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A Melbourne-i Magyar 
Központban az 

 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére 

2005. március 13-án 
ünnepélyes megemlékezést tartunk 
 

 *2 órakor istentisztelet a Szent 
István templomban 
*3 órakor koszorúzás a Hősök 
Emlékművénél 
*3.30 órakor emlékműsort adnak 
a Magyar Nyelviskola diákjai, 
szülői közössége, a cserkészek, 
a Gyöngyösbokréta Néptánc 
Együttes és a Magyar Központ 
Tánccsoport tagjai.  

A műsor összeállítója és 
rendezője Kurtz Mária, a Magyar 

Nyelviskola vezetője. 
 

Az ünnepi beszédet Világos 
István, a Magyar Köztársaság 
tiszteletbeli konzulja mondja. 
 
A büfében virsli, sütemények, 

üdítő és szeszesitalok 
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A Melbourne-i Magyar Központ  
1997-2003 könyv megjelent. 

Ára: 15 dollár 
Megrendelhető  

Kövesdy Andrásnál: 9846 2675  

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2005-ben: 

 
Április 3 
Április 24 
Május 29 
Június 26 
Július 31 

Augusztus 28 
Szeptember 25 

Október 30 
November 27 

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 

Figyelem! 
 

A Melbournei 
Gyöngyösbokréta 
Néptánc Együttes 

rendezésében 
Szinvonalas est, tar-

talmas kikapcsolódás! 
Budapest Randevú 

Leblanc Győző és Tóth Éva   
közkivánatra 

2005. március 12-én szombat este a  
Magyar Központban 

Az est hangulat felelősei Máté Ágnes és  
Risztics István 

Tánccsoportunk legszebb táncaikkal nyitják az 
estet! 

Magyaros konyha, sütemény és italbár. 
Belépődij: 20 dollár 

Asztalfoglalásért hivja 
Juhász Etelkát—9795 8972 
Bakos Anikó—9707 4265 
Sinka Imre—9762 2380 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 
2005. január 3.-tól megkezdte 

működését. 
 

Félfogadás 
Hétfő du. 1 és 5 között 

Szerda és csütörtök de. 10 és du 2 óra között. 
 

Cim: 
123 St. Georges Road.  
North Fitzroy, VIC 3068 

Telefon:  (03) 9486 3397 
Fax:   (03) 9830 0952 

Az Irodalom és 
Zenebarátok Köre  

március 6-án du. 1/2 3-kor 
találkozik  

a Szt.István templom alatti 
társalgóban. 

Évadnyitó programunk a  

TRIANON  
c. film vetitése. 

Szeretettel várjuk a régi, 
valamint újonan jelentkező 

tagjainkat. 
 

Jekler Irén   tel :9889-8370 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelán porcelán porcelán       
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 

EMLÉKEZTETŐ 
 
A Magyar Központ vezetősége ismét 
felhivja a csoport vezetők figyelmét 
termek foglalással kapcsolatban.  
 
Az évi rendezvényekre a  terem 
foglalva legyen, kérjük: 
* A szerződést áttanulányozni.  
* A foglalóhoz szükséges összeget 
(bond) az illetékes igazgatóhoz, vagy a 
gondnokhoz, Finta Zoltánhoz eljuttatni. 
Amig a foglaló dij nincs kifizetve 
addig a terem nincs biztositva. 
  
Ha kérdése  van a termek kiadásával 
kapcsolatban, kérjük forduljon az 
alábbi igazgatók egyikéhez: 
  
Ifjúsági terem:    
 Atyimás Erzsébet    9802 7637 
Magyar Ház terem:   
 Vető Tibor  9754 8579 
Social Klub terem:   
 Szabó Edit  9560 1270 

 

A következő takaritó nap 
2005. március 5.-én lesz. 

