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A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2008-ban: 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

Április 27 
Május 25 
Június 22 
Július 27 

Augusztus 31 
Szeptember 28 

Október 26 
November 23 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 

2008-ban a KÖVETKEZŐ 
MUNKANAPOK 

a Központban 
 
 

Április 5 
Május 3 
Június 7 
Július 5 

Augusztus 2 
Szeptember 6 

Október 4 
November 1 
December 6 

 
reggel 8 órától 

Szeretettel várjuk Önt és kedves 
barátait!! 

 
Bővebb felvilágositás Vető Tibornál a 

9754 8579 telefonszámon 

  

A HUNGAROFEST 2008 
MEGNYITÓJA 

Melbourne, 2008. február 1. 
 
  
 Before addressing my fellow Hungarians in 
our native language, I would like to say just 
a few words in English to those who do not 
speak Hungarian yet.  I wish you all a great 
time here hoping that your affection for our 
rich culture will be further strengthened by 
the experience of the next two days. 
 
 Szeretettel köszöntöm mindazokat a 
magyarokat és tiszteletbeli magyarokat, 
akik eljöttek a Melbourne-i Magyar 
Központba, mert néhány napot vagy 
akárcsak pár órát a magyar kultúra, képző-, 
tánc- és konyhaművészetünk bűvkörében 
szeretnének eltölteni.  Biztos vagyok benne, 
hogy a Magyarországhoz csak lazább 
szálakkal kötődő vendégek is átérzik, 
micsoda munka, milyen szilárd 
elkötelezettség és hit kell ahhoz, hogy egy 
ilyen színvonalú fesztivál a szülőföldtől 
ekkora távolságra létrejöhessen. 
 
 A magyar nagyköveteknek természetesen 

alapfeladatuk a magyar kultúra bemutatása és 
népszerűsítése a világ különböző pontjain.  Mi, 
magyarok büszke nemzet vagyunk.  Büszkék 
vagyunk például arra, hogy évszázadokon 
keresztül mi védelmeztük a kereszténységet 
Európa szívében.  Jogosan vagyunk ugyancsak 
büszkék a magyar származású Nobel-díjasok 
kiugróan nagy számára.  És természetesen 
büszkék vagyunk gazdag kultúránkra és 
művészetünkre, amely oly gyönyörűen fejezi ki 
nemzetünk viharos múltját és tiszteletreméltó, bár 
gyakran reménytelen törekvéseit.  Időnként mégis 
azzal vádolnak vagy inkább csak ugratnak 
bennünket, hogy túl kicsi a magyar kultúra akció-
rádiusza, azaz erősen behatárolt a nemzetközi 
hatása és elismertsége.  Hogy Petőfi, Arany vagy 
Móricz művei a külföldi olvasó számára a magyar 
viszonyok és a magyar történelem behatóbb 
ismerete nélkül alig-alig élvezhetők. Nem 
elsősorban a magyar nyelv egyedülálló jellegéről 
van itt szó, hanem arról, hogy magyarnak kell 
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lennie annak, aki meg akarja érteni a jelentőségét 
és értékelni szeretné a szépségét legnagyobb 
magyar művészeink munkáinak. 
 
 Persze ez a kép is árnyalandó, hiszen a 
karrierdiplomata dolga már sem olyan nehéz, ha 
arra gondolunk, hogy a magyar kultúra milyen 
kaliberű nagykövetei készítették elő számára a 
terepet.  Bartók Béla, Kodály Zoltán, Márai 
Sándor, Kertész Imre, Nádas Péter, Szabó István, 
Bereményi Géza, Brassai (alias Halász Gyula), 
Kertész André vagy Munkácsy Mihály neve ma a 
világ szinte minden részén ismerősen és jól 
cseng, és a magyar kultúra konvertibilis 
valutájaként szolgál.  Nagy részben nekik 
köszönhető, hogy a magyarokhoz kötődő 
„szorgalmas”, „kitartó”, „bátor” és „invenciózus” 
jelzőket ugyanilyen érvénnyel egészíti ki az 
„alkotó” megjelölés is. 
 
 Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 
szervezők felkértek az idei Hungarofest 
megnyitására.  Nagy öröm és megnyugvás tudni, 
hogy az otthoniaktól 20 ezer kilométeres 
távolságban is vannak elkötelezett magyar 
emberek, akik nemcsak meg akarják mutatni a 
világnak gazdag kultúránkat és hagyományainkat, 
de világosan látják, milyen óriási közösség- és 
otthonteremtő ereje is van a kultúrának.  Tamási 
Áron írta az Ábel-trilógiában az élet értelmén 
tépelődve: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.”  De vajon az emigrációban 
hol vagyunk otthon? 
 
 Ábel kijelentésében benne van az önazonosság 
érzése, a közösség és a nyelv, amelyet 
születésünkkel kapunk.  Azok számára, akik 
idegenben, a szülőföldtől távol élnek, elsősorban a 
magyar kultúra és a magyar nyelv adhatják az 
otthont, amelyet mindig maguknál tarthatnak.  
Egyik versében Márai Sándor így fogalmazza 
meg: 
 

 "Otthon vagy? Hol vagy 'otthon'? Csak a nyelvben.  
Minden más fonák, zavaros, homályos. 
Mint egy barokk képen - arany keretben 
Egy férfi -, idegen vagy és magános." 

 
 Anyanyelvünk és kultúránk természetesen nem 
csupán a kommunikáció eszköze.  Feltétlenül így 
van ez itt Ausztráliában és a világ mindazon 
országaiban, ahol magyar közösségek léteznek.  
A nyelv és a kultúra kapcsot képez számunkra 
múltunkkal és mindazokkal, akik ma szintén 
magyarul beszélnek.  A közös emlékezet és a 
jövőre készített közös terv teremti a nemzetet, és 
akik itt vannak, azok részesei a közös 
emlékezetnek és a közös jövőnek. 
 

 Az otthonteremtés mellett a kultúra 
közösségteremtő funkciója a második 
világháborút követő sötét történelmi korszakban 
különösen felerősödött.  Akkor a kultúra maradt 
jószerivel az egyetlen eszköz az ellen az 
önkényuralmi politika ellen, amely a közösségek 
szétverésén, a civil szervezetek betiltásán 
keresztül akarta megakadályozni, hogy bármiféle 
keresztlojalitás, fűződjön az családhoz, 
közösséghez vagy nemzethez, útjába álljon és 
gyengítse az állampárt iránti feltétlen és 
kritikátlan hűséget. 
 
 Mindezek miatt is nagyon fontosnak és 
értékesnek érzem az előttünk álló napok 
programjait.  Mindenkinek jó szórakozást, 
kellemes és tartalmas itt töltendő órákat, a 
rendezőknek pedig további kitartást és nagyon 
sok sikert kívánok. 
 

Csaba Gábor 
nagykövet 

 
MELBOURNE-I MAGYAR  

KÖZPONTBAN A 
  

“KORONA ÉTTREM” KIADÓ. 
  

ÉRDEKLŐDŐK TOVÁBBI 
FELVILÁGOSITÁSÉRT 

  
KÉRJÜK HIVJÁK  

VETŐ OLGÁT 9754 8579 
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MACI KLUB - MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 
  

  
Elindult a magyar játszócsoport! 

 
 Szeretettel várunk újszülött babáktól, 5 éves 

korig - minden kislányt és kisfiút. 
 

 Hívunk minden édesanyát, édesapát, 
nagyszülőt, nagynénit, nagybátyát, 

keresztszülőt és barátokat, hozzátok el a 
gyermekeket, magyarul  játszani, énekelni, 

foglalkozni... 
 

 Minden második szombaton, a cserkész 
összejövetellel egy időben találkozunk  

2-4 óráig.   
 

 Ez nem csak egy jó alkalom  a gyerekeknek, 
hanem a felnőtteknek is, megbarátkozni, 
kávézni, beszélgetni, amíg a gyerekek  

játszanak. 
 

 Szívesen látunk mindenkit! 
 

 Hívjatok fel vagy szóljatok ha láttok. 
 

 Kocsis Márti 
0409 134 422 
9545 1257 

Jó napot kívánok, 
 
I'm keen to enlist the help of a few families 
for a sudent documentary I am making about 
first generation Australians. 
 
Being a first generation Australian to 
Hungarian parents, and being involved with 
the Melbourne-Hungarian community during 
my youth, I'm keen involve my own heritage 
in this documentary project. 
 
