
1 

HÍRADÓ 

HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE’S MONTHLY NEWSLETTER  

760 BORONIA ROAD, WANTIRNA 3152:  PH: 98016408 
www.hungariancentre .org .au  

Kedves olvasóink! A Híradó 
ingyenes, de adományokat 
köszönettel fogadunk. 

 
Templom búcsú 

 
1 
 

Évi Közgyűlések 1 
 

Központ Népitánccsoport 
piknikje 

2 

Szilveszteri bál 3 

Paprikás Mulatság 3 

Árpád Otthon rendez-vénye 4 

Mikulás piknik 4 

1956-ról Megemlékezés 5 

Cserkész Mikulás piknik 7 

Knox-i Idős Magyarok Klubjnak 

hirei 
7 

Erdélyi Ebéd 8 

Hungarofest 2009 9 

Tartalom: 

16. évf. 2008 november 

Évi tisztújitó közgyűlések 

 

 Magyar Ház Szövetkezet: 2008. november 23-án du. 2 
órakor az Ifjúsági Teremben 

 Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet: 2008. november 23-
án du. 3 órakor az Ifjúsági Teremben 

 Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet (Social Club): 
2008. november 23-án du. 4 órakor a Social Klub 
termében. 

 

Minden részvényest szeretettel várnak. 
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A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2008-ban: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

 
November 23 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 

 a Központban 
 

MUNKANAPOK a 
KÖVETKEZŐ dátumokon   

2008 

 
November 1 
December 6 

 
reggel 8 órától 

Minden segiőkész személyt várunk!!!! 
 

Bővebb felvilágositás Vető Tibornál a 
9754 8579 telefonszámon 

  

MACI KLUB - MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 
  

  
 Szeretettel várunk újszülött babáktól, 5 éves 

korig - minden kislányt és kisfiút. 
Maci klub - Hívunk minden édesanyát, 

édesapát, nagyszülőt, nagynénit, nagybácsit, 
keresztszülőt és barátot. Hozzátok el a 

gyermekeket, magyarul beszélni, játszani, 
énekelni...... 

 Minden második szombaton, a cserkész 
összejövetellel egy időben találkozunk  

2-4 óráig.   
 

  Szívesen látunk mindenkit! 
 Hívjatok fel vagy szóljatok ha láttok. 

  
Kocsis Márti: 0409 134 422 vagy  

9545 1257 



3 

MEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉS  
A délvidéki, 1944-45 ben ártatlanul 

kivégzettek emlékére 

SZENTMISE 

2008. november 30.-án vasárnap, 8,30-

kor a Szent István templomban. 

Mise után rövid emlékműsor az 

emlékműnél. Felkérjük  csoportokat,  

hogy a  zászlójaikkal  

jelenjenek meg. 
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Felhívás! Kedves Támogatóink! 
 

 Az Árpád Otthon 2oo8. december 6-án  
szombaton  2 órától  

Mézeskalács és Advent Koszorú 
vásárt szervez, mely alkalomból lakóink is 

vidám műsorral lépnek fel. 
 

 Cím: 9 Garrisson Grove Wantirna 
 

 A program belépőjegyes 12dollár, mely 
tartalmaz egy tombolát, egy süteményt és egy 

kávét és persze lakóink remek előadását. 
A műsorra mindenkit szeretettel várunk.  

 
Belépőjegyével és vásárlásával támogatja az 

Árpád Otthon lakóközösségét. 
 

 Továbbá várjuk azoknak az Önkénteseknek a 
jelentkezését és felajánlását akik mézes 

kalácsot tudnak sütni eladásra. 
 

 Hozzájárulásával segíti az Árpád Otthont . 
Nagylelküségét előre is köszönjük. 

 
 Érdeklődni az Otthon telefonszámán lehet: 

9801 0855  
Erzsikétől és Évitől. 

 
 Ma Ön segíti az Árpád Otthont, holnap pedig 

az Árpád Otthon segíti Önt! 

NÉPESEDÉS 
 
 Két fehér-fekete madár 
Három nagy fa ágira száll. 
Eucalyptus mind a három, 
Régen több volt e határon. 
 