Bővebb felvilágositásért hivja 
Vető Tibort: 9754 8579 

FOR SALE 
Schaefer 112cm Upright Piano for sale 
Colour-Ebony Polish+matching stool 
7 years old, as new. Price $2600.00 
Phone 9803-0531 after 6.00 pm 

Rajkó Zenekar túrnéja 
  
Amint arról már gondolom értesültek, a 
Rajkó Zenekar nem jutott hozzá időben 
az állami támogatáshoz, ami a kiutazás 
költségeit fedezte volna, ezért nem 
tudunk részt venni az ausztrál turnén, így 
minden koncertünket le kell mondanunk.     
Szándékunkban áll a Magyar Élet című 
lapban közreadni egy tájékoztatást, ami 
széles körben ismerteti a kialakult 
helyzetet és elmagyarázza mi vezetett 
idáig, hogy egy 9 hónapig szervezett 

turnén az együttes pénzügyi okokból nem tud 
részt venni.  
Mi, a Zenekar részéről nagyon sajnáljuk, hogy 
így alakult, és tudjuk, hogy ez rossz fényt vet 
ránk akkor is, ha nem mi tehetünk a dologról, 
és ezúton is kérjük megértésüket. 
  
Üdvözlettel, 
Dr.Berendy Beatrix 
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Költségvetés- Gulyás/Halászlé főzési verseny 
2005. január 31.-án a Magyar Központ 

vezetősége, Magyar központ Néptánccsoport és 
a Gyöngyösbokréta Néptánccsoport 

rendezésében 

Bevétel      

Ebéd 75@$9,00 $675,00   

Kostoló 100@$9,00 $900,00   

Féljegy  9@$5,00 $45,00   

Lángos /fánk $500,00   

Eladott árú $31,00   

Ital $162,00   

Tombola $222,00   

Total $2 535,00   

Kiadás     

Nyers anyag   $541,00 

fénymásolás   $7,00 

Hirdetés   $66,00 

Dijak   $78,00 

  Total $692,00 

Total profit $1 843,00   

Költségvetése - Vajdaszentiványi Tánctábor  Magyar 
Központ vezetősége, Magyar központ 

Néptánccsoport és a Gyöngyösbokréta 
Néptánccsoport rendezésében 

Bevétel     

Sponsorship $8 424,00   

Fees $21 482,00   

New years eve / 

open day 
$825,00   

Junior Masterclass $470,00   

T shirts sold $1 130,00  

Bar sales $2 283,00  

   $34 614,00 

Kiadás     

Accommodation     $9, 460,00 

Artists   $12,102,00 

$110,00 Media Entertaintment & Arts 

Alliance   

Marketing                                  575,10 

T Shirts   $1, 025,50 

CDs    $180,00 

Food-kitchen/bar   $10,808,35 

Miscellaneous   $216,68 

    $34 476,63 

A nap tiszta bevételét a “Magyar 
Kultúra Ismertetése az Ifjúsággal”  
alapra fordítjuk. 

► 

HALÁSZLÉ és GULYÁS 
főzés verseny  

2005 január 30 
  
Kora délelőtt szállingóztak a verseny 
résztvevői. Tűzgyújtás a kijelölt helyeken. 
Előregyártott pléh lapok, Vető Tibor és 
Bakos János gyártmánya, jelezték, hogy hol 
lehet tüzet gyújtani. Igen jó ötlet minden 
szempontból. Nemsokára a tüzek lobogtak 
és az első dijra számitó halászlék és 
gulyások finom illata árasztotta el a 
Melbourne-i Magyar Központ területét. 
Egyidőben a kis bográcsok inycsiklandozó 
tartalmával a gulyásfózés veteránja, 
Stangarics Karcsi is elkezdte, nagy 
bográcsaiban a mindig népszerű, gulyást 

főzni.  
  Végigjárva a benevezőket, a 
tűzrakások  sorrendjében, megkérdeztem 
tőlük, hogy milyen Halászlét, Gulyást 
készitenek és mi szükséges hozzá. A 
következő válaszokat kaptam: 
 Szabó Gyurka – Hajósi Halászlét főzött 
Szegedi keveréssel, mivel felesége Marika 
Szegedi születésű. 
 A Magyar Központ Tanccsoportja - 
Szakácsok Babinczky István és Svak Andrea. 
Az ő gulyásuk Titkos receptre készült. 
 Kövesdy Éva és András -  Vajdaszentiványi 
Gulyás szintén titkos receptre készült a 
kölönbséget az ingük (T shirt) tette. 
  
