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EMLÉKMŰAVATÁS  
BENDIGOBAN 

Az 1848-as Forradalom és 
Szabadságharc leverése után, a 
Szabadságharcban részt vett 
számos honvédtiszt és honvéd 
talált menedéket Ausztráliában. 
Közöttük sokan a bendigoi 
aranymezőkön kerestek szerencsét. 
 

Az avatásra 2002. november 2.-
án, szombaton, de. 10.30-kor kerül 
sor Bendigoban, a High Street (a 
Melbourneből Bendigoba vezető 
főút) és a Rose Street sarkán 
melyre dr. Gyürk István 
Nagykövet és a Melbournei 
Magyar Központ nevében 
szeretettel várja honfitársaikat. 
 

Bővebb felvilágosítás – Kövesdy András 
9846 2675 telefonszámán 

 
  

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívja és várja a  
Regnum Szövetkezet vezetősége  

2002. november 3.-án, vasárnap a 
 

SZENT ISTVÁN TEMPLOM  
BÚCSÚRA 

 
Magyaroszág nagykövetének,  

dr. Gyürk Istvánnak hivatalos látogatása és 
búcsuztatása Victoria magyarságától. 

 
de. 11 órakor 

Ökumenikus Istentisztelet 
 

Gulyás – laci pecsenye – házi sütemények – 
lángos 

 
Ital a helyszínen kapható! 

 
A nap tiszta bevételét a Szent István  

templom fenntartására fordítjuk. 
 
 

A bazárba szánt tárgyakat a vasárnapi szent 
misék után köszönettel átvesszük. 
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RAJZ SZAKKÖR 
Az Egyesült Magyar 

Ifjúság Fórum  
szervezésében 

A kezdetleges alapoknál 
kezdünk, de bármikor lehet 
csatlakozni. Mindenkit 
szivesen várunk. 

Gyerekek részére külön szórakoztató témákat 
alakítunk ki. Mindenki számára megfelelő 
szinten alkothat. 
Hozni nem kell semmit, csak egy kis alkotó 
szellemet.  
 
Helyszín: Szent István templom alatti terem. 
Időpont: Minden szombaton 1 és 4 óra 
között. 
Érdeklodés: Vincze Amália: 0411 351 363, 
vagy 
Bronowiecki István: 0438 059 637 

A Megmaradásunk című konferencián elhangzott beszéd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jobbágy 
Sándor, 
A Melbournei Magyar Televízió (MHTV) Elnöke  
  
Hölgyeim és Uraim, Kedves vendégek, Barátaim, 
tisztelettel üdvözlök mindenkit. 
  
Természetes folyamatként jutottunk el erre a pontra, 
amikor meg kell vizsgálnunk önmagunkat, eddigi 
tetteinket, és eredményeinket mérlegelve kell elõre 
terveznünk. 
 Szeretném  megköszönni az idõsebb generáció 
évtizedes álldozatos munkáját, melynek eredménye 
többek között az is, hogy ma itt összegyültünk, és úgy 
érezzük, hogy közösen tennünk kell valamit annak 
érdekében, hogy megmaradásunkat biztositsuk.  
 Meg kell szilárdítanunk úgy a fizikai, mint az 
eszmei hovatartozás érzését, okot és értelmet kell adni 
nemzeti értékeink Ausztráliában való további ápolására, 
és meg kell találnunk a módot arra, hogy mindezt 
átadjuk a fiatal nemzedéknek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kösségünk sok jó tulajdonsága mellett egyik legnagyobb 
hibája a széthúzás, és ebben áll a teljes beolvadás 
veszélye is.  

Addig amíg Ausztrália szerte több mint száz 
kissebb, nagyobb szervezet és csoportosulás 
szorgosan, ám a közös érdek szempontjából  
szervezetlenül mûködik, nem léphetünk elõre. 
Szükség van arra is, hogy tisztázzuk, mi is ez a 
közös érdek, mozgató rugó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A Közösség 
szó 
kulcsfontosságú. Az értelmezõ szótár szerint a 
Közösség, a közös élet vagy munkaviszonyok között 
élõ, illetve közös eszmék, célok által egyesített emberek 
csoportja. Tehát közös dologról van szó, közös 
munkának közös gyümölcsérõl. Sajnos a gyakorlat itt az 
ellenkezõjét bizonyítja. 
Sokan úgy látják, hogy évekkel ezelõtt jobban mentek a 
dolgok, a közösség jobban összetartott, többet alkotott 
közösen. 
Vajon mi volt az összetartó kapocs akkor? 

