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Tartalom 
 

 Hungarofest 2004 

 A Magyar Nyelviskola hirei 

 Gulyás / Halászlé főzési 
verseny 

 Hungarian Flvours at 
Rochford Eyton 

 Klub napok 

 Az Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet beszámolója 

 2004 naptár 

Péntek 20 órkor Hungarofestet megnyitja Jári Ferenc,  első titkár 

 20.30-kor Zámbó Jimmy emlékére Máté Ágnessel 

Szombat A délutáni műsor résztvevői: Paska Béla, Zeneműhely zenekar, Ma-
gyar Központ tánccsoport, Gyöngyösbokréta tánccsoport, Kultúr Kör 
tánccsoport, RIK Tánccsoport, 

 20 órakor Rock-Pop-Folk Muri Justin Tamással és Risztics Pityu-
val 

Vasárnap A délutáni műsor résztvevői: Jackie Orszáczky, Vardos, Transylvani-
acs,  Risztics Pityu, Hegedűs Crystal, Magyar Központ tánccsoport, 
Máté Ágnes  

Jegyek:  a helyszinen kapható 

Péntek 10.00 dollár  

Szombat 20.00 dollár Kedvezményes: 15.00 dollár 

Vasárnap 20.00 dollár Kedvezményes: 15.00 dollár 

18 éven aluli gyerek fizető felnőtt kiséretében ingyenes 
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S zeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat 2004-ben. Ez az év is, mint a múlt évek, sok változatos 
programmal várja majd a kedves vendégeket, támogatókat. Ez már lassan a 23.-ik éve, hogy a Magyar 

Központ önkéntes alapon működik. A Központ vezetősége hálásan köszöni és értékeli azok munkáját, akik 
jutalom nélkül, dolgoznak a Központ és a magyarság érdekében. Mint ahogy a sajtóban többször olvashatjuk, 
hogy az önkéntes munkások száma csökken, a társadalmi értékek változnak. Szerencsére a Központban még 
mindig vannak olyanok akik nem  sajnálják idejüket a közös munkáért áldozni, és megelégednek a köszönettel 
és a munkájuk pozitív eredményével. 
Mindenkit szeretettel várunk az év első nagy rendezvényére, Hungarofest 2004, és utána a Rochford-Eytoni 
magyar napra.            

K.É. 

  
Magyar Nyelviskola margójára 

 
 

I 
lyen diaszpórája egyetlen 
anyanyelvnek sincs. Ez azt jelenti, 
hogy a magyarság sorsáért 

egyharmad részben már a kintiek felelnek. 
Minden diaszpóracsoport egy-egy tükör. Ők 
mutathatják nekünk, kik vagyunk a világban. 
Ők sugározhatják szét a világba, ami nálunk 
érték és fény. 

Illyés Gyula: Levél a németországi magyar 
középiskola diáklapjának 

 Ezt az értékmegőrző és fényt sugárzó 

feladatot a Magyar Nyelviskola diákjai és 
tanárai ez évben is teljesítették. A 2003-as 
tanévet a magyaroknak otthont adó Magyar 
Központban kezdtük. A gyermekek hamar 
feltalálták magukat, élvezettel vették birtokukba 
a tágas helyet, a szép játszóteret. A szülők is 
nyugodtabbak lehettek, hiszen szép 
környezetben tudhatták gyermekeiket.  

A Magyar Központbeli tanítás azt is 
lehetővé tette, hogy nagyobb részt 
vállalhassunk nemzeti ünnepeink 
megünneplésében, ezzel is segítve tanulóink 
magyarságtudatának elmélyülését.  