Kiss Aranka és Erdős Rozika – Szabolcsi 
gulyást főztek – a titkuk “levesmerő kanállal 
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FARSANGI PIKNIK 
a Melbourne-i Magyar Központban  

2005 feruár 20 
  
“Egy kicsit szomorkás a hangulatom 
máma………” tessék dúdolni 
 
 Szomorkás reggelre ébredve nem 
sok reményünk volt a sikerre. Előző nap, 
szombaton, mindenre felkészülve hagytuk 
el az Ifjúsági Szövetkezet konyháját.. De a 
hazamenésnek előzménye is volt. Az 
üzletben, technikai okok miatt, Olgának 
kevesebb kolbász lett átadva. A Dunav 
hentesnél előre megrendelt kolbász másik 
felét Kovács Laci és felesége szállitották ki 
és igy az előkészületekben segitkeztek. 
Tehát az indulás kisebb zökkenővel jó volt. 
Ah, milyen sok különbséget tesz egy 
hozzáértő (hentes,szakács) kéz. 
  Ahogy már emlitettem, szomorkás 

visszafelé keverni”. 
 Hegedűs József – A melbournei nyertes 
gulyáshoz kezdett, mely különlegessége, 
hogy azt rak bele ami eszébe jut. 
 Ámon Lilla – Doncasteri/Mezőkövesdi 
gulyást készitett. Különlegessége a 
csipetke és minden jó. 
 Bogrács Banda – Szakácsok: Ámon 
Ildikó, Hegedűs Crystal, Morino Angie. Ők 
finom gulyást készitettek ifjúsági módra. 
 Irodalom és Zenebarátok Köre – Jekler 
Irén vezetésével Könnyű, nyári virsli 
gulyást, Irodalom és Zenebarátok módra, 
készitettek. Tehát szerintem egy zenés 
költeményt fundáltak ki. 
 Vilma Mama – Alföldi Babgulyást 
készitett csülökkel. Ezt igazán nem is 
lehet összehasonlitani a többiek főztjével, 
mert már magában egyedüli, mivel Vilma 
Mama főztje “világhirű”. 
 Tóth Zsuzsanna – Cserkészgulyást 
készitett Bessemer edény módra. 
Zsuzsának ebben sok tapasztalata van 
mivel ő is árulja a hires Bessemer 
edényeket. 
 Cserkészek – Szakács Kovács Robert 
Halászlét készitett Cserkész/Gombosi 
módra. Robert szerint a jó ételhez akarat, 
szeretet kell, no meg aki jóizüen 
elfogyasztja. 
  Amint látják a  fentiek szerint 
minden benevező nem csak a főztjükhöz 
valóval hanem jó humorral is készült a 
nagy versenyre. 
 A Biráló Bizottság (Zsűri) Liptai Ernő, 
Obermayer Péter, Svak László, Svak 
Sándor és utoljára de nem utolsó sorban a 
pikniken résztvevőkből állt. 
  Véleményem szerint a biráknak 
adatik a legnehezebb feladat, mivel 
mindenki nem nyerhet, viszont magamból 
kiindulva az én főztem a legfinomabb és 
valószinű másnak is ez a véleménye saját 
főztjéről. 
 Az első dijat, egy kis bogrács és egy 
ötven dollar értékű utalvány a Korona 
vendéglőbe, Halászlével Szabó Gyurka  
és Gulyással A Magyar Központ 
Tánccsoportja a nyerte. 
 A második dijat, Szakácskönyv, 
Gulyáspaszta, Piros Arany, Halászlével a 
csekész Kovács Róbert és Gulyással a 
Bogrács Banda nyerte. 
 A harmadik dijat, egy üveg jó bort 
melynek cimkéje a verseny dátumával volt 
ellátva, Gulyással Ámon Lilla nyerte. 
Halászlé főzésre csakk ketten 

