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15. évf. 2, szám, 2007 március 

  
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 ezt követően  
  koszorúzás a Hősi Emlékműnél 
16:30 óra Emlék ünnepély  -  Ifjúsági terem 
  Diszvendégeink: Fodor Lajos, 
  Magyar Köztársaság Canberra-i 
  nagykövete és Áder János,  
  FIDESZ alelnöke 
18:30 óra Álló fogadás – 
  Diszvendég Áder János 
 

Minden honfitársat szeretettel várunk! 

Bemutatkozik a 
Bolyai 

honvédalapítvány  
A magyar tisztképzést 
segítő Bolyai János 
Honvéd Alapítvány 
m o s t  j u b i l á l 
Budapesten. A 15 év 
e r e d m é n y e i k r ő l 
h o n l a p j u k o n 
www.bolyaialapitvany.
hu részletesen tájéko-
zódhatunk.  
Kezdeményezésükre, 
a  t i s z t k é p z ő 
intézetekben végzettek 
50 év után arany, 60 
év után gyémánt és 65 
é v  u t á n  r u b i n 
emlékdiplomát kapnak. 
S z ám o s  s z o b o r , 
e m l é k h e l y  é s 
emléktábla létesült a 
Bolyai János Katonai 
Műszaki Főiskolán, a 
Z r í n y i  M i k l ó s 
Nemzetvédelmi Egye-
temen és Magyar-
ország számos helyén, 
még a határon túl is. 
Tanulmányi ösztön-
díjakat létesítettek, 
tanulmányutakat és 
emléktúrákat szervez-
tek, katonasportokat 
támogattak (vívás, 
lovaglás) 
Elhelyezték a névadó, 
B o l y a i  J á n o s 
h a d m é r n ö k ,  a 
világhírű matematikus 
emléktábláját Bécsben 
a Stift-templomban. 
E l k é s z í t e t t é k  a 

hadmérnök bronz szobrát, melyet nemcsak a 
felsőfokú katonai tanintézetükben, valamint a 
Bécsi Tiszti Akadémián, hanem a Sapientia-
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és 
Hadtudományok Karán is, Marosvásárhelyen 
helyezték el. 

A  katonahősök t isz te le tének 
megőrzését az Alapítvány legfontosabb 
feladatának tartja.        Az első világháború 
után Magyarországon 1938. végéig 1086 
világháborús emlékművet állítottak fel. Az 



2 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
2007-ben a KÖVETKEZŐ 

MUNKANAPOK 
a Központban 

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 Vető Tibornál a 

9754 8579 telefonszámon 

1924-ben hozott törvényben a hősök emlékünnepét 
nemzeti ünneppé nyilvánították. Szomorú igazság 
az, hogy a II. világháborúban a magyar nemzet sok 
fia vált áldozattá. Csupán 1943. januárjában, a Don 
melletti csatában több mint százhúszezer magyar 
katona vesztette életét. A sebesültek száma is 
meghaladta az 50 ezret, s ugyancsak 60 ezren 
estek hadifogságba. Egy vesztes háború után 
elfelejtették őket, még a veszteséglistát sem tudtuk 
pontosan összeállítani. A szintén vesztes japán 
császár gondoskodott katonáiról, igyekezett minél 
előbb kiváltani hadifoglyait.  
Az Alapítvány fontosnak tartotta föleleveníteni 

országos szinten a 
Hősök Napjának 
megünneplését. Az 
Alapítvány állított fel 
először Budapesten 
egy kétalakos „II. 
világháború hősei és 
á l d o z a t a i ” 
emlékművet .  Az 
ausztráliai példát 
követték, ahol minden 
é v  á p r i l i s á b a n 
k e g y e l e t t e l 
emlékeznek meg 
katona hőseikről. Már 
a 90-es évek elejétől 
kezdeményezték az 
„ANZAC napján”, 
hogy a Solymári 

katonatemetőben ünnepélyes keretek között 
koszorúzzák meg az itt található ausztrál és 
újzélandi pilóta sírokat. Ma már a 2001. évi LXII 
törvény alapján emlékezhetünk hős katonafiainkra. 
A központi ünnepséget Budapesten mindig a Hősök 
terén, a Hősök emlékkövénél tartják. Így történt ez 
2006-ban is, május utolsó vasárnapján, ahol a 
Magyar Köztársaság elnöke, Sólyom László is 
elhelyezte a kegyelet és megemlékezés virágait.  

        
Nem véletlen az sem, hogy az Ausztráliában élő v. 
Kovács Vilmos szolgálaton kívüli egykori magyar 
királyi páncélos századost segítették abban, hogy 
Nógrádszakálon is létesüljön egy hősi emlékpark. 
Az elmúlt évben a település lakói már itt 
emlékezhettek meg. az I. világháború 38, és a II. 
világháború 29 katonahőséről. 
A ZMNE Üllői úti bázisán Zrínyi emlékparkot 
létesítettek. Itt található a dédapa, gróf Zrínyi 
Miklós (1508-1566) Szigetvár hős védőjének 
szobra, Benedek György Munkácsy díjas érdemes 
művész, valamint Zrínyi Miklós költő és hadvezér 
és Zrínyi Ilona bronz mellszobra Dr. Berek Lajos 
szobrászművész alkotásai. E szobrok másolataival 
Csáktornyán, Szigetvárott és Beregszászon is 
találkozhatunk. Segítségükkel Bocskai szobor 

AZ IFJÚSÁGI ÉS KUTURÁLIS SZÖVETKEZET 
RENDEZÉSÉBEN 

a Melbournei Magyar Központban 
    

 
 

 
műsor 

DÖMSÖDI FARKAS BÁLINT 
Előadásában 

akinek kedve tartja  szabad a Tánc 
2007 április 22.-én vasárnap du.  

