARORSZÁGRA A KISFIÚ 
SZÜLEINEK, TOVÁBBITJUK 

 
 Belépődij: $ 20 melyben kávé és sütemény bennefoglaltatik 

 
  ÉRDEKLŐDNI LEHET:  

ERDŐSI ROZÁLIA  ATYIMÁS ERZSÉBET 
Tel: 03 9705 8778  Tel: 03 9802 7637 
Mob: 0401714815  Email: atyem@optusnet.com.au 
Email: erdosiek@aapt.net.au 
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SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 

VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI  

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelánporcelánporcelánttt         
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 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 

2007-ben a KÖVETKEZŐ 
MUNKANAPOK 

a Központban 
 

Február 3 
Március 3 
Április 7 
Május 5 
Június 2 
Július 7 

Augusztus 4 
Szeptember 1 

Október 6 
November 3 
December 1 

 
reggel 8 órától 

Szeretettel várjuk Önt és kedves 
barátait!! 

 
Bővebb felvilágositás: a 9754 8579 

telefonszámon 

  

Meghivó - sakkversenyre! 
 
 Február 4.-én, (a bográcsos főző verseny 
napján) 11 órától, a Magyar Központban,  a  
Budapest Sakk Club, a  Cserkész Szövetség   
támogatásával, sakkversenyt rendez, 
amelyre szeretettel hivjuk, s várjuk  a 
Tisztelt érdeklődőket. 
A Paprika Huszár Étterem dijait a 
résztvevők sorsolás utján nyerhetik el.  
Ezen a rendhagyó sakkversenyen tehát  
mindenkire rámosolyoghat  a  szerencse.  
Ezt az alkalmat  egyszerűen nem szabad 
kihagyni, találkozzunk tehát a Magyar 
Központban! 
 
 A sakkverseny rendezők nevében: 

 Simon Endre 
9325 1809 

Tisztelt Uram /Hölgyem 
 
 Keresem egy rokonomat ill. családját akik az 1956 -
os forradalom idején emigráltak Ausztráliába, Mel-
bourne-be és akiknek a neve: Szűcs István, művezető 
volt Bp.-en, a felesége pedig Margit, volt két  
gyerekük, ifj.Szűcs István (Pityu) és Szűcs Ildikó. 
 
 Egyetlen információm, hogy az idősebb Szűcs István 
édesapja bánffyhunyadi származású, MÁV alkalma-
zott volt, édesanyja pedig Csazó Ilona, alsórákosi 
származású. Ha bármi információval tudnak segíteni 
akkor köszönet előre is érte, vagy ha esetleg el tudna 
kalauzolni valakihez aki(k) talán ismerték őket, vagy 
tudtak, tudnak valamit felőlük. Addig is Isten áldását 
kívánom munkájukra: 
 
Simon Szabolcs 
presbiteriánus lp. 
 
Sepsiszentgyörgy 
Málik József 6sz. 
Románia 
Tel.0040/744307550 
simonszabolcs@gmail.com 

mailto:simonszabolcs@gmail.com
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A Magyar Központ igazgatói 2007-ben 

Magyar Ház 
Szövetkezet 

Isjúsági Szövetkezet Regnum Szövetkezet Társadalmi Klub 
Szövetkezet 

Bakos János Atyimás Erzsébet Bartha Iza Burány Péter 

Kövesdy András Burai Gyula Fogarassy Marika Házy Irén 

Révész Attila Hende József Galambos Imola Kazi Anna 

Sülly Sándor Sülly Eta Hadarics Trudi Szabó Edith 

Szetey István Vető Olga Polónyi Marika Szabó Gyula 

Vető Tibor  Sebők Gizella  

ERDÉLYI SZÖVETSÉG HIREI 
 Karácsony után 
 Az ünnepek elmúltak, átvészeltük a „beigli 
mérgezést”  és Szilveszter este vissza 
tekintettünk az elmúlt évre és talán még egy 
fogadalmat is tettünk, amit nem tartunk meg, 
vagy nem tudunk megtartani. 
 