Folytatás a 3. oldalon 
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A XIX század 
közepétől vannak statisztikai adatok, amint látjuk, 1900
-ig már pár száz magyar telepedett le Ausztráliában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1944-47 között 
ujjabb magyar 
hullám érkezett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ed- digi 
bevándolók letelepedési viszonyára jellemzõ, 
hogy válságos politikai idõszakokról beszélünk, 
barátságtalan, szerény megélhetési viszonyok 
között, nyelvi nehézségek és bizalmatlan 
fogadtatás hangulatában alapozták meg létüket. 
Számukra létfontosságú volt a közösség kiala-
kítása, mely oázisként ölelte magához az egy 
nemzet szülötteit. Erõs összetartó kapocsként 
minden magyart összefogott, hiszen egy volt a 
nyelv, a gondolat, az érdek, - a megmaradás!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az elmúlt 20 
évben, úgy a nemzetközi, mint a helyi társadalmi 
és politikai viszonyok megválltoztak. Ez 
behatárolja mozgásterünket, rányomva bélyegét 
mindarra amit és ahogy nekünk a jövõre 
vonatkozólag cselekednünk kell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amint láttuk, 
magyarok több 
hullámban 
érkeztek Ausztráliába. Ennek nagyjából vége, nincs 
vérfrissítés, lecsökkent az európai és egyben a 
magyar bevándorlás is és helyét az ázsiai hullám 
vette át. Azzal kell gazdálkodnunk amink van. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sok 

szakképesített magyar távol tartja magát a magyar 
közösségi életformától, - vajon miért?  
Ezek az emberek már nem kűszködnek 
beilleszkedési, vagy nyelvi nehézségekkel. Más 
nemzetiségű barátjaik is vannak akikkel kitûnõen 
megértik egymást. Számukra a magyarság nem 
létfontosság, hanem állapot. 
Mi lessz a gzermekeikkel? Számukra mit jelent majd 
a magyarság?  Mi fontosabb, ha megtanulnak 
magyarul, vagy ha nem is beszélik a nyelvet, de 
tudnak a magyar néprõl, kultúráról, felismerik és 
értékelik azt? 

(Copyright © 2002 Alex S Jobbagy) 
Folytatás a  jövő hónapi számban 
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Októberi Ünnepély 
 
Október 27.-én a Magyar Központ az 56-os Sza-
badságharc emlékünnepélyt tartotta. A hideg esős 
idő nem tartotta le a emlékező közönséget. 
A koszoruzó egyesületek: 

 A Magyar Központ 

 Árpád Idősek Gondozó Otthon 

 54.-es Hunor és Magyar 63 Tormai Cecil 
Cserkészcsapatok 

 Ausztrál Magyar Erdélyi Szövetség 

 Knoxi Idős magyarok Klubja 

 Melbournei Magyar Televízió 

 MDF Baráti Kör 

 Magyar Film Egyesület 

 Regnum Co-operative 

 Rákóczi Egyesület 

 Rákóczi Ifjúsági Klub 

 Nunawadingi Idős Magyarok Klubja 

 Magyar Szabadásgharcos Szövetség Victoriai 
Csoportja 

 Magyar Nyelv Iskola 

 VMEA 

 “Pesti Srác” 
 
A koszorúzást emlékünnepély követte, melyet   
Jekler Irén szerkesztette és rendezte. 
 
Szereplők: 
Cserkészek (énekkkar), Ugrai Kati, Juhász Géza, 
Bakos Erika, Kovassy Éva, Kovassy István, 
Kőhegyi Ildikó, Kőhegyi László, Bakos János, Guz-
sváry Gáspár, Pakai Imre, Ferencz Emőke, Jekler 
Irén. Ünnepi beszédet Faith Ferenc mondta. Hang-
technika: Nagy Gábor. 

A Magyar Központ termek használata. 
 