16 órai kezdettel 
 

 Jegyár: 20 dollár 
A szünetben: sütemény, kávé és hűsitő ital 

kapható! 
 

 Műsor után “Székelykáposzta”  
VACSORA $15 

 
 CSAK ELŐZETES BEJELENTÉSRE 

KAPHATÓ 
 
 Asztalfoglalás, vacsora igénylés a következő 
személyeknél: 
 ATYIMÁS ERZSÉBET  9802 7637 
LINKA ESZTER   9878 1029 
VETŐ OLGA    9754 8579 
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A melbournei GYÖNGYÖSBOKRÉTA 
Néptáncegyüttes rendezésében szinvonalas 

est—tartalmas kikapcsolódás! 
 

DÉLIBÁBOS HORTOBÁGYON …. 
Fellépnek az Ausztráliában turnézó 
TÓTH ÉVA—LEBLANC GYŐZŐ 

Valamint helybéli jókedv csinálók 
MÁTÉ ÁGI—RISZTICS ISTVÁN 

Táncdalok—örökzöld melódiák—fantasztikus    
operettekkel köritve 

2007. március 3,-án, szombat este 7,30-tól a 
Magyar Központban 

Néptáncosaink nyitják meg az estet! 
Polgárpukkasztó magyaros ételek és italok, 

sütemények, tea, kávé kaphatók. 
No meg a tombola tárgyaink sem megvetni valók! 

Belépőjegy 20 dollár—az ifjúságnak kedvezmény. 
Kérjük, ne mulassza el ezt az estet. Csak egy 

előadás Melbourneben, s lehet, az utolsó! 
Asztalfoglalást időben jelezze: 

Juhász Angéla vagy Etelka: 9795 8972 
Mártonhelyi Erika: 9707 4265 

Sinka Imre: 9762 2380 
Nagyon várják önöket a Gyöngyösök! 

kerülhetett Kolozsvárra is a 
fejedelem Óvárbeli szülőházába, 
ami most a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudomány Egyetem 
Rektori Hivatala. Újabb tervük, 
hogy egy másik, új Bocskai bronz 
szobor Kassán, köztéren kerüljön 
felállításra. A rimaszombati Ph. Dr. 
Erdélyi Géza, a Szlovákia 
Református Keresztényegyházak 
püspöke a szobor avatására a 
szlovák elnököt kéri fel. A Bocskai szobrok alkotója. Dr. 
Berek Lajos szobrászművész, öntője: Varga Imre 
karcagi öntőmester és szponzora a Bécsben élő 
Sarkadi-Szabó Julianna volt. Genfben, a Reformátorok 
Falánál 1917-től hirdeti a vallásszabadság egyik 
kiemelkedő személyiségének – Bocskai Istvánnak – el 
nem évülő érdemeit Calvin és Cromwell társaságában 
a lengyel származású francia szobrászművész, Paul 
Landowski által kőből készített szobor.  

Úgy gondol juk,  hogy egy kari tatív 

hagyományőrző magyar alapítványnak 
feladata, hogy az országhatáron kívül elő 
magyarságnál is ápolja a nemzeti 
hagyományt, emlékeztetvén a ma élő 
fiatalokat nagyjainkra. Damjanich János 
tábornok neve aranybetűkkel íródott be a 
magyar nemzet történelmébe. Az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
kiemelkedő egyénisége, az aradi vértanúk 
egyike volt. 1849. február 24-én csapatai 
élén megakadályozta az osztrákok 
átkelését a Tiszántúlra. A II. hadtest 
parancsnokaként március 5-én fényes 
diadalt aratott Szolnoknál, ezzel lehetővé 
tette a tavaszi hadjárat sikeres 
kibontakozását. A szobor eredeti példánya 
Cibakháza központjában, a Polgármesteri 
Hivatal előtti parkban található. A 
Kuratórium döntése alapján a tragikus 
sorsú tábornok, Damjanich János 
szobrának másolatát az Ausztráliában élő 
magyaroknak adományozták. Tették ezt 
azzal a szándékkal, hogy a szobor 
hirdesse összetartozásunkat. A szobor 
avatására a Március 15-i nemzeti 
ünnepünkön, a Melbourne-i Magyar 
Központban kerül sor. A szobor 
talapzatának elkészítését Zágon Lajos 
vállalta. A szobor leleplezését Fodor Lajos 
nagykövet őexcellenciája végzi. Az avató 
beszédet Poroszlai Ákos alezredes, a 
kuratórium elnöke mondja. 