 Ma a többit már viz fedi, 
Mert a völgyet egy gát szeli, 
Hol a madarak folyója volt,  
Most megfürdik a Nap és a Hold. 
 
 A völgyből egy vízgyűjtő lett, 
Régen ott jó mag megtermett 
És énekelte legszebb dalát 
Sok száz ősi magpie család. 
 
 Mára itt két madár maradt. 
Messze város épít útat, falat, 
Az felgyűjti itt a vizet, 

Mit annyi ember jól megfizet. 
 
 Pénzért lett az új környezet, 
S magpie helyett sport, élvezet, 
Nagy üzletház, új lakótelep. 

„Az egész táj túl idegen lett!” 

 

 Antal Péter 

Jindabyne 1969 

 

 Közmondások: Sok kicsi sokra megy. 
Sok lúd disznót győz. Derűre ború, 
borúra derű.  
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A 
z  1956-os Forradalomra és 
Szabadságharcra emlékeztünk a 
Melbourne-i Magyar Központban 2008 
október 26.-án. 

Ötvenkét év elmúltával nekem az idei meg-
emlékezés volt a legfájóbb. 
 Hogy miért? A Duna  televizió október 23.-i 
műsora, mely dicséretet  érdemel, telitett volt az 
1956-ban történtekről. A dokumentum filmek, a 
szinházi közvetités, “Az angyalok nem sirnak” cimű 
szindarab, “Hajnalban véget érnek az álmok”cimű 
olasz film mind emlékeket felidéző események 
voltak.  E hangulat, vasárnap október 26.-án, az 
Ökumenikus Istentisztelet, koszörúzás a hősi 
emlékműnél és az emlékünnepélyen 
meghatványozódott. 
 
  Ökumenikus Istentisztelet, koszorúzás, 
emlékünnepély. 
 
  A 2008- as “emlékünnepély” két részből állt. 
 Az első részben az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc ötvenedik évfordulójára alakult 
szervezőbizottság által kiadott emlékkönyv került 
bemutatásra, melyre Gerald MURNANE iró lett 
felkérve. Geraldot az 1956 magyarországi és a 
melbournei olympiai események annyira meghatot-
tak, hogy a Magyar nép iránti tiszteletből megtanult 
magyarul, de sajnos családi okok miatt e tisztségről 
le kellett mondania. Többek között, Kövesdy An-
drás a fentieket mondta el, miután Csenátony 
László, Gerald Murnane, szavait tolmácsolta a 
megjelenteknek.  

 
TISZTELT KÖZÖNSÉGÜNK, KEDEVS BARÁTAIM! 

Amikor azt kérte tõlem Kövesdy András, hogy ezt a 
kiadványt indítsam, akkor ezt könyvecskének nevezte. 
Kedves András iránt érzett minden megbecsülésem 
ellenére, a Hungarian Revolution Commemoration-t én 
könyvnek tartom. Elég nagy és szép ez a kiadvány; 
súlyos és részletes a tartalma; egyezzünk meg tehát 
abban, hogy ez igazi könyv. 

Annak örülök, hogy ezzel az alkalommal könyvet indítok 
és nem valamiféle electronikus dolgot. Örülök, hogy az 
illetõ bizottság nem úgy döntött, hogy DVD-vel vagy 
video-val ünnepeljék meg a kétezerhati eseményeket, 
hanem az ódivatú, mégis a mai napig felülmúlhatatlan 
tárgyyal: könyvvel. (Nyilvánvaló, hogy könyvekben 
hiszek. Persze, mert nemcsak szerzõ, de olvasó is 
vagyok.) 

Ez a könyv - ez a könyv több mint száz évig meg fog 
maradni, anélkül, hogy valami alkatrészt kelljen javítani 
vagy helyettesíteni. Ennek a könyvnek nincs szüksége 
áramellátásra vagy telepre. Ezt a könyvet bármely 
órában, nappal vagy éjjel, le lehet venni a polcáról és 
azonnal lehet látni hogy mûködik, vagyis a hatását 
gyakorolja, vagyis a jelentését átadja. 