Each episode of this documentary will be in 
three parts. An interview with the generation 
that emigrated to Australia, an interview with 
the Australian born children of these 
immigrants, and finally if possible, an 
interview with partners of this first generation 
and their second generation children. 
 
I've messaged you about this project, as it 
makes sense to me that active members of 
community groups would be the most proud 
and vocal group of any ethnic community 
and most likely to participate. 
 
I imagine that not more that 45 minutes will 
be required to shoot each of the 3 segments. 
 
As an after thought, I'd like to shoot a further 
45 minutes of footage of one or more 
families about their participation in this 
project as "season ending" episode. 
 
 
With high regard, 
 
Tibor J Gyore 

james.gyore@25fps.com.au 
A Victoriai Magyar Egyeztető Tanács Március 
15-ét a Magyar Központ Társadalmi Klub 
termében rövid ima és barátságos összejövetel 
keretében emlékezett. 

 
 

 
Dr Bagi Mária keresi Mrs J. Sinclair-t akit 
elözoleg  Mrs Eta Nicolas néven is ismert 
volt. Született Mátyásfalvi Etel 1927-ben. 
Kérjuk aki tud róla valamit értesitsen a  03 
9802 7637 telefon számon vagy 
atyem@optusnet.com.au -e-mail cimen  

mailto:james.gyore@25fps.com.au
mailto:atyem@optusnet.com.au
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► 

Erdélyi Piknik 

 2008 március 2-án ez év első rendezvényünkön, 
az Isten velünk volt. A lehető legszebb 
kirándulásra hívó napra ébredtünk.  
 
Az Erdélyi Szövetség tagjai és segítői már kora 
reggel mint jól olajozott óramű működésbe lépett. 
Mindenki tudta, hogy mi a feladta és azt 
tökéletesen ellátta.  Néhány perc, már álltak a 
sátrak és Győry Izuka az egyik izlésesen díszítítt 
sátorban már rendezte a legkülönbözőbb édes 
és sós süteménykölteményeket. Hála az itt 
felsorolt hölgyeknek -   Bácsi Marika, Bálint  
Rózsika, Brenner Vali, Dér Luizi, Győri Izuka 
Hadarics Trudi, Harangozó  Anci, Ksztekanits 
Violetta,  Paluska Anna, Papp  Etelka, Pelle 
Barbara, Polonyi Marika, Sándor  Mária, Simkó 
Manyi, Simma Edit, Szegedi Erika, Toth Zsuzsa, 
Toth Terike, Törtey  Kati, Világos Eszter – a 
sütemény, felajánlás volt a Piknik sikeréhez. 
Mások anyagilag járultak  hozzá, így Galló Erzsi, 
Gulyás Gyöngyi és Franceska.  Köszönet érte. E 
sátor mellett egy másik, magyar termékekkel, 
főleg ételízesítőkkel várta az érdeklődőket. 
Közben a konyha, Bálint Rózsika és társai, Bácsi 
Marika, Godó Marika, Gergely Klári és 
Szeredai Magdi  segitségével  munkába állt. A 
gulyást - a hazai ízeket kedvelők örömére - 
Spurigán János és Kati készítették. A BBQ 
húsokat Világos István special készítményével 
már az előző nap folyamán bepácolták. A sütés 
Tóth Zoltán és Godó Marika gyakorlott keze alatt 
ment mint a karikacsapás. Az italokat, a 
Krsztekanits testvérek Zsuzsi és Miki kezelték. 
Kitűnő minőségű hűsitő és szeszes 
készitmények között lehetett választani. 
Tehát minden vonalon felkészültünk a vendégek 
fogadására.  
 
Sokan már kiránduló felszereléssel érkeztek a 
szentmisére és annak végén letelepedtek a 
templom ligetének árnyékot adó fái alatt. 
Bálint Kálmán, Szövetségünk Titkárának 
köszönhetően, a hangszórók székely és magyar 
zenét sugároztak a különben is vidám 
vendégeink hangulatának emelésére. 
A Piknik lángos nélkül elképzelhetettlen. 
Elkészítésében a Juhász házaspár oroszlánrészt 
vállalt. Segítői voltak; Csik Kati, Csernátonyi 
László, Tóth Zoltán és Spurigán János. 
Eredmény 500 + lángos és 250 +  fogyasztó. 
Az Elnök, Pelle Lajos mindenhol jelen volt, még 
a tombola húzásában is aktív részt vállalt. A 
tombolára került tárgyak többek között; Bálint 
Rózsikának, Győry Izukának, Kocsis Margitnak 
és Polonyi Marikának  köszönhetők.  
 