 
Ki ne emlékezne az Ausztrál ösztöndíjra, 
amit az egykori, a szolgálaton kívüli magyar 

k i r á l y i  h e g y i v a d á s z 
hadnagy, Pénzes János 
alapított. Ennek segítését 
is felvállalta az Alapítvány, 
amiről a Magyar Élet 
lapjain rendszeresen 
tájékozódhatott a Tisztelt 
Olvasó. 2006-ban is Bolyai 
Ösztöndíjat hirdettek a 
karon tanuló katona 
hallgatók részére. A 
hallgatók összemérték 

tudásukat, képességüket lövészet, fizikai 
állóképesség, katonai ismeretek terén, 
Bolyai János munkásságának ismeretéből 
és angol vagy német katonai szaknyelv 
használatából. A verseny első három 
helyezettje 3 hónapon át Bolyai 
Ösztöndíjban részesül.  
Tizenöt év telt el azóta, hogy a Melbourne-
ben élő Ludovikások Bajtársi közössége 
emlékkardokat adományozott a két 
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magyarországi katonai főiskolának. A „100 napos” 
ünnepségen az avatásra kerülő nappali tagozatos, 
végzős évfolyam kimagasló teljesítményt elért 
évfolyam elsők kapják meg a vándorkardokat. 
Talán emlékeznek még Kedves Olvasóink, amikor 
az egyik rangelső, Vincze Krisztián főhadnagy úr 
egyhónapos ausztrál útjáról számoltunk be. Biztos 
azt sem feledik még el, amikor a magyarság a 
millecentenárium évében a Bolyai János Honvéd 
Alapítvány közreműködésével 1996-ban az 
Ausztrál Királyi Hadsereg Duntroon-i Katonai 
Akadémiája díszkardot kapott. E kardot az Ausztrál 
Királyi Hadsereg két magyar származású katonája, 
Badinszky László és nagyenyedi Jeney Gábor 
Péter, valamint az emigrációban élő egykori m. kir. 

Damjanich János (Temesőr, 1804. 
december 8. - Arad, 1849. október 6.) 
honvédtábornok 
Szerb nemzetiségű, vagyontalan családból 
számazott, apja katonatiszt volt a császári-királyi 
seregben. Ő is katonapályára állt, a temesvári 
katonaiskolában végzett. 1848 áprilisától a 61. 
gyalogezredben szolgált főszázadosi rangban. 
1848 áprilisában szóváltásba keveredett Haynau 
altábornaggyal, aki a magyarokat és Kossuthot 
szidalmazta, ezért Olaszországba vezényelték, de 
visszakérette magát Magyarországra. A 
honvédsereg szervezésekor, 1848 júliusától már 
őrnagyi rangban vett részt a híres vörössipkás 
szegedi 3. honvédzászlóalj felállításában és 
kiképzésében. Kiváló parancsnok volt, katonái 
rajongva szerették, zászlóalja - a „vörössipkások” 
- a szabadságharc egyik leghősiesebb egysége 
volt. 
Kiemelkedő tulajdonságainak köszönhetően 
Damjanich gyorsan haladt a katonai ranglétrán. 
Októberben alezredessé, novemberben 
ezredessé nevezté ki. Decemberben kapta meg a 
tábornoki rangot, ekkor a bánsági hadseregben 

szolgált. 1849 márciusától a 3. hadtest 
parancsnoka lett. 
Dombormű az aradi Szabadság-szobor 
talapzatán 
A tavaszi hadjárat több jelentős ütközete fűződik 
a nevéhez. A szolnoki ütközet megnyeréséért 2. 
osztályú katonai érdemrenddel tüntették ki. 
Győzelmet aratot t  még Hatvannál, 
Táp ióbicskénél ,  Isaszegnél ,  Vácnál , 
Nagysallónál is. Április 28-án ideiglenes 
hadügyminiszterré is kinevezték, azonban még 
aznap eltört a lába, emiatt szolgálatképtelenné 
vált. Július 10-től az aradi vár parancsnoka lett, 
augusztus 17-én a cári csapatok előtt tette le a 
fegyvert. 
Kötél általi halálra ítélték, és az aradi vértanúk 
egyikeként 1849. október 6-án kivégezték. 
Utolsó előttiként került rá sor a kötél általi halálra 
szánt kilenc vértanú közt, legendássá vált végső 
szavai: „Azt gondoltam én leszek az utolsó, mert 
a csatában mindig az első voltam. Szegény 
Emíliám! Éljen a haza!” 
A  l a p  e r e d e t i  c í m e 
"http://hu.wikipedia.org/wiki/Damjanich_J%C3%
A1nos  

tisztek:lippai Rauch Károly és Pénzes János 
adták át az akadémia parancsnokának B.G. 
Stevens dandártábornoknak. E történelmi 
díszkard jelképezi a magyar és az ausztrál 
katonák ellenségeskedésének végleges 
megszűnésének kezdetét is.  Két 
világháborúban ellenfelek voltak ők, a XX 
század végétől már közösen szolgálnak a 
békefenntartási feladatokban a világ számos 
feszültség pontján. Mindenhol a világon a 
katonahősök: 
 
„VÉGAKARATA A BÉKE”    
 
Nagy László (BJHA egyik alapítója és titkára) 
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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. 

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 

Can you help? 

 
 One or more Hungarian-speaking volunteers 
are needed as a recreation/ activities compan-
ion at Elsie Salter House, a day centre in 
Ashburton for people experiencing dementia, 
to help an elderly Hungarian woman enjoy the 
centre`s activities.  Days:  Tuesdays or Fri-
days, 9:30 am - 3:00 pm (or any part thereof!)  
Light, cheerful and fun atmosphere.  Morning 
tea and lunch provided.   

For further information please contact Nancy 
Groll on 9885 3815 or Email volunteeralli-
ance@ashburtonsupportservice.com.  

KIES HELYZET 
 
E Föld-bolygó tulsó szélén,  
Messze hullámzó oceánon át,  
Ifjú korom éveit élvén  
Kerestem a jövöm otthonát.  
 