Tekintsünk végig az elmúlt tanéven! A 
Magyar Nyelviskola rendezte a március 15-i 
ünnepélyt, melybe régi diákjainkat és a 
cserkészeket is bevontuk. Az anyák napját az 
Árpád Otthon lakóival együtt ünnepeltük, 
fejlesztve ezzel a gyermekekben az idősek 
iránt érzett felelősségtudatot. A Szent István 
napi ünnepség előadói főként a középiskolás 
tanulóink voltak, akik a nehéz szövegekkel 
kitűnően megbírkóztak. Apák napján a Ifjúsági 
és Kulturális Szövetkezet által szervezett 
eseményen köszöntöttünk minden édesapát. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett előadást ugyancsak a 
Magyar Nyelviskola rendezte. Az előadás két 
nyelven folyt, angolul és magyarul. A 
nagysikerű előadás szereplői a Rákóczi Ifjúsági 
Kör, a Gyöngyösbokréta Táncegyüttes, a 
Magyar Nyelviskola szülői csoportja és tanárai 
voltak. Novemberben tartottuk tanévzáró 
előadásunkat, s ugyanekkor búcsúztunk kilenc 
érettségizett tanulónktól is hagyományos 
ballagással. A búcsúzó érettségiző diákok 
nevében Ámon Ildi a következőket hagyta 
örökül a gyermekeknek és szüleiknek: 

 „Akkor, amikor túl sok a 
verstanulás, az anyák napi tortasütés, az 
esténkénti tíz perces diktálás, a házi feladatra 
készülés, a szülői értekezletek, a mesék 
olvasása, az énekek próbálása, a magyar nyelv 
otthoni használata, akkor kell arra gondolni, 
hogy milyen fontos a magyar nyelv egy magyar 

A Magyar Nyelviskola felvételt hirdet 

a magyar nyelv iránt érdeklődő, valamint a 
nyelvet megtanulni vágyó gyermekeknek 
óvodáskortól az érettségi szintig. 
  
A foglalkozások időpontja:   péntek 
esténként  6 – 8.15 között,  szombat és 
vasárnap délelőttönként   9.30 – 12.15                                                  
  
A foglalkozások helyszíne:    Magyar 
Központ 760 Boronia Road, Wantirna 
 
Beiratkozás:  2004. február 7.  9.30 – 11 között 
a Magyar Központban a gyerekek számára 
  
Felnőttek számára szerda esténként 7.30 – 
8.45 között a St. Kilda könyvtár épületében 
tart foglalkozásokat Endrődy Tibor 2004. 
február 18-tól. 
  
Beiratkozás:  2004. február 18. 7.30 – 8.45 
között a St. Kilda könyvtárban. 
  
További felvilágosítás:  
Szabó Marika   9870 8768               
Szabó Zsuzsa  9726 5762  
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A Magyar Központ vezetősége, valamint 
a Magyar Központ és a Gyöngyösbokréta 

Néptáncegyüttes szeretettel hívja és 
várja a benevező egyéneket, 
egyesületeket/csoportokat, 

illetve  a gulyás/halászlé 
kedvelőket a  

mely 2004. február 1.-én, vasárnap a Magyar Központ templom ligetében lesz . 

Benevezési határidő: 2004. január 28 

Gulyás – Halászlé kóstoló – (3 
kóstoló) 8 dollár 

Szentendrei lángos—fánk – üditő – 
kávé 

Evőeszközt, tányért, kertiszéket, 
asztalt mindenki  hozza magával 

Érdeklődni vagy telefonon be-
nevezni  

lehet az alábbi személyeknél: 
Atyimás E: 9802 7637   

Vető O: 9754 8579 
Hegedűs J: 0418335327   

Juhász E: 9795 8972 

A verseny szabályai a következők: 

 Benevezés díjtalan; 

 A gulyás/halászlé a helyszínen 

készitendő; 

 Minimum 5 liter gulyás vagy halá-

szlé készitendő; 

 A benevező a gulyáshoz-

halászléhez nyers anyagról és 
főzési eszközéről saját maga kell 
gondoskodjon; 

 Az elkészített gulyás-halászlé zsüri 

által dijjazva; (a zsürié az utolsó 
szó!) 

 A leves  eladásra készülendő; 

 Tálalás déli 12 órakor. 

embernek, s akkor kell arra gondolni, mennyire 
hiányozna, ha nem lenne. 

A nehézségeken keresztül mindig az 
legyen a gondolatában szülőknek és 
gyerekeknek is, hogy valamikor sajnálni 
fogjátok, ha ezt a lehetőséget kihagyjátok, de 
valamikor öt év, tíz év múlva nagyon büszkék 
lesztek, hogy a kemény munkából mégis valami 
érték lett.” 