vállalkoztak. 
 A legnépszerűbb gulyásfőző  dijat, 
melyre a kóstolgató közönség adta 
szavazatát, Aranka és Rozika nyerte. 
  Megköszönve a verseny 
résztvevőinek, a kedves támogatóknak 
akik eljöttek, a Biráló Bizottságnak, a nagy 
kondér Gulyás készitőinek (Ági, Karcsi 
felesége is mindig segit), az oklevelek 
készitőjének, a lángos önkénteseinek, 
bevásárlóknak, kiszolgálóknak, 
pénztárosoknak, italárusitóknak és, hogy 
nehogy valakit kihagyjak, mindenkinek aki 
hozzájárult a 2005 évi Gulyás és Halászlé 
főzés verseny sikeréhez. 
  A hivatalos dijosztás után még 
folytatódott a jó hangulat és már szoba is 
jött, hogy jövőre, hogyan és mint lehet 
változtatni a mégjobb siker érdekében. 
  Ugye soha nem vagyunk 
megelégedve? De csak igy lehet előre 
haladni és akinek van jó ötlete az ne 
tartogassa, közölje velünk. 
  

Atyimás Erzsébet 
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reggel, az időhöz igazodva vidámságot 
félretéve,gyülekeztek a dolgozók. 
Természetesen előző megbeszélések 
eredménye teljesen fejére áll, de ez már 
megszokott és minden megy mint a 
karikacsapás, ha mással nem korbáccsal. 
Ugye komolytalan vagyok , pedig ilyen 
komoly rendezvényt mint egy piknik 
komolyan kell venni. 
  A vendégek mindig megkönnyitik a 
rendezők munkáját, óra hiányában (a 
rendezők hiánya), segitenek az utolsó tiz 
másodpercet leszámolni az ebéd 
kiszolgálásához. Ez jó, mert buzditásra 
szükség van és az ember mindjárt 
gyorsabban mozog ha tudja hogy figyelik.  
  Az ebédosztás alatt a “VARDOS” Duó 
húzta a láb alá valót a megjelentek kedvére 
és a sorban állók örömére. Legalább ez 
megkönnyitette a sorbanállást. 
  Közben a konyhában szorgos kezek, 
gyakorlott háziasszonyok segitségével és 
felügyeletével gyártották a “finom farsangi 
fánkot”. Ez nem az én véleményem, azoktól 
hallottam akik ettek belőle. Sajnos nem 
mindenkinek jutott, igérjük  máskor 
igyekszünk eleget késziteni. 
  Egyesek jöttek “újra” (tehát 
másodszor), a finom “köröm pörkölt” annyira 
izlett nekik. Egy megjegyzés a sok közül 
“Kinek volt ez a jó ötlete, hogy köröm 
pörköltet főzzetek?”  Azért vannak jó 
pillanatok az asztal másik (kiszolgálói) 
oldalán is.  
  Mikor már mindenki kifáradt, úgy a 
sorban állók mint a kiszolgálók megkezdődött 
a “Farsangi” műsor. 
  A fiatalabb korosztály szerencsénkre 
nem olyan szégyenlős mint az idősebbek akik 
mind jelmeztelenűl jelentek meg, 
ellenkezőleg az ifjakkal akik boldogan viselték 
jelmezüket  és ez megadta a “Farsang” 
hangulatát. A Melbourne-i Magyar Központ 
Tánccsoportja, SVAK László vezetésével, 
vidám, zenés, nótás jelenetet adtak elő a 
Vardos Duó kiséretével. Svak László előadta 
a “Farsangi Szokások” eredetét és egy nagy 
papirra felirt nóta szöveg betanitásával 
bevonta a közönséget is, és ez a jó 
hangulatot emelte. Befejezésül, minden 
táncolni szerető egyén bevonásával, egy 
körtánc következett. És minden tánchozértő 
és táncot szerető ropta a táncot. Ez után már 
csak virtuóz táncok következtek melyben a 
tánctanárok jó példával jártak elől. 
  A lángos, mely akkorára sikerült mint 
egy malom kerék, sokat megvárakoztatott. 