 Ahol a hattyuk feketék,  
A kangaroo csordákban él;  
Új külvilág a menedék,  
Ahol jövevény már nem fél.  
 
 Ott erdőtűz, s vihar tombol --  
Néha egymásra is talál; --  
Sok magyar kéz szorgalomból  
Létet, s otthont épit ma már.  
Míg sivatagi kánikula  
Perzselte le a láthatárt,  
A Dél-Kereszt arany fénye  
Egy nagy kérelmet nyújtott át.  
 
 Míg tart a tennisz kupa harc,  
Egy-két zápor vidam nyitány.  
Száraz föld és könnyes arc  
Érez áldást, 'hol volt hiány.  
 
 Ifjú szülők magyar földön 
Szivszorongva kérték Istent, 
Könyörüljön kis dédükön,  
S a segitség életet ment. 
 
 A fityeházi csöppség beteg. 
Bodzai család szive, lelke  
Egy jótékonyságért eped, 
Mert most túl nehéz a terhe. 
 
 Élet-halál vésze között, 
Sok idegen nehézségen át, 
A szabadság vágya révén 
Egy kis sereg tesz nagy csodát. 
 
 Egy énekműsor mosolyt alkot, 
A szivet öröm hatja át, 
Reményének ad alapot 
És ápolja Zsombi óhaját. 
 
 Melbourneben egy maroknyi nép, 
Ki vállalni mer áldozatot, 
Hogy kis Zsombi legyen még ép; 
Rászán hetet, vasárnapot. 
 
 Finom lelkű ifjak dala 
Lelkesiti fel azokat, 
Kik segithetnek talán még ma; 
S átnyujtják adományukat. 
 
 Az Úr Istennek legyen hála 
Magyar ember életéért! 
A jó tettet Ő megáldja 
Örök, igaz, Megváltónkért. 
 
 Ily hit legyen életrésze 
Mind annak, ki egy csemetét 
Itt-ott egyszer vehet kézbe, 
S öröm tölti be a lelket. 
 
 Antal Péter, Melbourne 2007 január 27 
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Segélykoncert Zsombiért 
  
 A Melbourne-i Magyar Központ Ifjúsági 
termében  január 28.-án egy csodálatosan szép 
műsort láthattak a megjelent kedves vendégek. 
Nagy izgalommal vártuk ezt a napot, hiszen sok-
sok  szervezés, megbeszélés és próba előzte 
meg. Összefogtunk egy nagyon nemes ügy 
érdekében. Anyagilag szerettünk volna 
hozzájárulni egy Magyarországon élő beteg 
kisfiú orvosi kezeléséhez. A műsor mottója 
“gyerekek egy beteg gyermekért“ volt. Az 
előadást szervező, betanitó és rendező. Biszák 
Júlia igyekezetét és kiváló tehetségét nagy 
elismerés jutalmazta. A műsor sikeréhez 
termeszetesen nagyban hozzájárúlt a rendkivűl 
tehetséges fiatal szereplőgárda és Risztics 
István zenei munkája is. 
 
Az előadás anyagi sikeréhez nagyban 
hozzájárultak : 
Plander Árpád festőművész felajánlott 
festménye, ami 310 dollárral növelte a bevételt 
(Sárkány Sándor vette meg!) A kávéhoz a finom 
süteményt a kitűnő cukrász Svak Sándor 
készitette. A sütemény felajánlásokból $168 és 
az adománydobozból $87 gyűlt össze. Kulcsár 
Feribácsi a belépőjegyeket készittete, amiből 155 
fogyott el.  
Ifjúsági Szövetkezet: a terem dijmentes 
biztositása 
Regnum Szövetkezet: Teritők, liszt és $100 

adomány 
Gyöngyösbokréta :  Kávé, $ 100  adomány 
RIK Youth Service Inc :  $300 adomány 
Hungarian-Transilvanian Association of Victoria:  
$200 adomány 
Hungarian Comm.Co-Op Associat ion                    
:$200 adomány 
Az egyéni adakozóktól kapott összeg: $830 
adomány 
  
Nagy örömünkre a végösszeg $5,395 lett, amit 
teljes összegben január 31.–én továbbitottunk 
Magyarországra a Bodzai családnak. 
 
A műsor minden szereplője és segitője térités 
mentesen vállalta ezt a munkát. 
 
A Bodzai család nevében szeretnénk kifejezni 
köszönetünket a rendezőknek, a szereplőknek, 
az adományozóknak és mindazoknak akik 
jelenlétükkel megtisztelték és támogatták ezt az 
előadást.  
 
 Tisztelettel 
Erdősi Rozália 
 
  U.I: Mennyire biztam abban, hogy a 
segélykoncert sikerülni fog? -Nagyon!  
A szilveszteri bálon én nyertem az újévi 
szerencsemalacot. 
 

  

Hello Erdősiék! 
 
Ne haragudjatok, hogy csak most jelentkezünk 
de nagyon sűrű programunk volt az elmúlt 
hetekben. Egy magyar alapítvány 
közreműködésével február 18.-án Kijevbe 
utazunk egy idegsebészeti klinikára, ahol alapos 
kivizsgálás után, ha nincs semmi probléma, 
őssejteket fogunk kapni. Azért Kijev mellett 
döntöttünk, mert Kijevben is el tudják végezni 
ugyanazt a beavatkozást, amit Kínában. Az 
utóbbi 2-3 hétben információt gyűjtöttünk a kijevi 
őssejtbeültetésről és meggyőzött bennünket a 
hatékonysága, ráadásul anyagilag is most 
elérhető. 2,5 millió forintba kerül. A kinttartóz-
kodás itt 16 nap. Szortísatok Zsombiért, hogy jól 
sikerüljön a beültetés. Ha megjöttünk 
jelentkezünk és tájékoztatunk benneteket az 
eseményekről. 
 