Érettségizett tanulóink átlageredménye 
30,88 pont lett. Közülük Ámon Ildi nevét az 
újságban is olvashattuk, 44 pontos eredményt 
ért el. 

Tanulóink ez évben is részt vettek a 
Modern Language Teachers’ Association által 
meghírdetett fogalmazásversenyen. Ketten – 
Pop Krisztina és Ámon Ildi – első helyezést 
értek el. További négy tanulónk – Buda 
Alexander, Dudás Anna, Kocsis Esta és Danka 
Györgyi – második, illetve harmadik helyezettek 
lettek. 

December elején megérkezett a Mikulás, 
zsákjában minden gyermeknek hozott valamit, 
ha szereplésükkel bizonyították, hogy az év 
során jól haladtak a nyelvtanulásban. 
Kétségtelen, hogy ezt minden egyes gyermek 

tudta bizonyítani, mert megkapták az 
ajádékaikat. Ezt követte a bizonyítványok 
kiosztása. 46 tanulónk fejezte be sikeresen a 
tanévet. További 10 felnőtt tanulónk Endrődy 
Tibor vezetésével fejlesztette magyar 
nyelvtudását. 

Kívánok jelenlegi és jövőbeli 
tanulóinknak az új tanévre is sok sikert, s azt, 
hogy értékmegőrző munkájukat továbbra is 
kedvvel végezzék. A szülőknek gyermekeik 
magyar tudásában sok örömöt, 
tanártársaimnak Bagin Líviának, Gábor Anna 
Máriának és Szabó Marikának sikeres új 
tanévet kívánok. Köszönöm valamennyi, az 
iskolát támogató barátunknak a sok, 
különféle természetű segítséget, mellyel 
hozzájárultak a Magyar Nyelviskola 
fennmaradásához. Köszönöm a Magyar 
Központ vezetőinek támogatásukat, s a Finta 
házaspárnak a gondoskodásukat. 

 
Kurtz Mária 

 „Félek a játszani nem tudó 
emberektől és mindig azon leszek, hogy 
az emberek játékos kedve el ne 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán       
Nagy választékban 

megrendelhető színes 
katalógusból 

 
Raktáron szobrok, fehér/arany 

állatfigurák már 26 dollártól 
  

Megtekinthető az Ifjúsági 
terem előcsarnokában. 

 
Éredeklődni: 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART ÉS A 

MAGYAR KÖZPONTOT 

lankadjon...” 
József Attila: Szerkesztői üzenetek 

 
 Az emberek játékos kedvének fenntartását 

szolgálta a Magyar Központban az új kezdeményezés, mely 
szórakoztató vetélkedőre (Trivia Night-ra) hívta az 
ismereteiket használni, illetve bővíteni vágyó vendégeket. 

Szabó Marika ötlete alapján Ámon Ildi és társai 
valósították meg a Magyar Nyelviskola kezdeményezését. Ildi 
irányításával Morino Angie, Hegedüs Crystal, Király 
Bernadett, Steph Walker és Szilágyi Chris pillanatok alatt 
berendezték és feldíszítették a termet. Tizenhat, egyenként 
nyolc fős asztaltársaság vetélkedhetett tíz körön keresztül. 
Minden körben tíz kérdést kellett megválaszolniuk. Mivel 
ausztrál vendégeket is vártunk a  kérdéseket angolul is és 
magyarul is elkészítettük. Angolul Tóth Zsuzsi tolmácsolta a 
kérdéseket, magyarul Ámon Ildi.  

Az asztaltársaságok nagy izgalommal dolgoztak. 
Voltak, akik fejüket összedugva tárgyalták meg a helyes 
választ, de volt olyan társaság is, akik a papír asztalterítőt 
használták a vélemények egyeztetésére, nehogy a mellettük 
lévő asztaltársaság meghallhassa. A körök után a helyes 
válaszokat ugyancsak két nyelven felolvasták, de az 
olvasással egyidőben írásvetítőn is megjelent a megoldás. 
Ezek elhangzásakor vagy mérgelődő hangokat, vagy hangos 
ovációt lehetett hallani attól függően, hogy mennyire volt a 
társaság sikeres. A megszerzett pontokat táblára írva 
összesítették. 