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. A 
felelős igazgatók: 

A Szent István templom alatti társalgó: 
Bognár Magdi – 984 5242 
Az Ifjúsági épület termei:  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 
A Magyar Ház 

Faith Ferenc – 9762 9135 
Social Klub terme 

Házy Irén – 9707 1378 
A gondnok Finta Zoltán a termeket kinyitja, 
miután az igazgatók továbbiották az 
igényeket. 
Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

Gyors jobbulást kíváununk 

Galambos Imolának és 

reméljük munkáját 

Központban rövidesen 

MEGHÍVÓ 
Az Irodalom Kör és a  

Magyar Központ rendezésében 

Irodalmi műsor 
Illyés Gyula 100. Születés napja alkalmából 

vasárnap, november 3.-án  du. 3 órakor a Magyar 
Központban Social Klub termében 

 
Belépő: egységesen 5 dollár 

 
Ezt a műsor a Queenslandi Magyar Szövetség a 

Mardeni Magyar Házban egyidőben tartja 

Bővebb felvilágosításért hívja Jekler Irént a 9889 8370 
telefonszámon 

Melbourne MHTV P I K N I K 
A Melbournei Magyar Televízió (MHTV) 2002 november 17-én 
piknikre hív minden érdeklõdõt a melbournei Magyar Központ 

Lajos ligetébe. 
 

Vendégeinket délelõtt 11 órától várjuk egész napos 
programokkal a gyermekeknek, vidám mûsorral a 

felnõtteknek. A nap folyamán önvédelmi bemutatót tart a Burai 
Gyula taekvondo nagymester által vezetett wantirnai klub. 

 

Piknikfelszerelésüket és jókedvüket kérjük hozzák magukkal. 
Rossz idõ esetén belsõ helyiség biztosított. 

 

Gulyás, sültek, lángos, sütemények, italok és nagyszerű zene.  
 

További felvilágosításért hívja a 9762 0430 telefonszámot. 
 

A magyar közösség érdekében tevékenykedõ Melbournei 
Magyar Televízió (MHTV) önkéntesei nagy szeretettel várnak 

mindenkit. 
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Jön a Karácsony! 
Ajándék javaslat! 

 
Magyar Központban értékes 

Hollóházi porcelán   
(már 26 dollártól) kedvezményes 

áron kapható. 
Megtekinthetô az Ifjúsági Terem  

előcsarnokában. 
Érdeklôdni lehet: 

Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 
vagy 

Vetô Olgánál: 9754 8579  
 

TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

Megjelent és kapható 

Ambrósy Anna 

nagysikerű 

A BRAVE NATION 
A Short Social and Political History 

című könyve. 

Megrendelési ár:  

Ausztráliában $35 + $9 postaköltség 

(GST-vel együtt) 

Tengerentúlra $35+ $24 postaköltség 

(Economic Air-rel és GST-vel együtt) 

Megrendelhető: 

A Brave Nation 

PO Box 4134, East Burwood Vic 3151 

és a Magyar Élet kiadónál 

PO Box 210, Caulfield Vic 3162. 

Az Ifjúsági  és 

Kultúrális Szövetkezet 

2003 május 17-én 

Elsöbálozók Bál-ját 

r e n d e z .  A k i k 

e l s ö b á l o z ó k 

s z e r e t n é n e k  l e n n i  k é r j ü k 

jelentkezzenek 2002 november végéig 

Atyimás Erzsinél a 9802 7637-es 

telefonszámon vagy emailen  az 

atyem@net2000.com.au címen. 

Szilveszteri bál 
 

Mint az elmult néhány évben az idén is a 
Magyar Központ nagytermében lesz 
megtartva a Szilveszteri Bál. Ennek a 
teremnek a befogadó képessége 600 személy. 
Zenét a kitünő hangulatot teremtő Kék Fiuk 
zenekara szolgáltat. 
  A nagy érdeklődésre való tekintettel 
felkérjük kedves vendégeinket, akik ezen az 
estén óhajtanak résztvenni, sürgösen 
jelentsék be jegyigényüket a következő 
telefonszámok egyikén: 

Faith Ferenc– 9762 9135 
Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

Szetey Emese – 9795 9336 
 
Az asztalok egyrésze már le van foglalva. 

A jegyek ára:  
25 dollár, nyugdijasoknak 22 dollár.  