Üdv és puszi: Bodzai család 

Megalakult a Viktóriai Magyar Egyeztető Tanács 
 
Folyó év február 15.-én, immár harmadik alkalommal 
tanácskoztak a Viktória állam területén élő magyar 
szervezetek és csoportok küldöttei a kívánatos és 
lehetséges magyar együttműködésről. 
 
A megbeszélésen 19 magyar csoport képviselői jelentek 
meg, ami egyértelműen jelezte, hogy van igény a 
szorosabb együttműködésre, illetve koordinációra. 
 
A megjelentek egyetértettek abban, hogy létre kell hozni 
egy egyeztető fórumot, amelynek keretében a további 
megbeszéléseket lehet folytatni. 
 
Így alakult meg a Viktória Magyar Egyeztető Tanács, 
melynek legfőbb célkitűzése a magyar csoportok közötti 
párbeszéd rendszeresítése, mely lehetőséget teremthet 
egy hosszabbtávú és intézményesített együttműködésre. 
 
A Viktóriai Magyar Egyeztető Tanács következő ülésére 
Április 11-én, szerda este 7.30-tól kerül sor a St Colman 
templom társalgójában. 
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NYÁRI CSERKÉSZTÁBOR -2007 
 
Minden cserkész tudja hogy a nyári tábor az 
nem mindennapi dolog: az egy valami 
egészen csodálatos, izgalmas életreszóló 
esemény. 
 Ilyen volt az 
idei is, amelyet East 
Warburtonban a 
R a u c h  K á r o l y 
cserkészparkunkban 
tartottuk meg január 
4.-től  13.-ig. 
 Az idő já-
rással  eléggé sze-
rencsések voltunk, 
hogy a  nag y 
melegek ellenére, 
igen kellemes időt 
fogtunk ki és egy két 
napig  szemerkélő 
eső is volt, ami még érdekessebbé tette a 
tábori hangulatot. 
 Az első cserkészfeladat  a 
megérkezéskor a táborfelállitás volt  a 
sátrak az alvóhelyek elkészitése, a szülők 
pedig  a konyhán foglalták  „tábori 
poziciójukat” teljes felszereléssel a 10 
napos ellátásra. 
 Többfogásos menü listánkat 
naponta betartottuk, Tóth Erika és Bartha 
Ani vezetésével a „Konyha Őrs”  hibátlanul 
működött. 
 Nem maradt ki olyan finomságok  
mint pl. a kirántotthús, a palacsinta, a 
gombóc, a taco, sok sok saláta  gyümölcs, 
és fagyi sem... de mi is van a kemencében?  
Igen, ez volt a kérdés, mert 
cserkészkemencénkben nem csak kenyér  
de keltkalács, sültkrumpli és disznónyak is 
sült. Hmmm...Ilyen ellátásban részesültek 
cserkészeink, hogy tele energiával  tudják 
ellátni  tábori feladataikat. 
  A tábor témája a HONFOGLALÁS 
volt Levédiától  1000-ig. Micsoda alkalom 
volt ez cserkészeinknek hogy gyakorlatban 
f e lhaszná l j ák  cserkész tudásukat ,  
kiszélesitsék eddigi ismereteiket gazdag  
magyar történelmünkről, és ezt mind egy 
cserkészhangulatban, hasonló korú 
fiatalokkal, hitben és szereteben, 
cserkészkedésen keresztül. 
 Az idén új őrsvezetökkel új Őrsök 
alakultak: A Párduc Őrs Kovássy Imrével , a 
Katicabogár Őrs Tóth Lindával, a  meglévő 
fiú Medve Őrs mellet akit Szabó Benjamin 
vett át, és a tapasztalt leány Kacsa Őrs 

Bakos Krisztinával és Bartha Rebekával. 
 Új segédtisztjeink is lettek kiképezve 
2006-ban USA-ban , Kovássy András, Wéber 
Melanie, és Kovássy István, akik rengeteg 
újdonságot hoztak be idei táborunkba, jó 

hangulatot teremtve és 
megnövelve a szinvonalat. 
Fantasztikus volt átélni  az 
estéket a tábortűz mellet, 
tanuln i  a  ősmagyar 
f e j e d e l m e k r ő l  é s 
u r a l k o d ó k r ó l  és  ú j 
népdalokat énekelni. 
 Sokáig fog mindeki 
emlékezni a „120 cserkész 
a táborban ......”, ami 
n e m c s a k  h o g y  a 
k i s c s e r k é s z e k  
legérdekesebb dala volt , 
hanem az egész táboré. 
Talán még most is dúdolják 