Lazításként jutalompontokat lehetett szerezni 
különféle versenyfeladatok megoldásával. Volt felfújt 
luftballonból alkotott „nyakkendő”, „kacsa” s mindenféle más. 
Szerintem a legszellemesebb az volt, ahol egyszerűen csak 
felfújták a lufit, s a magyarázat szerint ők „cukkinit alkottak”. 
Később ki kellett bontani és meg kellett enni egy csokitojást, 
s a benne lévő valamit össze kellett állítani, vagy párokban 
múmiát kellett alkotni WC papír csomagolással. A nagyon 
ügyesek zenére egyre alacsonyabb kötél alatt átbújva (limbo) 
is segíthettek a pontszerzésben. Ebben a versenyben 
természetesen a legfiatalabbak jeleskedtek – nekik még 
könnyen hajlott a derekuk hátra. 

A kérdéskörök közötti szünetben a Rákóczi Ifjúsági 
Kör Modern Táncegyüttese szórakoztatta a vendégeket. A 
táncokat Szilágyi Mónika tanította be.  

A kérdések egyhangúságát volt hivatva feloldani az, 
hogy voltak színes képes feladatok is, például zászlókról 
kellett megmondani, hogy melyik országhoz tartoznak, vagy 
márkajeleket kellett azonosítani a cégekkel. Majd híres 
emberek arcát kellett felismerni. Ugyancsak jutalompontot 
ért, ha az asztaltársaság üres, csak az országhatárokat 
tartalmazó térképbe meg tudta jelölni tíz országnak a helyét. 

A verseny izgalmát a szervezők azzal fokozták, 
hogy az utolsó három körnél még a táblákat is 
megfordították, s a megoldásokat is csak a végén egyszerre 
ismertették. 

A körültekintő, sikeres előkészítő munkát dícsérte, 
hogy a nyertes asztaltársaság és az utolsó helyen végzett 

társaság pontszámai között alig volt különbség. A 
kérdések összeállításánál tehát figyelembevették a 
valamennyi korosztályt. 

Az első helyezett egy magyar fiatalokból 
álló asztaltársaság lett. Második helyezést egy 
ausztrál társaság ért el. Mindkét csapat gazdag 
nyereménnyel távozott. A vendégek elmenetelükkor 
gratuláltak a vetélkedőhöz, s kérték, szervezzünk 
hasonlót máskor is. Köszönet és gratuláció illeti a 
fiatal szervezőket! A látottak és tapasztaltak alapján 
nem kell féltenünk a Magyar Központ jövőjét, csak 
bízni kell a vállalkozókedvű fiatalokban és támogatni 
kell kezdeményezéseiket. 

Kurtz Mária 
 
  

FIGYELEM! 
A következő munka nap, egyben a 

Hungarofestre előkészülés 

2004. február 14.-én lesz. 
Érdeklődni lehet: Vető Tibornál  

9754 8579 
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Tisztelt Cim! 
 
Az internetten találtam rá a cimükre. Szeretnék levelező 
társat találni Önök közül. 
 Tóth Pálné vagyok, 40 éves. Két lányom van, 13 
és 18 évesek. Szabadbáttyánban egy Fejér megyei 
községben élünk. Nagyon jó helyen, mert közel van 
Székesfehérvár, Budapest, a Velencei-tó és a Balaton. 
 Köztisztviselőként dolgozom az adóhivatalnál. 
Nagyon szeretek olvasni, kertészkedni, imádom a 
virágokat, szeretem a kutyákat (nekünk 3 van). 
 Nagyon szivesen leveleznék hasonló korú 
levelezőtárssal, jó lenne megismerni életüket, s idővel 
baráttá válni. 
 Nagyon nagy szeretettel várom egy levelezőtárs 
jelentkezését. 

Tisztelettel:     Tóth Pálné 
Tóth Pálné (Gizi) 

8151 Szabadbáttyán 
Móricz Zsigmond utca 2 

HUNGARY 

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon: 

Február 29 
Március 28 
Április 25 
Május 30 
Június 27 
Július 25 

Augusztus 29 
Szeptember 26 

Október 31 
November 28 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és 

várunk. 
Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

Jegyezze be naptárába! 
Kiemelekdő magyarországi vendégszereplők 

Tóth Éva és LeBlanc Győző  a 
Gyöngyösbkréta bálon. 