Talán jó volna azon röviden eltûnõdnünk, hogy hogyan 

gyakorolja hatását egy ilyen könyv. 

Énszerintem, egy ilyen könyv a sokatmondó könyvek 
osztályához tartozik. A sokatmondó könyv tele van 
jelentéssel. Ez a jelentés a szöveg meg a képek 
mögött rejlik. Ott rejlik, néma csendben. 
Ugyanolyan az a csend mint az ami folytatódik egyik 
bölcs írónak vagy szerkesztõnek vagy mûvésznek az 
eszében. Túl könnyû azt elfelejtenünk, hogy milyen 
csodálatos tárgy a sokatmondó könyv és milyen 
hatékony a mûködése. A legnagyobb csoda az, hogy 
a sokatmondó könyv csendben mûködik, az 
alkotásától egészen az olvasásáig. Ugyanabban a 
csendben mûködik ahol megszületik minden egyéni 
vagy sajátos ötlet; ugyanabban a csendben ahol az 
istenség után keres az emberi lélek; ugyanabban a 
csendben ahol az alapvetõ szépségre rátalál az 
emberi képzelet. Hiszen, minden olvasó a sajátosan 
egyéni ihletét fogja meríteni ebbõl a könyvbõl 
amelyet ma indítok. Az egyik olvasó talán annak a 
sok képnek fog örülni amelyekben a fiatolok 
elõadnak, táncolnak vagy muzsikálnak. A másik 
olvasó talán annak fog örülni, hogy valamelyik 
fénykép vagy szöveg azt az eseményt örökítette meg 
amelyben õ maga is részt vett. 

A magam részérõl, azok a legmeghatóbb oldalak, 
amelyen azok a megõszült hõsök látszanak akik 
ötven évvel ezelõtt a fiatal hõseim voltak: az 
ezerkilencszázötvenhatos magyar olympiai 
versenyzõk. Milyen büszkén néznek ki még ma is a 
fényképekbõl!  

Ezt az értékes könyvet meg kell szereznetek, kedves 
hallgatóim; alaposan meg kell néznetek; aztán, 
állandóan kéznél kell tartanotok. 

Nyolc évvel ezelõtt, a megboldogult Kulcsár 
Józseftõl megörököltem egy bizonyos könyvet. Szép, 
alapos és részletes munka. Az Egyesült Államokban 
adták ki, ezerkilencszázhetvenötben. A címe és a 
szövege angolul van. A címe REMEMBER 
HUNGARY 1956. Talán közületek sokan ismerik. 
Akármikor azt a címet az elmúlt években a 
könyvtáram magyar szakaszában megláttam, úgy 
tûnt nekem hogy kiáltást hallottam. Voltaképpen, 
nem a testi fülemmel hallottam a kiáltást, hanem ez 
eszemben mindazok kiáltottak akik az ötvenhatos 
forradalomért szenvedtek vagy meghaltak. 
Hangtalan az a kiáltás az eszemnek a csendjében, a 
könyvtáramnak a csendjében - hangtalan, de mégis 
szomorú. 

Azóta, hogy a magyar könyveim közé ezt a könyvet 
betettem , és idõrõl idõre az ezerkilencszázhetvenöti 
kötetet meglátva hallom a szomorú kiáltást: 
‘Remember Hungary’ vagy ‘Emlékezz 
Magyarországra!’ Hangtalanul a néma csendben 
függ a kérelem. Mostanában, azonban, a kiáltásra 
egy válasz is hallatszik. Úgy hallatszik, mintha több 
ezer Victoria-i magyar ez által a nagyszerû könyv 
által válaszolna: 

‘Legyetek békében! Mi biztosan emlékezünk rátok. 
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Sohasem felejtünk el!’ 

Most pedig õszinte örömmel ezt a könyvet hivatalosan is 
útjára bocsátom, hogy megtalálja helyét mindannyiunk 
könyvespolcán. 