Vendégeink a késő délutáni órákig maradtak és 
élvezték az ősz első vasárnapját. 

Száz szónak is egy a vége, Piknikünk úgy 
anyagilag, mint erkölcsileg sikeres volt. 
A viszont látásra az Erdélyi ebéden. 
 

 SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK. 
 
 Krsztekanits Violetta. 

 

  

A KÉPZELET KERETE 
 
 Mily szép a viz, s rajta egy vitorlás. 
Csendben csónakázok és élem örömöm. 
Beláthatatlan nagy tér, pompás kilátás -- 
Egy csodás sugallat, s élem az ösztönöm. 
 
 Ha száguldok, hasitok örök hullámon át, 
Látom az eget, s a viz feletti teret, 
Mikben nem látom bűnös ember lábnyomát. 
Részemre ekkor a távolság nem gát, csak keret. 
 
 Ébren álmodom, hogy szabadság a börtönöm, 
Mint rohanó óriás és rettentő szökő ár, 
Mely még is enyém, mint szívem és örömöm, 
De mindig száguld, elsiet és soha nem vár. 
 
 Antal Péter 

FELHIVÁS KÖZADAKOZÁSRA!! 
 
 Mottó:  
A közadakozás kezdeményezése és 
megszervezése egy díszes kivitelezésű 
emlékkapu megépitésére, csak egy eszköz 
a Melbourneben ill.  Ausztráliában élő ma-
gyarok  összefogásának megteremtésére. 
Az összefogás fontosabb  mint maga a 
KAPU.   
 
 Hogyan lesz az álombol valóság?  
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Épitsünk valami maradandót a nagyvilágban szer-
teszóródott magyarok emlékének tisztelegve. 
Önbecsülésünk fontos jele, hogy leteszünk valamit 
az asztalra.    Örökitsük meg kőbe vésve ki, mikor 
s honnan, a Kárpát-medence mely településéről 
érkezett az új    otthont adó Ausztráliába. Ezek a 
gondolatok szép álomnak tüntek amikor az 1956-
os Ma-gyar Forradalom ötvenéves évfordulójának  
megünneplésére készültünk. A jubileumi megem-
lékezés természetesen elsőséget élvezett, de az 
álom nem felejtődött el. Az idő megérlelte a gondo-
latot, s hála Istennek, olyan hangulat van kiala-
kulóban, hogy akihez eljutott már a KAPU épi-
tésének terve, ha nem is  beszél már magyarul, 
most az is segiteni akar. Több tizezerre tehető 
azoknak a száma, akikhez el kell küldeni az üzene-
tet: Gyere, szükség van a segitségedre, számitani 
szeretnénk rád! Kérem tehát a cikk olvasóit, hogy 
sziveskedjenek továbbadni a jó hírt - ÉPITENI 
akarunk, de ehhez kell még az ismerős is-
merősenek is a támogatása. 
 Mindenki szerezzen két támogatót az ügy 
érdekében, s kérjük ezt az ismerőseinktől is. Mi 
magunk fogjuk majd meglepetten tapasztalni,  
hogy milyen erősek vagyunk ha összefogunk. A 
KAPU tervet Zágon Lajos, a Szent István templom 
tervezője már több mint nyolc éve elkészitette, de 
mindezidáig pénz hiányában nem épülhetett fel. 
Akkori áron számolva,  a KAPU épitési költsége  a 
hozzá illő kőkeritéssel együtt 80,000 dollár volt. 
Mai árakon való-szinűleg ennek az összegnek a 
kétszerese tünik reálisabb költségnek.   
 Tisztelettel kérem tehát a HIRADÓ minden 
kedves olvasóját, hogy jó példát szolgáltatva min-
denki vásároljon 10 dollár értékű “TÉGLAJEGYET” 
 a költségek előteremtése érdekében. A 
“TÉGLAJEGY”-et váltó NEVÉT,  valamint  hogy az 
ohaza  melyik településéről  és mikor érkezett 
Ausztráliába  nem kőbe vésve ugyan, de számitó-
gépes adatbázisban fogjuk nyilvántartani. Lásd 
alább a legelső TÉGLAJEGYEKET jegyzök neveit 
tartalmazó táblázatot:  LIST OF CONTRIBUTORS 
TO THE HUNGARIAN GATE 
 A  KAPU épitésére  jelentősebb összeget 
adómányozok nevét: VERY IMPORTANT  CON-
TRIBUTORS TO THE HUNGARIAN GATE  kimu-
tatásban kivánjuk megőrizni.  
 Lehetőséget teremtünk arra, hogy a  
“TÉGLAJEGYEK” a nyugdijas klubokban, illetve az 
istentiszteletet követően vasárnapokon ké-
szpénzzel megvásárolhatók legyenek. A készpénz 
befizetéseket a Magyar Központ hitelesitett elis-
mervényen nyugtázzuk. Minden dollár  
nyilvántartásba kerül. Természetesen banki átu-
talásra is van lehetőség a  következő 
számlaszámon:  
Cimzett: Hungarian Community Co-Operative 