2004 március 6 

Rodek Tóni ellátogatott a bendigoi emlékműhöz 
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Az Ifjúsági és Kulturális 
Szövetkezet 2002-2003 évi  Közgyűlését 

2003 november 22.-én tarttotta. 
A megjelentek köszöntése, a magyar hiszekegy 
és  megemlékezés az elmúlt év halottaira után, 
Ámon Lilla elfogadtatta a múlt év jegyzőkönyvét.  
Az évi költségvetésről az igazgatói beszámolót az 
ellenőr, Dabasy Tibor választása követte. Úgy a 
beszámolót mint az ellenőrt a  részvényesek 
egyhangulag elfogadták. Megköszönve Dabasy 
Tibor múlt évi munkáját következett az igazgatók 
munkájáról a  beszámoló. 
 „Igazgatói beszámoló –  Atyimás 
Erzsébet 
Úgy mint az elmúlt években a múlt évben is 
számos Ifjusági Szövetkezeti és közös (tehát a 
négy szövetkezet) rendezvény elökészitésében és 
lebonyolitásában vettek részt az Ifjúsági 
Szövetkezet Igazgatói: 
Mikulás Piknik  melynek jövedelme jobb volt mint 
2001.évben.   
Február 16.-i Piknik  A rossz idő ellenére is 1000 
dolláron felül volt a bevételünk.  
Disznótoros Ebéd  jól sikerült, közel 2000 dollár 
haszonnal végződött. 
Elsőbálazók Bálja – sok elökészületi munkával 
járt, de erkölcsi és anyagi sikerrel. 
Apáknapi “Smorgasbord” ebéd. A Magyar 
nyelviskola kitűnő műsort adott erre az alkalomra. 
A sajnálatos csak az, hogy az ebédre, amely a 
megjelentek elismerésével kitűnő volt, ötven 
személyen alul jelentek meg. Ezenkivűl egy több 
mint tiz személyes társaság, akik a rendelésüket 
leadták nem jöttek el. 
“Katalin Erzsébet Bál” a sürű program miatt nem 
tudtuk megtartani. 
 Mielőtt még tovább mennék szeretném 
megköszönni Igazgató társaim és magam 
nevében mindazoknak akik segitettek a 
rendezvényeinken. Nagyon köszönjük!  
 Amint egy beszámoló alkalmával irtam a 
Hiradóban, bebizonyosodott, hogy az önkéntes 
szellem még él csak meg kell találni. 
Közös rendezvények melyekben szintén, 
munkával vettünk részt: 
Szilveszteri Bál  
Február 23.-án Ábel András “Miért nincs több 
arany” érdekes előadása hangzott el a Szent 
István templom alatti társalgóban. 
Március 15 megemlékezés - Kurtz Mária 
összeállitásában. 
Gulyás és Halászlé főzés verseny – március 2 - 
ennek a rendezvénynek a  tiszta bevétele “ A 
Magyar kultúra ismertetése az Ifjúsággal” 
alapitvány számlájára van irva, az idén is 1600 
dollár anyagi sikerrel járt. 
Húsvéti Bál – április 20, nem a legsikeresebb. 
Faith Ferenc születésének 80.-ik évfordulóját 