Terveket készitünk az ÚJ-Évre mit, hogy és 
miként akarunk megcsinálni, mit szeretnénk 
megvalósitani. Leveleket és jókivánságokat 
kapunk,- távolról és közelröl. 
 
Ezek közül szeretnék egyet megosztani a 
kedves olvasóval, barátainkkal, melyet Tankó 
Beátától kapott Szövetségünk Karácsonyra - 
Erdélyből. 
 
Beáta a Gyimesfelsőlok-i Árpádházi Szt. 
Erzsébet  Liceum XI. osztályos kiváló diákja. 
Jogot szeretne tanulni és a melbourne-i 
magyarság által anyagilag támogatott három 
középiskolás tanulók egyike, de beszéljen a 
levél magáért:- ................ 
  
„Hálás szivvel köszönöm az Erdélyi Szövetség 
és a viktoriai magyarság jótéteményét amellyel 
szives volt a gimnázium néhány jól tanuló 
diákját megajándékozni, köztük engem is. Nagy 
megtiszteltetés számomra –  , és szerintem az 
iskolának is – hogy ilyen távolrol is gondolnak 
ránk, segitenek rajtunk és támaszként 
szolgáltatják magukat. Az ösztöndij – 
kiosztáson elhangzott, hogy talán mi nem is 
tudjuk, hogy hol van Doncaster, de Önök 
tudják, hogy létezik Gyimesfelsölok. Bizony 
nagyon meglepödtem mikor azt mondták, hogy 
Ausztrália és arra gondoltam,hogy tengerek, 

oceánok és kontinensek választanak el 
bennünket egymástól. Nagyon jó érzéssel töltött 
el, hogy számot tartanak erre a kis falura valahol 
a nagyvilágban. Nem tudom kifejezni hálámat 
Önök iránt, hogy segitenek tanulmányaim tovább 
folytatásában és Isten segitse meg jótéteményü 
adományukat. Talán azzal visszaszolgálhatom 
egyszer, ha jó eredményeket érek el becsülöm 
erdélyi Magyarságomat és mindig hű maradok 
ahhoz. Nem tudom Önöknél mikor van 
Karácsony, de nálunk nemsokára, igy áldott 
Ünnepeket kivánok, - eltöltve egészségben és 
békességben.Tisztelettel .... Tankó Beáta.” 
 
Idáig a levél. Továbbitom, hogy ismertessem, 
hogy hová és kinek adtunk támogatást és milyen 
volt arra a reakció. Mind ezt az itt élő magyarság 
a rendezvényeinken való részvétele teszi 
lehetővé. Legközelebbi rendezvényünk a Február 
25.-ei PIKNIK lesz a Központ árnyas ligetében 12 
órai kezdettel, melyre szeretettel várunk 
mindenkit.  Jelszavunk változatlanul :-  Segits, 
hogy segithessünk.Kérjük, hogy tányérját, 
evöeszközét, székét és asztalát mindenki hozza 
magával, a többiröl a Szövetség fog gondoskodni. 
A viszont látásra a PIKNIKEN. Sütemény 
adományokat köszönettel fogadunk 

Pelle Lajos. 
 

NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK !!!! 
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A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2007-ban: 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

Február 18 
Március 18 
Április 15 
Május 20 
Június 17 
Július 15 

Augusztus 19 
Szeptember 16 

Október 21 
November 18 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
A közeljövőben építünk Magyarországon egy 
nagyobb szabadidő és élményparkot, Mária Park 
néven. 
 
A park kettős céllal épül. Egyrészt családoknak, 
turistáknak kínálnánk kultúrált szórakozási 
lehetőséget, másrészt az iskolán kívüli oktatás-
nevelésben szeretnénk valami újat nyújtani. 
Szeretnénk a mai kívánalmaknak megfelelő 
színvonalon közelebb hozni a gyerekekhez a 
tudományt és a kultúrát. 
  
Ezek alapján, jelen megkeresésem is kettős célú. 
 