Gerald Murnane 

 
 A második részben Szigeti Sugár Éva műsora 
következett. Bevezetőül, a csoportok  
zászlóbevonulását követöen,  Mátyási Stephanie, 
fiatal énekesünk, vezetésével elénekeltük a 
Himnuszt. A műsor Fodor Sándor üdvözlő szavaival 
kezdödött és váltakozva képek vetitése és Szigeti 
Sugár Éva énekei illusztrálták az 1956 szellemét. 
 Éva megzenésitett verseket adott elő saját és 
Ágh István, Boldogh Dezső, Gáti István, Hodják 
Franz, Kiss Judit Ágnes, Simon Márton Szigethy 
Annamária és Tollas Tibor műveiből és egy népdal - 
Józsa Erikától. 
 A vetitett képek a Terror Ház, 1956-os 
Forradalom Történetének Dokumentációs és 
Kutatóintézete Közalapitvány, Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára, Igazságügyi 
Szakértői és Kutató Intézetek és a Hadtörténeti 
Múzeum szives engedélyével történtek melyet 
nagyon köszönünk. 
 A műsor befejeztével a bemutatott könyvet, 
minden illetékes személy, átvehette. Vásárolni is 
lehetett és lehet is. A könyv ára $ 10. Aki szeretne 
vásárolni  az látogassa a Központ Rendezvényeit, 
ahol a könyvet.mindenki megtekintheti. Köszönet illeti 
Kövesdy Évát, aki nem kevés szabadidőt szánt, az 
illetékes személyek névre szóló leveleinek, 
megirására. 
 A Magyar Központ vezetősége köszönetet 
mond mindenkinek aki a nap munkálataiban segitett. 
 
 Atyimás Erzsébet 

Fodor Sándor 
Szigeti Éva 

Csernátony László 

A közönség 

Koszorúzás 
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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG  
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA 

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat,   63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat, 
52.sz Hollós Mátyás Felnőttcserkészcsapat  

 

MEGHIVÓ 
 

 Kedves cserkésztestvéreink és cserkészbarátok ! 
Sok szeretettel meghivunk benneteket családotokkal, ismerősötökkel, barátotokkal együtt a 

 
 2008-as CSERKÉSZ  MIKULÁS  PIKNIKRE 

vasárnap  november 30.-án 
 az  East Warburton-i  lippai Rauch Károly cserkészparkba 

(Melway 291 D2, Hazelwood road végénél) 
 

 Már reggel 9 órától  várunk  mindenkit vidám cserkészhangulattal, izletes ebéddel, 
finomabbnál finomabb süteményekkel, italokkal, kávéval.  Minden jutányos cserkészáron . 

Nt. Keresztesi László  és Pető Gábor Atya  misét fog tartani. 
 

 Délután 3 órakor érkezik a  Mikulás bácsi tele zsákkal minden gyerek számára 
 Semmi  se tartson vissza ! 

 
 JÓ MUNKÁT 

 
  Tóth Erika – 9799 7018 Tóth  Zsuzsa - 9459 7757 Bartha  Ani - 9754 1706  

KNOX-i Idős Magyarok  
Klubjának hirei 

 
 Az egyesület, mint ahogy, a szeptemberi 
Hiradó-ban jeleztük, szeptermber 30.-án 
tartotta az évi Tisztújitó Gyülést. 
 A következő év tisztviselői: 

Elnök:Tóth Teréz 
Alelnök: Fekete Marika 
Titkár: Házy Irén 
Titkár helyettes:Virág Márta 
Pénztáros:Bacsa Nóra 
Pénztáros helyettes: Pakai Imre és a 
Vezetőségi Tagok. 
A gyűlés befejeztével, a Vezetőség, 

Oláh Rozika és Lajos házasságkötésük 50. 
évfordulóját, egy pár pohár jó itallal és egy 
dobostortával ünnepelték. 