ünnepeltük 2003 június 28.-án. Nagyon jól 
sikerült és Faith Ferenc és Ani szavaival “kitűnő 
rendezvény” volt. 
Június 13,14,15 Fogadás: Pekár István – 
Duna TV, Újváry Gábor és Koncz Gábor 
látogatása a melbournei Magyar Központban. 
Bon Bon Koncert – sajnos az érdeklődök 
száma nagyon kevés volt. A veszteség nekünk 
a rendezőknek és azoknak akik nem jöttek el 
mert nagyon műsor jó volt. 
Októberi megemlékezések – Kurtz Mária 
vezetésével és az önkéntes szereplök 
közremüködésével 
 Megjegyzések: 
“Hollóházi” kerámia. 
Vető Olga szorgalommal árulja a Hollóházi 
kerámiát, mellyel hozzá-segit a fenntartási 
költségek megteremtéséhez. 
 A “ Hiradó” – mely már  10 éve működik a  
Főszerkesztő Kövesdy Éva, Kövesdy András és 
Atyimás Erzsébet érdeme.  
 Takaritás, tisztogatás Kalákában 2003 év 
elején megkezdtük a takaritó napokat. Nagy 
lelkesedéssel elhatározta az igazgatóság, hogy 
minden hónapban tart munkanapot, de 
valahogy nem vált be mert más dolgokkal 
voltunk elfoglalva. 
 Februárban a Knox City Conuncil-hoz egy 
“Food Safety” Programot kelett beadni. Ez egy 
szabályzat az étel elkészitésre, melyet 
igyekszünk betartani. 
 Magyar Nyelviskola kezdödött 2003 február 
2.-án Kurtz Mária vezetése alatt. Rendszeresen 
használják a szobákat.  Az oktatás minden 
szombaton és vasárnap délelőtt történik. 
 Június 1.-én Az Igazgatók ismertették a 
Központ rendszabályait a Magyar Központon 
belül működő csoportok kiküldötteivel. 
 M.Y.O.B. –  
Szetey Emese közreműködésével elkezdtem a 
komputeren a M.Y.O.B. program segitségével a 
könyvelést. Emese egészségi állapota nem 
engedte meg a további segitséget, igy Bodó 
Katalin nyujtott segitőkezet. Kati hozzáértő 
felügyelete melett, az első alkalommal, sikerült 
egy lemezen továbbitani az évi zárlatot, Dabasy 
Tiborhoz, ellenőrzésre.   
Ez igen megkönnyiti úgy a könyvelést mint az 
ellenőrzést. Mindannyiunk nevében 
megköszönöm mindkettőjüknek szives 
segitségét. Bodó Katalin ezután is, ha ideje 
megengedi, szivesen fog segiteni. 
  Nagy elismeréssel könyveljük a Központ 
Népitánccsoport, a Cserkészek és a Magyar 
Nyelviskola közremüködését a Szövetkezetünk 
rendezésein. 
Az Igazgatótársaim és magam nevében  
köszönöm mindazoknak akik az elmúlt év 
folyamán segitségükkel megkönnyitették 
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munkánkat. Köszönjük a  gondnok 
házaspárnak Finta Erzsébetnek és Zoltánnak 
a  figyelmességüket és segitségüket.    
Az évi beruházás, javitások: 
Bejárati lépcső. Ujra kell javitatnunk mert már 
letörték némelyik lépcső szélét. Jövő héten 
kezdődik a javitása.  
Tető javitás:  
Virágcsrepek a bejárat és a lépcsők diszitésére. 
Sajnos már kettöt elloptak. 
  A fent emlitett rendezvények és 
munkálatok csak egy része az Igazgatói 
kötelességeknek. Ezeken kivül minden hónap 
első hétfőjén tartjuk a Csúcs Szövetkezet 
gyüléseit. Az Ifjusági Szövetkezet egy-egy 
rendezvény előtt tart megbeszélést.  
 A jövő évben tehát, 2004-február 
20,21,22  tartjuk a HUNGAROFESTET és egy 
Magyar napot az Eyton-I szőlösben, melyre 
május óta folynak a rendszeres megbeszélések. 
 Amint látják elég kemény munkát végez 
az Igazgatóság. 
 És ez a munka még mindig nem elég! A 
jövő évi programunk nagyon lecsökkent, csak 
két vagy esetleg három rendezvénye lesz az 
Ifjusági Szövetkezetnek. Ennek több oka van. 
 Ez vezet a tárgysorozat következő 
ponjához…. 
 A  Központ és a  Szövetkezetek 
Jövőjével kapcsolatban,. igéretünkhöz hiven, 
megbeszélések folytatódtak a másik három 
szövetkezettel. Az utolsó Csúcs gyülésen egy 
igen fontos pontban megegyezésre jutottuk, 
hogy az irányvonalat sürgősen meg kell 
változtatnunk. A határozat értelmében, az utolsó 
gyülésen résztvett Igazgatók, bebocsátást 
kérnek a Klub Szövetkezet gyülésére és 
Szadovszky Ferenc előterjeszti a közgyülésnek 
a két Szövetkezet (Magyar Ház és Klub) 
egyesülésének terveit. 
  Az utolsó Csúcs gyülés (2003 november 
10) határozata nem talált megértésre a Klub 
Szövetkezet részvényesei körében. A Klub 
Szövetkezet részvényeseinek ezen határozata 