Egyrészt: 
Keresnénk a parkba különleges játékokat. 
Tudna nekem valaki segíteni kapcsolatot teremteni 
olyan cégekkel, vagy személyekkel, akik érdekeltek 
a szórakoztató biznisznek ebben az ágában? 
Gyártó, kereskedő, vagy üzemeltető is érdekelne. 
  
Másrészt: 
Keresnénk olyan magyar különleges személyeket, 
akik Magyarországon kívül értek el az élet 
valamilyen területén sikert, de itthon nem nagyon 
ismerik a munkásságukat. Most első körben olyan 
tudósokat, művészeket keresnénk, akiknek a 
munkássága attraktív módon bemutatható. 
  
Az ötletet Kepes György "fényművész" 
munkásságának a megismerése adta, aki csak 
halála előtt néhány évvel költözött vissza 
Magyarországra, így az Ő tevékenységét, 
szellemiségét itthon nem nagyon ismerik. Úgy 
gondoljuk azonban, hogy ha sikerül egy-két művét 
bemutatnunk a MáriaParkban, akkor jelentősen 
segíthetnénk a méltó ismertség megszerzésében. 
  
Kérem, a lehetőségeik szerint járuljanak hozzá, 
hogy egy sikeres, a magyar szellemiség és kultúra 
méltó bemutató helyét hozzuk létre. 
  
Köszönettel: 
Sashalmi László 
Miskolc 
l.sashalmi@t-online.hu 
 
  

I 
'm the locum Volunteer Coordinator with an 
organisation called Volunteer Alliance, re-
cruiting volunteers for four not-for-profit aged 
and community care organisations in the 

Ashburton Glen Iris area. 
  One of the organisations I recruit for is 
Elsie Salter House in Ashburton, a lovely, warm 
and cheerful day centre for people who are ex-
periencing the early stages of dementia. 
 An elderly Hungarian woman has recent-
ly begun attending the centre on a regular basis 
and, although she does speak English, it may 
become more difficult for her to communicate in 
English as her memory loss increases.  Unfortu-
nately, none of the wonderful, caring team of 
staff and volunteers at Elsie Salter House can 
speak Hungarian. 
 So, we are hoping to find a Hungarian 
volunteer (or volunteers) who would be interest-
ed in coming along to Elsie Salter House on a 

A világ úszóbajnokság 
Melbourne-ben lesz  

március 17-től április 1-ig. 

Bővebb felvilágositás 
található a 

http://www.melbourne2007.com.au/?s=champio
nshipinformation 

honlapon. 

Köszönet  Bardos Rózsikának a 
sziveszteri bálra ajándékozott két 

darab arany nyakláncot. 
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A MAGYAR NYELVISKOLA 

örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő 

gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központban 

760 Boronia Road Wantirna 

szombaton de. 9.30-tól 12.15ig  

és péntek este (ha van elég jelentkező)  6.00-tól 8.30ig 

A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 

foglalkozunk. 

Beiratkozás: 2007. február 3-án 9.30-12.15 között. 

További felvilágositást ad: 

Szabó Marika  

Telefon: 9870 8768  

Email: mariaszabo@optusnet.com.au  

Magyar Nyelviskola a Melbourne-i Magyar 
Központban 

 

 A Magyar Nyelviskola vezetését, Kurtz Máriától, egy 
évvel ezelőtt, Szabó Marika vette át. 
   December 20.-án szerdán este, Szabó Marika, a 
Melbourne-i Magyar Központban működő Magyar 
Nyelviskola Igazgatója, a melbourn-i Magyar Központ 
Igazgatóinak az elmúlt iskolaévről beszámolót tartott. 
   A magyar Nyelv Iskolának, az elmúlt évben, 31 tanulója 
volt. Ebből öt érettségizett.  
   A tanitók a következők voltak:  
Szabó Marika - Igazgató és Felnőtt osztályvezető 
Molnár Emőke - első szint 
Reiner Gabriella - második/harmadik szint 
Gábor Anna Mária - négyes/ötös szint 
Szállási Katalin - érettségi szint 
Schild Csilla - felnőtt osztály 
   Az elkötelezettségükért mindannyian “babért” 
érdemelnek, mert vállalják a komoly, néha igen nehéz, 
feladatot a jövő nemzedék oktatását. 
   Az év folyamán a tanitók, hogy szakmai tudásukat 
fejlesszék, a “Modern Language Teachers Association” 
két napos, konferenciáján is részt vettek. 
   Az évi foglalkozások mellett a márciusi ünnepélyen, 