Name Sequence Arrived from Year of 
arrival 

Address 

Dessewffy 
Mano dr 

1 Nyirabrany 1950 Perth 

Simon Endre dr 2 Tiszavasvari 1994 Melbourne 

Simon Katalin 3 Tiszavasvari 1994 Melbourne 

Simon Judit 4 Tiszavasvari 1994 Perth 

Simon Marti 5 Tiszavasvari 1994 Sydney 

Veto Tibor 6     Melbourne 

Veto Olga 7     Melbourne 

Fodor Sandor 8 Nagyvárad 1981 Melbourne 

Fodor 9 Dunaújváros 2005 Melbourne 

Fodor 10 Nagyvárad 1983 Nagykőrös 

Fodor 11 Nagyvárad 1983 Melbourne 

 
Ass. Ltd. Cél: HUNGARIAN GATE 
Commonwealth Bank, BSB:  063 108 
ACC. No.: 1051 2693  
Tisztelettel kérem azokat, akik banki átutalá-
ssal küldenek majd pénzt a KAPU  épitésére, 
nevükön tűlmenően, sziveskedjenek  feltün-
tetni  a fenntebb kért adatokat (TELEPŰLÉS, 
ÉVSZÁM), hogy pontosan rögzithessük ezeket 
a megörökitésre érdemes tényeket. Internetes 
pénz átutalás esetén, célszerű személyenként 
külön külön átutalni a TÉGLAJEGYek  árát, 
hogy a kiváánt informaciókat rögzithessüuk.   
 
 Áldozatkészségüket előre is megköszönve: 
 
 Tisztelettel 

Simon Endre 
Fund Raising Szervező  
Telefon: 03 9325 1809 

Email: endre.simon@bigpond.com.au 
 
 Melléklet 1 sz. Táblázat 
 

 LIST OF CONTRIBUTORS 
TO THE HUNGARIAN GATE 
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Márciusi 15-i ünnepély a Magyar Központban 

2008. március 19 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9846 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 
email:geza_etelka@hotmail.com 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
- Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Szilágyi 
Piroska. tel: 9752 1481 vagy  0438 454 704  
email: Tibor@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
Knox Hungarian Senior Citizens 
Club Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
email: tothcsalad6@hotmail.com 
 
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:  Jobbágy Simona   
tel:   9762 0430  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: t.toth@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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SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, VAGY 

CSAK KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi porcelántHollóházi porcelántHollóházi porcelánt         
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 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 

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 

  
Marika-9762 2875  

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 0855 telefonszámon: 

email: kriszti@arpadhostel.com.au 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa Világos István tb. Konzul 

vezetésével működik. 
 

Félfogadás 
Kedden és szerdán de. 10 és du 3 óra 

között. 
Cim: 123 St. Georges Road,  

North Fitzroy, Vic 3068 
Telefon: (03) 9486 3397   Fax:(03) 9830 0952 
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április 6. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
         
 
április 13. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
 
         
április 20. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
 
          
április 27. vasárnap   8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Klub ebéd 
     

 
Májusi naptár 

 
 
Május 17. szombat  Táncház 
Május 25. vasárnap  Klub ebéd   
 
    

RENDELÉSI ÍV 

Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $10.00 (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 április 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. 

ÁPRILISI NAPTÁR 