és táncolják... 
 Teljes volt a létszám, és minden szülő 
segitkezett. A kiscserkészeknek 5 napig tartott a 
tábor,  a Róka Őrsöt Liptai Zsuzsi ügyesen 
vezette. 
 Reggeli torna, sátorszemle után a 
tevékenységek sorozata zajlott napról napra, 
számháború, akadályverseny, játékok, és persze 
beleértve a délutáni fürdéseket és az esti 
tábortüzeket és ezzel járó mókákat. 
 Egy nap a nyitott warburtoni fürdőbe is 
ellátogattunk, kirándultunk egyet a Yarra Ranges 
National Parkban és felmásztunk a Mt. Donna 
Buang 1250m magasan lévő lelátótornyára. 
 A tábor fénypontja a tábori portya volt, 
ahol a cserkészeknek gyakorlati tudásukat  
alkalmazva egy 24 órás utat kellet megtenni. 
Felpakolva  megindultak az őrsök, és kivétel 
nélkül  másnap minden őrs visszatért, sikeresen 
elvégezve a feladatot. 
 Fáradtan, de új tudnivalókkal és 
felejthetetlen élményekkel tele, ősszeölelkezve 
búcsúztak a cserkészek egymástól , azzal hogy 
találkozunk ismét a következő táboron.  
 Köszönjük Kovássy Éva és Gruber Tibor 
csapatparancsnokoknak és a többi vezetőnek a 
kiváló munkát, az önfeláldozást az időt és a 
cserkészszülőknek a segitséget. 
  Első találkozónk 2007-ben  február  10.-
én lesz , du 2 kor  a  wantirnai  
Cserkészotthonunkban  760 Boronia Rd, 
Wantirna. Új érdeklődőket és kiscserkészeket  
szivesen várunk. 
 Bővebb felvilágosit  a parancsnokoktól 
lehet kapni,  Kovássyné Harkay Évától a 9884  
8011 Mob 0412 853 713, és Gruber Tibortól a 
5968 9939  Mob 0409 802 115 telefonszámokon. 
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 Légy résen és légy te is cserkész! 
 
 Jó munkát 
Kovács Róbert  
Fenntartó Testület Elnöke 
 
  

GULYÁS HALÁSZLÉ FŐZÉS VERSENY 2007 
FEBRUÁR 4   

BEVÉTEL   

ÉTEL  $3,030.60   

ITAL $360.00  

TOMBOLA $432.00  

  $3,822,60  
KIADÁS   

Burgonya  $26.00   
Dijak,celofán, tombola, 
nyomtatás  

$249.40   

Gulyáshús (35kg)  $196.00   

10 kg csont  $10.65   
Gulyás kellék  $45.55   
Hirdetés  $198.00   
Kenyér, Lángostészta  $131.60   

Lángos kellék  $25.00   
Olaj  $42.00   
Papirtányérok  $26.60   
Szakácskönyvek  $100.00   
Elveszett tányérok  $14.00   
  $1,064.80  

Megmaradt összeg, tiszta bevétel        $2,757.80   

GULYÁS-HALÁSZLÉ FŐZÉSI VERSENY—2007 
 
Az idén rendeztük immár a nyolcadik 
versenyt melynek tiszta bevétele úgymint a múlt-
ban, “a magyar kultúra megismertetése az Ifjúság-
gal” fejlesztésére lesz fordítva.  
 
 Napokig az időjárásjelentést lestük ami jelentősen 
befolyásolja az ilyen rendezvény sikerét. A múlt-
ban az előre jelzett eső, az idén a hőség és tűzti-
lalom miatt aggódtunk. A gondviselés jóvolt 
hozzánk, a levegő lehült annyira, hogy az előrejel-
zett tűztilalom elmaradt. Igy szokásosmódon a 
bográcsokban elkezdődhetett a főzés. A korán 
kelők, már reggel nyolc órakor szorgoskodtak, a 
Hegedűs Józsi által válogatott/szolgáltatott hatter 
zene mellett. A bárban a száraz torkok eny-
hítéséről, jó hideg itallal, Hende Józsi gon-
doskodott. 
  
Az idén a finom, nagybogrács gulyást Atyimás 
Erzsi főzte, ami az utolsó cseppig el is fogyott. 
  
Szabó Gyurka pedig, visszagondolva a multbani 
sikereire, az idén nagy bográcsban főzte a bajai 
halászlét, Bakos Anikó pedig halpaprikást,  
“mi gondja” módra. 
  
Erdõs Rozika balatonmelléki, Hegedűs Józsi 
tamásfalvai, Kiss Aranka szabolcsi, Tóth Zsuzsa 
pedig-Bessemer gulyást cserkész módra, főztek. 
Vilmanéni -gellérthegyi betyárlevest főzött, aminek 
titkát most elárulom, háromfajta húsból csipetkével 
készül. 
  
Az idei meglepetés Nádasdi Péter személyében 
volt, akiről nem tudtuk hogy főzni is tud, méghozzá 

Az idén február 4.-én volt az elsõ munkanap. 
Túlnyomórészben a szokásos munkásgárda volt 
jelen. A munkálatok nagyrészben a játszótér és a 
kuglipálya körüli kertészkedés, takarítás volt 
és előkészületek a másnapi piknikre. További 
símítások az emlékszobor talapzatán, az épületen 
belül takarítás, a nagyterem ablakairól a sötétítõk 
leszedése. Az Ifjúságiépület lépcső melletti kert 
rendbetétele. Minden alkalommal, a nap végén 
munkánk gyümölcsét látva, fáradtan, de jó érzéssel 
távozunk.  
Az ottlévők névsora; Barna Attila, Finta Zoli, Juhász 
Géza, Juhász Eta, Markulia Miklós, Szabó Gyurka, 
Zanáti Karcsi, Vetõ Tibor, Bakos János, Atyimás 
Erzsi, Bartha Izolda, Fogarassy Marika, Koppán 
Lajos, Sülly Sándor, Sülly Eta, Apáti László és fia. 
A viszont látásra március 3.-án. Boldogan írnák új 
neveket is a jövőhónapi beszámolóhoz. 
Vetõ Olga  



9 

pacalpörköltet pestimódra. Olyan kapós volt, 
hamarosan el is tünt a bográcsból. 
  