 
 Az új vezetőség első 
gyűlése és egyben az első 
rendezvénye október 14.-én 
volt megtartva. Ez a hét volt 
a hivatalos “Senior 
Citizens Week” és ezt a 
Melbourne-i Magyar 

Központ nagytermében, ebéd keretei között 

ünnepelték. E napnak a diszvendégei Mr 
Bruce Griffin és kisérete a Knox-i City Council
-tól és különböző nemzetiségű klubok tagjai 
voltak. ( kb nyolcvan személy). A napot 
ünnepélyessé a vezetőség és a 
vendégfogadók diszes nemzeti viselete tette. 
Az ünnepi köszöntő után, a megjelentek 
Bognár Magdi szines, szinvonalas kézimunka 
kiállitásában és Harkó László erdélyből hozott 
“kincsei”-ben (fafaragások, himzések, 
viseletbe öltöztetett babák, stb) 
gyönyörködhettek. 

 Az ünnep a sütemény és kávé/tea 
elfogyasztásával ért véget. 

A Vezetőség köszönetét tolmácsolom 
mindazoknak akik a sok finom süteményt 
adományozták. 

Atyimás Erzsébet 
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ERDÉLYI  EBÉD 

Szövetségünk ezév második rendezvényén, az 
elnök Pelle Lajos megnyitó beszédében röviden 
ismertette az elmúlt év eredményeit, amiket 
határainkontúli tesvéreinkért tettünk. Az Erdélyi 
Himnuszt közösen énekeltük, 
majd a Magyar Himnusz aláfestő 
dallama mellett Juhász Géza 
felolvasta a közelmúltban 
környezetünkből véglegesen 
eltávozott honfitársaink neveit. 
Sokukkal tavaly még együtt 
voltunk. 

 Nt. Antal Péter református 
lelkész asztali áldása után, a 
Gyöngyösbokréta fiataljai már el is helyezték a 
forró finom zöldséglevessel teli tálakat a több mint 
300 vendéggel körülült, Győry Izuka által ίzlésesen 
dίszίtett asztalokra. Második fogásként töltött 
káposzta, vagy sűltcsirke rizssel 
és gombaszósszal volt a 
választék. A leves és a csirke 
E r d ő s i  R ó z i k a 
konyhaművészetére, a töltött 
káposzta pedig Szabó Editére 
tette fel a koronát.  

 Deszerként, mindenki 
megelégedésére Dobos torta 
volt felszolgálva.  

 A felújitott Ifjúsági Terem szίnpadára 
kifeszίtett vászonon folyamatosan láthattuk az 
erdélyből néhány hete visszaérkezett  Bálint 
Kálmán  felvételeit, melyek Erdély és a Csángóföld 
tájait, épületeit és az ott élő emberek életét 
mutatták be.  

 Kálmán személyesen 
látogatta meg azokat a 
szponszoráltakat, közöttük 
ösztöndίjasainkat, akiket az itt 
élő magyarság Szövetségünkön 
keresztűl támogat.    

 A terem főbejáratától 
balra, két hatalmas táblán 
láthattunk képeket és ίrásokat/ 
leveleket, mintegy bizonyίtva 
munkánk gyümölcsét. 

 A táblán lévő információkat mesterien 
állίtotta össze Szegedi Misi.  

 Mint minden évben, most is Szetey Ágnes 
ismert művésznő festménye kerűlt árverésre. Az 

árverező, Juhász Géza orgánumát az egész 
teremben jól lehetett hallani. 

 A első néhány percben lassan 
emelkedett a licitálás, de azután nekilendült és 
végül a RIK ifjak közös ajánlata érte el a 

legmagasabb árat. Ezután jött a 
tombola, minden rendezvény 
fénypontja.(mivel ebben minden 
jelenlévő érdekelve volt)   

 Több mint 30, közöttük 
sok nagyon értékes tárgy, 
barátaink és támogatóink 
ajándéka került kisorsolásra. A 
sorsolást fiataljaink az Erdélyi 
 Szövetség utánpótlása 
találékonyan, kitűnő érzékkel 

vezette le.  

 A főnyereményt, egy  gazdagon 
összeállίtott italkosarat - Takács Barnabás és 

Tóth János felajánlását - Győry 
Izuka nyerte.  

 K i v ü l á l l ó  s zámá ra 
unalmas és hosszadalmas lenne 
tökéletesen érzékeltetni egy 
ilyen rendezvény előkészίtését 
és lebonyolίtását  Ezért csak 
annyit, hogy mintegy több 
mint 40 személy önzetlen 
munkájának az eredménye. 