Magyar Központ honlapja 
 
Haladva a korral a Magyar Központ 
honlapot készit! 
Bitó Jason vezetésével az 
albizottságot Atyimás Erzsébet, Vető 
Olga, Burai Gyuszi, Pakai Imre és 
Kövesdy Éva alkotják . 

FIGYELEM 
A Magyar Központ 

Néptáncegyüttes ezentúl a 2-5-ig 
korosztály részére táncpróbák 

február 27-től vasárnap délután 
4,30-tól 5,30-ig lesznek a Magyar 

Központ termébem. 
 

További felvilágositásért hivja: 
Tóth Évát: 97264099 

 
 

De azt mondják az okosok, hogy amiért 
megdolgozunk (ebben az esetben 
sorbanállunk) azt jobban értékeljük. Igaz 
ez? 
  A rendezőség örömére sikerült 
eladni minden sült és sületlen ételt. Azért, 
ha nem voltunk olyan sokan, a jókedvben 
és áruink eladásában, túltettünk számos, 
tömeges pikniken. 
  Most ezt komolyan!  Mindennek 
ellenére a piknikünk jól sikerült és 
köszönjük a Tánccsoportnak e vidám 
napért és mindenkinek aki segitett és 
mindazoknak akik eljöttek. 
  A jövőben is kivánok a 
rendezőknek sok segitséget, a 
támogatóknak több türelmet, a fiataloknak 
jó térképet, hogy idetaláljanak és borús 
napjainkat máskor is felviditsák. 
Engedelmükkel komolyan komolytalanul
   Atyimás Erzsébet 
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Magyar Központot igazgatói 2005-ben. 

   

   

   

   

  K 

   