nagyon szomorú a Központ történetében. Már 
csak a közösségi együttműködés érdekében 
meghallgatást érdemelt volna a Központ 
jövőjének megoldására, a Szadovszky Ferenc 
által kidolgozott, javaslat. Ez még nem 
jelentette azt, hogy a javaslatot el kellet 
fogadni. Igy a jövőre nézve, ismét tárgyalni kell 
egy új irány érdekében.” 
Igazgatók választása: 
 A törvények szerint a következö személyek 
kerülnétek lemondásra:   

GY BURAI, J HENDE, E ATYIMAS 
A lemondó Igazgatók újra jelöltették magukat. 
 Az Ifjúsági Szövetkezet jelenlegi Igazgatói: 
Atyimás Erzsébet, Burai Gyula, Hende 
József, Sülly Eta, Vető Olga, Titkár: Ámon 
Lilla 
 Az igazgatók választása után még a 
következők hangzottak el: 
 „Szeretném felhivni kedves figyelmüket a 
következőkre: 
 December 7, vasárnap, Mikulás Piknik 
December 21 vasárnap, Gyertyafényes est  
December 31. Szilveszteri Bál. Jegypénztár 
nem lesz igy a jegyeket kérjük minnél előbb 
Faith Ferencnél átvenni, határidő a Mikulás 
piknik 
 Segitséget mindenkor szivesen 
fogadunk. Aki a Mikulás pikniken tud segiteni 
az kérem jelentkezzék Ámon Lillánál. 
 Tisztelt Részvényesek köszönjük 
hogy  kötelességüket teljesitették és 
eljöttek  most pedig szeretettel hivjuk önöket 
a finom étel ital elfogyasztására.” 
 Egy év leforgása egypár mondatban. A 
fizikai valóság sokkal többnek tünik mint ami 
leirható egy beszámolóban.  
Abban a reményben, hogy az önkéntes 
segitség nem szünik meg és a támogatóink 
száma nem csökken, hanem gyarapodik, 
nézünk az elkövetkező év elé.  
  Épitő kritikát, jó ötleteket és azok 
kivitelezéséhez segitséget mindig szivesen 
fogadunk. 

 Atyimás Erzsébet 
igazgató Köszönet az alábbi személyeknek akik a 2003 decemberi 

munka napon segitettek. 

Kövesdy András Szabó Gzuri 

Hende Józsi Finta Zoli 

Sülly Sándor Sülly Eta 

Koppán Lajos Bakos János 

Kovács Gyuri Bucsuházi Árpád 

Vető Olga Vető Tibor 

Atyimás Erzsi Fogarassy Marika 

Polonyi Marika Hadarics Trudi 

Galambos Imola  
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Dátum Rendeyvény Rendezők 
25.január  vasárnap Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