Közülünk sokan már pénteken kezdtük, 
szombaton folytattuk és vasárnap reggel 7 
órakkor már az asztalokat állίtottuk fel és 
kész ί tet tük a termet a vendégek 
fogadására. Minden nevet nem lehet itt 
felsorolni. Néhányat már emlίtettem. Még 

annyit, hogy minden egyes 
segίtőnk kifogástalanul látta el 
rábίzott  feladatát. Isten áldása 
legyen rajtuk.  

 Az ebéd folyamán 
adományok is érkeztek. Ezek 
nyugtázását és a közben érkező 
felajánlásokat, hamarosan 
közzé tesszük.  

 Viszontlátásra március 
első vasárnapján az Erdélyi 

Pikniken. 

 SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK. 

 Krsztekanits Violetta. 
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Jegyezzék be naptárukba!!! 

2009. február 13-14-15 

 

 

 

A SZINES MŰSOR SZÁMOK MELLETT, MINT A TÁNCHÁZ, NÉPITÁNC,  

QUITTNER JÁNOS RENDEZÉSÉBEN a „MEGFESZITETT” ROCK OPERA 
RÉSZLETE KERÜL SZINPADRA 

FIGYELJÉK A KÉSŐBBI HIRDETÉSEKET! 

HUNGAROFEST 2009 
 
   
 A “Hungarofest”-et 2009 február 12,13,14.én 
rendezi a Melbournei Magyar Központ 
számos Magyar csoportok és egyesületek 
önkénteseinek segitségével. 
 
A  Hungarofest rendezése hatalmas munkát 
igényel és igy részlegek, bizottságok vállaltak 
felelősséget egy-egy munkakörben. A 
főfelelősség a M. M. K. Igazgatóságáé. 
A munkakörök a következők: Étel, Ital, Kapu, 
Kiállitás, Media, Műsor, Pénztár, Sörkert, 
Sütemény-Kávé, 
 
 A “Hungarofest” munkálatainak egyeztetése 
október 21.-én volt tartva, melyet Vető Olga 
vezetett, mivel  ő vállalta e súlyos szerepet, a 
Hungarofest teendőinek  összhangolását. 
 
 Kedves olvasóink még nagyon sok önkéntes 
személyre van szükség a háromnapos 
esemény megrendezéséhez. 
 
 Aki személyesen is szeretné megtapasztalni, 
hogy milyen felemelő érzés az önkéntes 
munka kérjük jelentkezzenek 9802 7637 
telefonszámon. 
 

 A viszont hallásra! 

 

 Atyimás Erzsébet 
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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 hónap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
 

A Magyar Központban működő csoportok 
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SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, VAGY 

CSAK KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi porcelántHollóházi porcelántHollóházi porcelánt         
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:  

Vető Olga – 9754 8579 

 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 igazgatói 

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 

 
MELBOURNE-I MAGYAR  

KÖZPONTBAN  
A 

“KORONA ÉTTEREM”  
KIADÓ. 

  
ÉRDEKLŐDŐK TOVÁBBI 

FELVILÁGOSITÁSÉRT 
KÉRJÜK  

 
HIVJÁK  

VETŐ OLGÁT 9754 8579 
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november 1. szombat Munka nap 
 
november 2. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet      
 
november 9. vasárnap 11-kor Ökumenikus Istentisztelet 
    Templom Búcsú 
    
november 16. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
    Magyar Központ tánccsoport piknikje 

 
november 23. vasárnap 8.30-kor Szentmise  
    10.00-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Klub ebéd 
    Évi közgyűlések 
 
november 29 szombat Gulyás Party 
 
november 30 vasárnap 8.30-kor Szentmise 
         

    Decemberi naptár 
 
december 7. vasárnap Mikulás piknik az Ifjúsági Szövetkezet rendezésében 
 
december 21. vasárnap Gyertyafényes est 
   
december 31. szerda Szilveszteri bál      
       

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 November 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. 

NOVEMBERI NAPTÁR 