FAITH FERENC 
Ügyvezető Igazgató és 
a Csúcs Szövetkezet 

Titkára 

ATYIMÁS ERZSÉBET 
Ifjúsági és Kultúrális 

Szövetkezet Igazgatója 

BAKOS JÁNOS 
Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

BURAI GYULA 
Ifjusági és Kultúrális 

Szövetkezet 
Igazgatója 

FOGARASSY 
MARIKA 

Regnum Szövetkezet 
Igazgatója 

GALAMBOS IMOLA 
Regnum Szövetkezet 

Igazgatója 

HADARICS TRUDI 
Regnum Szövetkezet 

Igazgatója 

HÁZY IRÉN 
Magyar Társadalmi  
Klub Szövetkezet 

Igazgatója 

HENDE JÓZSEF 
Ifjusági és Kultúrális 

Szövetkezet Igazgatója 

KOPPÁN ÉVA 
Regnum Szövetkezet 

Igazgatója 

KÖVESDY ANDRÁS 
Magyar Ház  
Szövetkezet 
Igazgatója 

PADÁNYI GYÖRGY 
Magyar Ház  
Szövetkezet 
Igazgatója 

PAKAI IMRE 
Magyar Társadalmi  
Klub Szövetkezet 

Igazgatója 

POLONYI MARIKA 
Regnum Szövetkezet 

Igazgatója 

SÜLLY ETA 
Ifjúsági és Kulturális 

Szövetkezet Igazgatója 

SÜLLY SÁNDOR 
Magyar Ház  
Szövetkezet 
Igazgatója 

SZABÓ EDIT 
Magyar Társadalmi  
Klub Szövetkezet 

Igazgatója 

SZETEY ISTVÁN 
Magyar Ház  
Szövetkezet 
Igazgatója 

VETŐ OLGA 
Ifjúsági és Kultúrális 

Szövetkezet Igazgatója 

VETŐ TIBOR 
Magyar Ház  
Szövetkezet 
Igazgatója 

Bartha Isolda: Regnum Szövetkezet 
Igazgatója 
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A Gyöngyösbokré ta  Nép -
tánccsoport és a Magyar Iskola 
közös rendezésben került sor a 
2004-es év Ballagok Báljára no-
vember 13.-án  Magyar Központ-
ban. 
 K u r t z 
Mária vezetése 
allatt álló iskola 
négy érettségiző 
diákja méltón, a 
hagyományokat 
megőrizve, búcs-
úzott szeretett ta-
nárnőjüktől és is-
kolatársaiktól. A 
ballagó diákok egy-egy 11. oszt-
ályos tanuló kiséretében, égő 
gyertyákkal, kellemes emléket 
idézve ballagási dalokat énekelve 
vonultak a szépen berendezett és 
feldiszitett Ifjúsági  teremben. 
Közösen méltatták az együtt töltött 
éveket, felidézve azok maradandó 
élményeit ,  idézve az un. 
“aranykőpéseket” melyek általá-
nos tetszést arattak. Végezetűl 
Kurtz Mária búcsúzott. Torkokat 
szorongató, meleg szavakkal, a 
tőle megszokott, választékos 
stilusban látta el utravalóval a 
csupa nagybetűs ÉLETBE lépő 
fiatalokat. Szép volt és megható. 
 A Gyöngyösbokréta 
táncosai a Tiszaháti csárdás és a 
Kopogós táncokkal szórakoztatták 
a vendégeket, akik a magukénak 
érezték az érettségiző diákok e 
jeles eseményét. Kár, hogy cask 
kevesen érezték magukénak! Kár, 
hogy amikor megmaradásunkról 

beszélünk, konferenciázunk és 
azon tűnődünk miként lehetne 
fiataljainkat megtartani magyar-
nak, a magyar közösségeknek, 
akkor nem gondolunk arra, hogy 

egy-egy ilyen 
e s e m é n y 
m e g j e l e n -
ésükkel való 
támogatása is 
f o n t o s 
láncszem le-
het. Öszt-
önzően hathat 
a fiatalokra ha 
érzik, tapaszt-

alják, hogy van érdeklődő 
közönség arra amit csinálnak. 
Érdems ezen elgondolkoznunk és 
a jövőben nagyobb létszámmal  
támogatni megmozdulásukat. 
 Az est hátralévő részét a 
népszerű budpesti művész Poór 
Péter széles skálájú repertoárja 
tette felejthetetlenné. Pétert a 
Melbourne-i magyar közönség 
szinte már családtagnak tekinti, 

aki minden 
a l k a l o m -
mal hoz 
egy kis 
darabot az 
óhazából. 

 2004 november 13.-tól, 
egy hónapig ismét a  Gyöngyös-
bokréta Néptánccsoport ven-
dégszeretetét élvezte Makovinyi 
Tibor, a budapesti Honvéd 
Táncszinház tánckarvezetője. A 
tánccsoport kérésére Gyimesi és 
Boncidai táncot tanitott nekik 
esténként hétfőtől-csütörtökig a 
Ma-gyar Központban, hétvégeken 
pedig reggeltől estig a South War-
randyte hall-ban. A fiatalok vala-
mennyien munkából érkezve, de 
fáradságot nem ismerve táncoltak 
és csak a Központ mindenható 
Zo l i  bács i j a  lámpao l tása 
figyelmeztette őket az idő 