 A belépőjegyek átvehetők fizetés 
ellenében november folyamán a Magyar 
Központban minden csütörtökön délelőtt 11 
óra és délután 2 óra között, illetve vasárnap a 
templom alatti társalgóban 9.30-tól 10.30-ig, 
legkésőbb a decemberi Mikulás pikniken. 
A bálon jegypénztár nem lesz. 
 A fentiekkel kapcsolatos felvilágositás 
nálam a 9762 9135 telefonszámon kapható. 

Faith Ferenc 

AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG EBÉDJE. 
Az Erdélyi Szövetség október 13.-án a 
Magyar Központ Ifjusági termében több 
mint háromszáz vendég részvételével 
ünnepelte fennállásának negyvenedik 

► 

évfordulóját. A meghivottak között örömmel 
láttuk a Magyar Központ több igazgatóját, a 
Victoriai Ma-gyar Szövetség, a Trianon 
Társaság, az Árpád Otthon Elnökeit, az Idös 
Magyar Klubok, a Rákóczi Egyesület, a Vitézi 
Rend, a Szent László társaságokat 
reprezentáló tagokat és volt szövetségi 
tagokat. Az ebéden a Melbourneben 
megtartott World Masters Games-en résztvevő 
magyar sportolók negyvenhét tagja is 
megjelent a Központ Igazgatóinak 
meghívására az ebéden. Igen örültünk, hogy 
közelebbi ismeretséget sikerült kötni velük, az 
egyedüli gondot az okozta, hogy az utolsó 
percig –(szó szerint) - nem tudtuk hányan 
lesznek jelen az ebéden. Ez nem kis 
problémát okozott számunkra. 
Az ünnepi ebéden segítséget kaptunk a 
mindíg segítőkész Juhász Etától és Gézától, 
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A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 
 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

Szeretettel hívunk minden 3ZZZ  
támogatót a 9.-ik magyar önkéntes 

RÁDIÓBÁLRA 
Amely november 30.-án, este 7,30-tól lesz a 

Magyar Központ Ifjúsági termében. 

 
A jó hangulatról a  

Kék Fiúk és Justin Tamás – dr. Kiss Csaba  
gondoskodnak. Mint mindig, most is várja a 

vendégeket különös meglepetés! 
 

Ízletes vacsora – Gazdag tombola 
 

Helybíztosításért hívja 
Orosz Marikát: 9364 6184 / 9362 1458 

Juhász Etelkát: 9795 8972 
Jelenléte sokat számít a 3ZZZ Magyar  

Rádió Csoportnak. 

 The Hungarian  
 Language School Inc. 

„A szárny megnőtt 
Üresen áll a fészek, 

Csak álom volt a szép diákvilág, 
S mint a fecske az alkonyati szélben 
Ma szárnyat  bont egy sereg diák.” 

Ady Endre 

Ballagók Bálja 
A Magyar Nyelviskola tanárai, végzős diákjai és 
a szülök csoportja szeretettel meghívja Önt, 
kedves családját és ismerőseit a 2002. November 
16.-án 7 órakor kezdődő báljukra a Magyar 
Központ Ifjúsági termében. A szórakoztatást a 
Székely Zenekar és Kocsis Erzsébet szolgáltatja. 
Vacsora, süremények, lángos, tea, kávé kapható, 
BYO. 
Helyárak:  felnőtteknek: 20 dollár 
  tanulóknak: 10 dollár 
Jegyrendelés: Bakos Anikó – 9707 4265 
  Juhász Etelka – 9795 8972 
  Tóth Zsuzsanna – 9459 7757 
 

A teljes bevétel az iskola fenntartását szolgálja. 