01.február  vasárnap Gulyás/Halászlé verseny  Magyar Központ 

20-21-22 február HUNGAROFEST  Magyar Központ 

29. február vasárnap EYTON WINERY  Magyar Központ 

29. február vasárnap Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

06.március  szombat Bál  Gyöngyösbokréta N. E 

07.március  vasárnap Piknik   Erdélyi Szövetség 

07.március vasárnap Irodalmi Kör  Irodalom és Zenebarátok Köre 

14.március  vasárnap Márciusi ünnepély  Magyar Központ 

28.március  vasárnap  Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

03.április  szombat  Bál  MHTV 

04.április  vasárnap Irodalmi Kör  Irodalom és Zenebarátok Köre 

11.április  vasárnap Húsvéti bál  Magyar Központ 

18.április  vasárnap Rendezvény  Magyar Iskola  

25.április   vasárnap  Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

02.május  vasárnap Anyáknapi ebéd  Regnum Szövetkezet 

02.május  vasárnap Irodalmi Kör  Irodalom és Zenebarátok Köre 

30.május  vasárnap Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

06.június  vasárnap Irodalmi Kör  Irodalom és Zenebarátok Köre 

12-13 június Országos Tanácskozás  Magyar Központ 

20.június  vasárnap Ebéd   Árpád Otthon  

27.június  vasárnap  Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

03.július  szombat Bál   M.K Tánccsoport  

04.július  vasárnap Irodalmi Kör  Irodalom és Zenebarátok Köre 

18.július  vasárnap  Édes Anyanyelvünk  Irodalom és Zenebarátok Köre 

24.július  szombat Anna Bál  Cserkész Szövetség 

25.július  vasárnap Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

01.augusztus  vasárnap Disznótoros ebéd   Társadalmi Klub Szövetkezet 

01.augusztus  vasárnap Irodalmi Kör  Irodalom és Zenebarátok Köre 

07.augusztus  szombat Táncdalfesztivál   RIK 

22.augusztus  vasárnap Szent István ünnepély  Magyar Központ 

29.augusztus  vasárnap Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

05.szeptember vasárnap Irodalmi Kör  Irodalom és Zenebarátok Köre 

11.szeptember  szombat Ifjúsági rendezvény  Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

19.szeptember  vasárnap Ebéd   Regnum Szövetkezet 

26.szeptember  vasárnap  Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

02.október  szombat Bál Gyöngyösbokréta N. E 

03.október  vasárnap Irodalmi Kör  Irodalom és Zenebarátok Köre 

10.október  vasárnap Ebéd  Erdélyi Szövetség 

23.október  szombat Rendezvény  M.K. Tánccsoport  

24.október  vasárnap Októberi ünnepély  Magyar Központ 

31.október  vasárnap Rendezvény   RIK 

31.október  vasárnap Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

07.november  vasárnap  Templom búcsú  Regnum Szövetkezet 

07.november  vasárnap Irodalmi Kör  Irodalom és Zenebarátok Köre 

13.november  szombat Ballagó Bál   Magyar Iskola 

21.november  vasárnap Piknik  MHTV 

27.november  szombat Bál  3ZZZ Rádió 

28.november  vasárnap Klub nap  Társadalmi Klub Szövetkezet 

05.december  vasárnap  Mikulás piknik  Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

05.december  vasárnap  Irodalmi Kör  Irodalom és Zenebarátok Köre 

19.december  vasárnap Gyertyafényes est  Regnum Szövetkezet 

31.december péntek Szilveszeri bál  Magyar Központ 
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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-től 12 óráig 

a  

Magyar Központban az ifjúsági 

terem előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 

hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 

Erika: 9700 2446 

Gyöngyi: 9574 0765 

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. 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

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

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: 

A Szent István templom alatti társalgó:  
Bognár Magdi – 9874 5242 
Az Ifjúsági épület termei:  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 
A Magyar Ház 

Faith Ferenc – 9762 9135 
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 

BALASSI BÁLINT INSTITUTE 
 Hungarian Studies / Research 
 Teaching of Hungarian as a foreign language 
 Teaching and mediation of Hungarian studies 
 Scientific and cultural lectures 
 Cultural events and programs 
 Issues of Hungarian studies 
 

www.bbi.hu 

KORONA 
presso-bár 

új vezetés alatt 
felújitva rövidesen 
várja vendégeit! 

A Magyar Központ vezetősége 
önkéntes 

 

KÖNYVELŐT 
(MYOB könyvelési szisztéma) 

keres  
hetente 3 órát a Magyar Központ 

könyveléséhez. 
 

Érdeklődni lehet:  
Atyimás Erzsébetnél—9802 7637 
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február 1. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Gulyás/Halászlé főzési verseny 
február 8. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    Irodalom Kör összejövetele    
február 15. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
február 20-21-22.  HUNGAROFEST 2004  
február 22. vasárnap 10.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
február 29. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    Magyar nap Rochford-Eyton borozóban 
    Klub nap 
     

MÁRCIUSI  NAPTÁR  
 
március 6. szombat Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes rendezvénye 
március 7. vasárnap Erdélyi Szövetség piknikje 
    Irodalom Kör összejövetele 
március 14. vasárnap Márciusi ünnepély 
március 28. vasárnap Klub nap 
     

 
     
 

  

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $8-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 február 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. 

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

FEBRUÁRI NAPTÁR 