Nemcsoda, hogy nehéz dolga volt a 
zsürinek, akik a Rendezők felkérésére a 
következők voltak: 
Józsa Róbert -a Paprika Huszár Étterem 
egyik tulajdonosa, Kocsis Erzsébet –
háziasszony és Tromler Károly –szakács. 
  
Komoly megfontolás után, a nyertesek a 
következõk lettek: 
 
 Halászlé-fõzés nyertesei: Bakos Anikó és 
Szabó Gyurka egyforma pontozással elsõk 
lettek. Mivel Gyurka már a múltban többször 
elvitte az elsõdijat, így azt most átengedte  
Anikónak megelégedve a másodikkal. 
  
Gulyás-fõzés nyertesei: Hegedűs József –
elsõ, Kiss Aranka és Tóth Zsuzsanna egy-
forma pontozással másodikak és Erdõsi Ro-
zika –harmadik. 
  
A fogyasztóközönség véleménye szerint, 
a legjobb gulyást Erdõsi Rozika és a legjobb 
halászlét Szabó Gyurka főzte. Jutalomként 
egy-egy üveg bort kaptak. 
  
A verseny résztvevõi, beleértve a zsüri tago-
kat is, elismerésül névreszóló oklevelet kap-
tak, azon kívül az elsődíj nyertesei zománco-
zott kisbográcsot, piros arany étel izesítõt. A 
második díj nyertesei  magyar szakácsköny-
vet és a harmadik díj nyertese  egy üveg bort 
kapott. Gratulálunk a szerencsés nyertesek-
nek. 
  
Miközben a díj osztás volt, Juhász Eta 
felügyelete alatt szorgos kezek szaggatták 
és sütötték a lángost. Mondanom sem kell, 
hogy olyan nagy sikerrel, hogy az utolsò da-
rabja is elkelt. A fiatal hajadonok is megmu-
tatták tehetségüket, lángostésztából 
különlegességeket alkottak, miután kisült azt 
meg is kapták és boldogan vitték szüleikhez.  
 
 A tombolajegyek árulása, önkéntesek 
hiánya miatt, mindig gondot okoz. Köszönjük 
annak a pár személynek aki ez alkalommal 
vállalkozott rá. A nyertes jegyeket a három 
éves Bitó Heath húzta ki. Az értékes tombo-
latárgyakat nagy örömmel vették 
át a szerencsés nyertesek, amik a követ-
kezõk voltak: 
  
A KORONA vendéglõ alándéka, kétszer két-

két személynek vacsora az ujonnan nyíló 
vendéglõbe. 
Két személyre belépõ a Gyöngyösbokréta március 
3.-i rendezvényére. 
Egy rúd téli szalámi 
Magyar csemegével teli parasztkosár. 
  
Nagy örömmel mondhatom hogy anyagilag az idei 
volt a legsikeresebb verseny amit eddig rendez-
tünk, hiszen tombolával együtt a tiszta bevétel 
2757 dollár volt. 
Ez mind annak köszönhető, hogy vannak mint az 
előzőleg felsoroltak (és azok is akik sokat dolgoz-
tak de nevük nincs felsorolva) nem sajnálják az 
anyagiakat, a fáradtságot a siker érdekében. Nem 
beszélve a hűséges támogató közönségünkről. 
 
  
 Vető Olga 
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A Magyar Köztársaság melbournei Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével működik. 

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 

 

SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI  

Hollóházi porcelánHollóházi porcelánHollóházi porcelánttt         
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 

Tisztelt Részvényesek! 
Tisztelt Olvasó!  
 
 Immár huszonöt éve ápoljuk és törődünk a fiatal-
Magyar nemzedék sorsával. Az Ifjúsági épület 
1981óta Otthonúl szolgál a Cserkészeknek, Mag-
yar Nyelv Iskolának, Tánccsoportjainknak és más 
Magyar érdekközösségeknek.  
 
 Az Ifjúsági Szövetkezet korlátolt körülmények 
között működik. Még a régi jó időben sem volt le-
hetőség pénzmegtakaritásra, a mai körülmények 
között már csaknem lehetetlen. Rendezvényeink 
mostanában gyéren látogatottak és Szövet-
kezetünk csak azért életképes mert a rendez-
vények és sok más munka javitás, önkéntes 
munkával történik. A csoportok is egyre jobban an-
yagi gondokkal küzdenek. A Központ Igazgatói az 
adott körülményeknek megfelelően igyekeznek 
ügyes bajos dolgaikon segiteni. 
   
“Negyed század” elmúltával a Magyar Otthon 
felújitásra szorul.  
 
 A felújitás több előnnyel járna. Magasabb nivó 
megemelné a többszöri kiadás lehetőségét és a 
magyar közösség rendezvényeinek is kelleme-
sebb, szebb környezetet nyújtana.  
 