Anyák és Apák napján az Árpád Otthon lakóinak 
műsorral kedveskedtek, kirándultak a Werribee-i 
Állatkerbe és évvégén az Érettségizők 
Ballagás/vacsorán vettek részt. 
   Pénzgyűjtési tevékenységekben is volt részük, 
mint, csokoládé eladás, délelőtti borbély/hajvágás és 
sütemény eladás a márciusi ünnepély alkalmával.  
   Az mellett, hogy az iskolák állami segélyt kapnak 
és a tanulók tandijat fizetnek az iskola anyagi 
gondokkal küzd és ezért kell pénzgyűjtéssel pótolni a 
hiányt. A Tanitóknak könnyebb lenne a dolguk ha a 
pénz hiánya nem okozna gondot, több időt és 
figyelmet tudnának tanitványaik javára forditani. 
Ezért a Magyar Nyelviskola anyagi és bármilyen 
segitséget szivesen fogad. 
   Akinek módjában van gondoljon a jövő nemzedék 
oktatására.  
   Kivánunk Szabó Marika Igazgatónak és a Magyar 
Nyelv Iskola Tanitóinak és tanulóinak eredményes 
évet 2007-ben. 

 
 Atyimás Erzsébet 

Igazgató 

Tuesday and/or Friday, from 9:30 - 3:00 (or 
part of that time) to be a recreation compan-
ion.  
 Generally speaking, the recreation 
companion volunteers engage clients in 
conversation and assist them to participate 
in the activities which include singalongs, 
games, arts and crafts, etc.  Volunteers and 
staff join clients for morning tea and lunch, 
which are provided by the centre. It really is 
a warm. caring and fun environment.   
 I was wondering if someone who 
uses your wonderful Hungarian Community 
Centre might be interested in this volunteer 
role, and/or if there's a way I could advertise 
or communicate this volunteer need (e.g 
through a newsletter or on a notice board?) 
to members of the Hungarian community. 
 If someone at your centre could get 
back to me with any suggestions, we would 
be most appreciative.  The Elsie Salter 
House team and I know that their lovely 
new Hungarian client would enjoy her day 
there so much more with the assistance of 
someone who speaks her language.  
 Thank you in advance for any assis-
tance you can provide. 'Hope to hear from 
someone soon! 
 
Yours sincerely,  

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
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I 
 am trying to find about as much infor-
mation about my Father -Florian Csorgo - 
before undertaking a trip to Hungary next 
year.  Is there anyone that I can talk to that 

may be able to provide information. My father 
passed away in 1987. The main thing is to try to 
find out where he was born and if I have any 
relatives. My father did not talk about his time 
in Hungary and did not have any documents 
etc. He came out to Australia on the SS Dun-
dalk Bay in 1950 from Bagnoli Camp, Italy. 
We believe he was born in Bos (now part of 
Serbia) and had a brother Leopold and Sister 
Anne. His brother apparently went to America 
and his sister to England.  I have not been able 
to trace any one there of that name.  There are 
numerous Csorgo's but none seem to be rela-
tives. 
Much appreciated 
  

John Csorgo 
john@equalbytes.com.au 

Melboune-i Magyar Központ és a Magyar Nyelv 
Iskola rendezésében 

MÁRCIUS 15-i ÜNNEPÉLY 
2007. március 18.-án, vasárnap a 

Magyar Központban. 
 