mulására. Olykor sötétben kap-
kodták össze holmijukat, az 
udvaron öltöztek, de sietnük kel-
lett, ha nem akartak benrekedni 
mert 10,30-kor kapuzárás volt. 
Igy estéről estére a közeli étter-
emben egy jó hideg üditő mellett 
fujhatták ki magukat és ér-
tékelhették ki aznapi ered-
ményeiket. 
 Egy hétvégén vendégűl 
l á t t á k  a  c a n b e r r a i 
G y ö n g y ö s b o k r é t a  N é p -
tánccsoport négy lány és egy fiú 
táncosát, akik velük élvezték az 
új táncok megismerését és a 
Juhász házaspár gondoskodó 
vendégszeretetét. Etelka minden 
hétvégén meleg ebéddel és sok 
hideg finomsággal látta el a 
lelkes táncosokat.  Vendégeik 
voltak a Vardos zenészei és a 
Központ egyik igazgatója 
Kövesdy András és felesége 
Éva. 
 Aztán mint minden, ez a 
hónap is véget ért és elérkezett a 
búcsúzás. Erre szintén a Juhász 
r e z i d e n c i á n ,  k a r á c s o n y i 
asztaldiszekkel, égő gyertyákkal 
teritett, finomságok sokaságával 
megrakott asztalok mellett került 
sor. Ez volt a Juhász házaspár 
k a r á c s o n y i  a j á n d é k a  a 
tánccsopot tagjainak. 
 Táncosok és vezetőik 
ismét egy mozgalmas de 
eredményes élményekkel , 
tapasztalatokkal tel i évet 
tudhattak maguk mögött. 
Kezdődhett a jól megérdemelt 
nyári szabadság, hogy új erővel, 
kipihenve kezdhessenek a 2005. 
március 12.-én sorrakerülő 
rendezvényük előkészületeihez. 
Egy újabb láncszem, melyre 
m i n d e n  k e dv e s  m a gy a r 
honfitársukat szeretettel hivnak 
és várnak, élvezzük együtt Tóth 
Éva és Leblanc Győző budapesti 
művészek szórakoztató estjét. 

A Melbourne-i Gyöngyösbokréta hirei 
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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 

 

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: 

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 

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 

Olcsó hivás világszerte 
 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TE-
LEFON KÁRTYÁVAL 

 

 Pl. Magyarország 8 ¢-ért percenként  
24 órában, kapcsolási dij nélkül hivható 

 
 Bővebb felvilágositásért és a  

különböző országok dijszabásáért hivja 
 

 Jutkát: 9840 6551 

 

 

 

Jókat lehet enni anélkül, hogy nagyon  
figyelni kellene a pénztárcát 

Nyitva: Szerdától—vasárnapig 
Nagyszerű ízek, olcsó árak! 
Élő zene minden szombaton 
 

 

760 Boronia Road Wantirna 
Licensed or BYO Wine 

PH: 9800 4544 
www.korona.com.au 

KORONA 
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március 5. szombat  Munka / takaritó nap 
 
március 6. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise  
    de. 10.45 órakor Református Istentisztelet 
    du 2.30-kor Irodalom és Zenebarátok Körének   
    összejövetele 
    
március 12. szombat Tóth Éva és Leblanc Győző koncertje 
 
március 13. vasárnap du 2-kor Katolikus szentmise 
    3-kor Koszorúzás a Hősi Emléműnél 
    3,30-kor Márciusi ünnepély    
     
március 20. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 10.45 órakor Református Istentisztelet 
     
március 25. Nagypéntek 10.45-kor Református Istentisztelet 
    du. 3-kor Evangélikus Istentisztelet 
    este 7-kor Katolikus szentmise 
 
március 27. vasárnap de. 10.45-kor Református Istentisztelet  
    Húsvéti bál 
     

ÁPRILISI NAPTÁR  
  
április 3. vasárnap  Klub Nap   
április 23. vasárnap  MHTV Bál 
április 24. 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 március 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. 

MÁRCIUSI NAPTÁR 