 A fenti téma lesz 2007 március 25.-én, vasárnap  
d.e. 10 h. (Ifjúsági Teremben) tartandó barátságos 
megbeszélés tárgya, ahol bemutatásra kerül, 
Zágon Lajos magyarázatával, a szükséges tervrajz 
és árajánlatok. Az Igazgatóság szeretné, ha egy 
közös, mindenkire előnyös, határozat jönne létre, 
hogy mily módon tudjuk a fenti terveket megvalósi-
tani. Az Igazgatóság, a jelenlegi anyagi 
körülmények mellet ezt önerőből nem tudja 
véghezvinni, ezért folyamodik önökhöz. Adomán-
yokat nagyon szivesen fogadunk és egyben 
nagyobb összegű kamat mentes kölcsönöket 
kérünk, ezen kölcsönöket, természetesen az 
Igazgatóság, a lehető legrövidebb időn belül 
visszafizeti.  
 
 Abban a reményben, hogy a fenti kérés meghall-
gatásra talál és eljönnek a fent jelzett dátumon. 
Az Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet Igazgatói 
nevében 
Tisztelettel, 
 
  
 Atyimás Erzsébet 

FIGYELEM!!!! FIGYELEM!!! FIGYELEM!!!! 
 

A márciusi megemlékezés után 18:30-kor 
Áder János FIDESZ alelnökének  

fogadása a templom alatti társalgóban. 
Részvételi díj: 15 dollár 

 
Kérjük jelentkezzenek Vető Olgánál a  

9754 8579 telefonszámon 
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Az Erdélyi Szövetség hirei 
 
 Az Erdélyi  Szövetség Február 25.-én egy 
igen sikeres pikniket rendezett a melbournei 
Magyar Központ árnyas Templom ligetében. 
 
A rendezvényt több mint háromszáz 
honfitársunk támogatta és élvezte a 
Szövetség hagyományos erdélyi vendéglátását. 
 
Nagyszerű, mondhatnánk idillikus időjárás 
volt, enyhe szellővel. Nagy sikere volt a 
flakkennek, a csülök pörköltnek, melyet 
Nádasdy Péter készitett és Spurigán Jancsi 
mestermüvének a gulyáslevesnek.A lángost a 
mindig és mindenkinek segitőkész Juhász Eta 
és társai készitették és a hetven kiló 
feldolgozott lángos-tészta nem lett elég. 
 
Köszönjük a sok sütemény és tombola 
adományokat, sajnos helyszüke végett nem 
tudunk mindenkit felsorolni.  
 
Ugyan ez vonatkozik a többi kedves 
segitönkre is vagy tizenöt emberre. 
 
Piknikünk keretén belül volt az 1956 után, 
hajóval érkezettek, meghirdetett találkozója, 
melyet Fliszár Nelli ko-ordinált, a sakk 
verseny- Simon Endre rendezésében és Barna 
Szilárd pedig kertmozi szerüen az 1956-os 
forradalomról vetitett DVD-ket. 
Köszönjük Melbourne és környéke 
magyarságának a nagyszerű támogatást és 
köszönjük mindenkinek aki a nap sikeréhez 
hozzájárult. 
 
Itt szeretnék köszönetet mondani 
támogatóinknak akiknek köszönhetően 720 
dollár gyors segitséget tudtunk eljuttatni az 
öt gyerekes székelyudvarhelyi Szabó család 
házának megépitéséhez, melyet Boros Károly 
főesperes kezdeményezett. A nagy család 
jelenleg egy 2.5 X 3 méteres házban 
nyomorog. (HIHETETLEN !!! )  
 
A pénz küldeményt Bartha Iza, Cser Ferenc, 

Fazakas Lola, Gulyás Gyöngyi, Kocsis 
Margit, Kovassy Marianne, Pelle Lajos, 
Pető Gábor atya, Szegedi Erika, Teleky 
Ilona, J & E.V. és Viszneki Pityu 
nagyszerü támogatása tette lehetövé. Az 
elküldött $720 sokat fog jelenteni a Szabó 
családnak és a tudat morális értéke is 
messzemenő, az, hogy 20 ooo kilométer 
távból is gondolnak rájuk, támogatják 
öket. 
 
Jelszavunk megforditva valahogy igy 
hangzik :-"Segitettünk, mert segitettek" 
bennünket.  
Köszönet érte 
!!!............................Pelle Lajos 
 
            SEGÍTS, hogy SEGÍTHESSÜNK  

Please read it!!!!!!!!!! 
Just to repeat.  I'm interested in talking to 
anyone in the Hungarian community who 
would like to talk about their encounters with 
the secret police in Hungary before the fall of 
communism.  As I mentioned, a 2003 law in 
Hungary has allowed individuals access to 
their own files created by the communist-era 
secret police, and also allowed victims to see 
the records of people who spied on them.  I 
am trying to contact anyone who has looked 
at their record, or is curious about it.  Of 
course, I understand that this is a highly sen-
sitive issue, and it goes without saying that 
any information will be treated confidentially, 
if so wished. 
 
Could you also give me the names and de-
tails of the people who did the 
research you mentioned last year? 
 
Thankyou, 
David Reilly 
SBS Radio 
david.reilly@sbs.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 
TELEFON 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 
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március 3. szombat Takaritó nap 
    Délibábos Hortobágyon .... 
 
március 4. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
       
március 11. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
        
március 18. vasárnap d.u. 3-kor Szentmise 
    Klub Ebéd 
    Damjanich János szobor avatása 
    Március 15. Emlék ünnepély 
    6.30-tól álló fogadás-vendég Áder János  
       
március 25. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 
     

 
Áprilisi naptár 

 
Április 15. vasárnap  Klub ebéd 
Április 22. vasárnap  d.u. 4-kor Dömsödi Farkas Bálint műsor  
    Műsor után vacsora 
    

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 március 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. 

MÁRCIUSI NAPTÁR 
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