Miskei Rózsától, Ferencz Ildikótól, a 
Központ Tánccsoportjának szüleitől és 
tagjaitól, az Egyesült Magyar Ifjúsági 
Fórumtól és sokan másoktól. Igen 
köszönjük mindannyiuknak. A konyhában 
az örökifjú Wilma-néni ügyeskedett a 
Szabó házaspár segítségével. 
Az asztali áldást a Székely himnusz 
eléneklése után Antal Péter lelkipásztor 
mondta, míg a műsort a Magyar Központ 
Tánccsoportjának kis gyermek csopotja 
szolgáltatta. Az Erdélyi Szövetség elnöke 
röviden beszámolt a csoport létrejöttének 
körülményeiről, az évek során végzett 
tevékenykedésekről és segítő munkáról, a 
több tízezer dolláros támogatásról, mely 
Erdélybe és a Kárpátaljára továbbítottunk. 
Továbbá megemlítette, hogy az Erdélyi 
Szövetség kivitelezte - adományokból- a 
melbournei Carltoni Temetőben álló Hősök 
Emlékművét, támogatta a Központ 
építését, felállitotta a nyolcvan éve ránk 
kényszerített trianoni országcsonkítás és a 
Millennium emlékére állitott iker kopjafát a 
Szt. István templom mellett és 
adományozta a templom oltára felett 
függő, gyönyörű kivitelezésű faragott 
csillárt. 
Az elnök szavait idézve:-....”mindezeknek 
a megvalósítására, kivitelezésére mi 
büszkék vagyunk és ez úton is igen 
köszönjük barátainknak, támogatóinknak a 
segítséget és szolidaritást az utobbi 
negyven évben. Bízunk abban, hogy lesz 
erőnk tovább folytatni az elkezdett munkát 
és a jövőben is élvezni fogjuk Melbourne 
magyarságának önzetlen támogatását.”  
A Szetey Ági által adományozott 
nagyméretű olajfestményt, mely a tombola 
főnyereménye volt, Kerekes Ilona-néni 
nyerte meg, s a képet az Árpád Otthonnak 
adományozta.  
 

Pelle Lajos 
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Évi tisztújitó közgyűlések 
A Magyar Ház Szövetkezt: 2002. november 23.-án du. 2 órakor az Magyar Ház nagyteremében. 
 
Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet: 2002. november 23.-án du. 3 órakor az Magyar Ház 
nagyteremében. 
 
A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet (Social Club): 2002. november 24.-én du. 3 órakor a 
Social Klub termében. 
 

Minden részvényest szeretettel várnak. 

Elgondolkoztató! 
 
Október 19.-én a Magyar Központban 
fellépet a Felvidékről érkezett népitánc-
együttes “Ifjú Szivek”. Akik ott voltak, 
gondolom egyet értenek velem, hogy 
nem csak egy kellemes estet töltöttünk 
együtt, de a műsor maga felejthettlenül 
magas színvonalú volt. Az élő zenekar, 
és a nyolc táncos különleges népitánc 
műsort adott elő, mely különbözött 
minden műsortól amit az utolsó években 
láttunk a Központban. 
 A fiatal táncosok előadásukban 
kifejezték magyarságuk fontosságát és a 
magyar kultura megörzését annak 
ellenére, hogy kisebbségben és 
elnyomás alatt élnek Szlovákiában. 
 Míg a táncosok örömmel és teljes 
energiával előadták műsorukat, milyen 
szomorú, hogy a Magyar Központ 
tánccsoport tagjai nem voltak ott élvezni 
az előadást, vagy a Cserkészek, akik ezt 
a hétvégét választották warburtoni 
táboruknak. Kihagyni ilyen alkalmat és 
előadást csak a fiatalok pótolhatatlan 
vesztesége. Az elmulasztott alkalom, 
hogy fiataljaink 14 fiatal magyarral 
találkozzon és megismerjék egymást. 
 De elemezzük egy kicsit a 
közönséget is. Míg erre a kitűnő műsorra 
szépszámban eljöttek, de közel sem volt 
a 500 vendéghez akik például elmennek 
olyan műsorokra ami nem áll olyan közel 
a magyar kulturához. Kicsit 
elgondolkoztató, hogy a magyar 
közönségnek mire van szüksége, milyen 
előadások érdeklik. A vendégek száma 
azt mutatja, hogy a hagyományos 
kultúra, népitáncra, 
népzenére kevesebb az igény. 