 
 
 
 
 
 

Program  
12:00 óra Ebéd  -  Társadalmi Klub 
15:00 óra Szentmise  -  Szent István  
  Ökumenikus Templom 
16:00 óra Bolyai János Honvéd Alapitvány által 
  adómányozott Damjanich János 
  tábornok mellszobrának avatása és 
  koszrúzás 
16:30  Emlék ünnepély  -  Ifjúsági terem 
  Diszvendégeink: Fodor Lajos, Magyar 
  Köztársaság Canberra-i nagykövete és 
  Áder János, FIDESZ képviselő 

 
Minden honfitársat szeretettel várunk 

KERESTETIK 
 

Kalmár Imre 
 
Született: 1930 a szegedi kórházban 
Deszken laktak. 
 
Anyja neve: Závodszky Ágnes 
  szül: 1893 
Apja neve: Kalmár Orbán 
  szül: 1883 
Kalmár Imre 1948 augusztus 13.-án 
hagyta el Magyarországot. 
 
Keresi unokahuga Galambos Erzébet 
 
Cim:  Gergity Andorné 
 6500 Baja 
 Kinizsi P u. 36 
 Magyarország 
 

ARACSI PUSZTATEMPLOM JAVITÁSA 
 
Sóti János S J plébános Törökbecséről kéri 
segitségünket az Aracsi Szent István Király Templom 
megjavitásához, mely a jugoszláv háborúskodások 
következtében veszélyesen megrongálódott.  
 
Akinek módjában áll, kéri az Atya, segitsen helyzetéhez 
képest, hogy hitünk és népünk fellegvára, Szent István 
királyunk temploma ott fennmaradjon. 
 
Sóti atya a következő budapesti bankszámlára kéri 
befizetni az adómányokat. 
 
K&H Bank 
1051 Budapest 
Vigadó Tér 1 
Conto (Euro):10205000-11020985 
Swift? 0KHBHUHB 
IBAN: HU54 1020 5000 1102 0985 0000 0000 
Sóti János SJ 

mailto:john@equalbytes.com.au
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Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9486 3670:  
email: loupelle@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
- Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Kovács Róbert   
tel:(03)9723 3589:  
email: rkovac@melbpc.org.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens 
Club Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 
 
 
Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      

tel:   9870 8768:  
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Hegedűs József   
tel:   9878 8296  
email: crosscom@iprimus.com.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: ttoth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hólnap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
Victoria-i Magyar Emberjogi Alap 
(VMEA) 
elnök:  Fliszár Petronella   
tel:   9758 4620 
 
Gyűlések: Minden hónap második 
keddjén este 7.30-kor az iskolai termek 
egyikében. 

A Magyar Központban működő csoportok 
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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 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 

 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

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: 9891 8010 / 0414 67 29 57 

 

 

KORONA 

 

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 

KATALIN ENISZ 

Bi-lingual Counselling Services 
(angol/magyar) 

Services Offered: 
 Adjustment problems 

 Personal and relationship issues 

 Women’s issues 

 Stress management 

 Depression and grief 

 Anger management 

 Anxiety problems 

 Assertiveness training 

 Midlife crisis 

 Sexual difficulties 

 Relaxation treatment 

 Addiction treatment (alcohol, 

drug, eating disorder) 

 

All Enquiries: 03 9534 1701 

 

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 

Krisztinát a 9801 8055 telefonszámon: 

email: kriszti@arpadhostel.com.au 

ELADÓ 
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január 28. vasárnap  Jótékonysági koncert 
 
február 3. szombat  Takaritó nap 
 
február 4. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
    Gulyás/Halászlé főzési verseny 
      
február 11. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
        
február 18. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
    Klub Ebéd 
            
február 21. szerda  este 7:30-kor  Szentmise (Hamvazószerda) 
 
február 25. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Erdélyi Szövetség piknik 
 

 
Márciusi naptár 

Március 3. szombat  Gyöngyösbokréta bál 
Március 18. vasárnap  Március 15. ünnepély, Damjanich szobor avatás, 
    Klub ebéd 
  

RENDELÉSI ÍV 

Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $10-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb február 20.-ig eljutattni 

fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@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 

FEBRUÁRI NAPTÁR 