 Ha a meglátásom jó, akkor a Ma-
gyar Központnak is fel kell mérni, 
működésének célját. Idáig a kitűzött célja 
az volt, hogy a magyar kulturát  megörzi 
és tovább adja fiataljainak. Ezen dolgozik 
a Központ a tanácskozásokon, a “Meg-
maradásunk” konferencián, stb. Lehet, 
hogy mindenkinek oda kéne figyelni, 
hogy miért vagyunk? Ha az  
emigrációnak nincs igénye a magyar 
kulturális életre akkor miért 
probálkozunk? 
 Ha a magyar kultura támogatása 
nem fontos, akkor miért léteznünk és 
dolgoznunk a Központ fenntartásáért. A 
kedves olvasók véleményét várva….K.É. 

Az Egyesült Magyar Ifjúsági Fórum 
szeretettel vár mindenkit 

 
november 9.-én, szombaton este 7 órai 
kezdetettel a Magyar Központ ifjúsági 

termében egy hangulatos, vidám, 
ISMERKEDŐ SZÓRAKOZTATÓ  ESTÉRE 

 
Jó zene, (80-tól napjainkig), szórakoztató 

játékok, finom étel ls legfőképen jó társasság 
várható. Olyan vendégek, akik arra 

törekszenek, hogy egymást megismerjék, 
megosszák poénjaikat és egy jó BULIZZANAK 

– magyar módiban. Hozz magaddal egy 
gyermekkori fényképed másolatát! 

Belépő: $4.50 
További információt Andrásnál :  

0410 709 500 
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Nyújtsunk magyar élményeket 

gyermekeinknek. 
 

MAGYAR 

JÁTSZÓCSOPORT 
 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 

magyar énekek és mesék  

0-5 éves gyermekek számára 

minden szerdán de. 10-12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági 

terem előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 

hozzátok el a 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról választhat ízletes  
ebédet/vacsorát. 

 
NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 

PÉNTEKEN,  SZOMBATON  
este 6 órától 11-ig  

 VASÁRNAP  
de. 11-től du 5-ig 

 
Bővebb felvilágosítás  

vagy asztalfoglalás : 9800 4544  
vagy 9759 5464 

Kézimunkázók köre 
 

 találkozunk minden hónap 
második és negyedik 
csütörtökén délelőtt 11 órakor 
a Szent István templom alatti 
társalgóban. 
Összejöveteleinken mindenki 
saját kedvelt kézimunkáján 
dolgozik, legyen az himzés, 
horgolás, goblein, kötés vagy 
egyéb. Mi hasonló érdekeltségű 
lányok, asszonyok igyekszünk 
megtartani ezt a nagyon szép 
nőies és hasznos időtöltést: 
tanulunk egymás ügyességéből 
és tapasztalatából és segitünk is 
egynásnak ha szükséges. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki kellemes társaságban, 
együtt kézimunkázva meg tudja 
osztani velünk szabadidejét. 

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

A Társalgó és az  
Irodalom - Zenebarátok Köre 

Ezentúl a Társalgó csoport és az Irodalom 
–  Zenebarátok Köre a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban tartja összejöveteleit. 

* * * * * * * * *  

 

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 
További felvilágosításért hívják Bozsán 

Ildikót a 9801 8071 telefonszámon. 

Társalgó Irodalom és 
Zenebarátok Köre 

December 3 November 3 
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november 2. szombat Emlékműavatás Bendigóban 
november 3. vasárnap de. 11-kor Ökumenikus Istentisztelet 
    Szent István templom búcsú 
    du. 3-kor Illyés Gyula – irodalmi műsor 
november 9. szombat EMIF ismerkedő estje 
november 10. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    Mozi 
november 16. szombat Magyar Nyelviskola bálja 
november 17. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    MHTV piknik 
november 23. szombat du. 2-kor A Magyar Ház Szövetkezet évi közgyűlése 
    du. 3 –kor Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezt évi közgyűlése 
    Katalin bál 
november 24. vasárnap 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
    Magyar Társadalmi klubnap 
    du. 3-kor a Társadalmi Klub Szövetkezet évi közgyűlése 
november 30. szombat 3ZZZ Rádióbál 

      
DECEMBERI  NAPTÁR 

 
december 8. vasárnap Mikulás piknik 
    Társalgó csoport összejövetele 
december 22. vasárnap Gyertyafényes est 
december 31. kedd  Szilveszteri bál 
 

 
     

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $6-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb november 20-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva, Nagy Valéria, Nagy Dénes  

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

NOVEMBERI NAPTÁR 


