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Tartalom 
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 Tőkés László vacsora 

 Kaczor Ferenc koncert 

 Cserkészek piknikje 

 MHTV piknik 
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 Együtt akkor—együtt ma 

 Születésnapi ebéd 

 Mikulás piknik 

 McHawer és Tekknő koncert 

 Regős tábor 

 Erdélyi ebéd beszámolója 

 Kapocs program 

 
Magyar Központ honlapja készülőben! 
 
Cim: www.hungariancentre.org.au 
 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívja és várja a  
Regnum Szövetkezet vezetősége  
2005. november 6-án, vasárnap a 

 

SZENT ISTVÁN TEMPLOM SZENT ISTVÁN TEMPLOM   

BÚCSÚRABÚCSÚRA  
 

de. 10.30-kor 
Ökumenikus Istentisztelet 

 
gulyás – laci pecsenye – házi 

sütemények – lángos 
TOMBOLA 

Szórakoztató zenét Paska Béla és 
társa szolgáltatja 

 
Ital a helyszínen kapható! 

A nap tiszta bevételét a Szent 
István templom fenntartására 

fordítjuk. 
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IRODALOM ÉS ZENEBARÁTOK KÖRE 
 

Következő összejövetelünk november első 
vasárnapján 6.-án lesz, délután 1/2 3-kor. 

 
Először egy Wass Albert műveiből összeállitott 

filmet fogunk vetiteni, melyet a Trianon film 
rendezője készitett. 

 
A második részben Teleky László Székelyföldi 

filmösszeállitását láthatjuk. 
 

A bevételt a székelyföldi árvizkárosultak 
megsegitésére ajánljuk fel. 

 
Szeretettel várjuk azokat is akik már máskor, 

máshol adakoztak, mert azoknak itt nem 
szükséges. 

                         Jekler Irén /9889-8370/ 

Évi tisztújitó közgyűlések 
 
 Regnum Szövetkezet: 2005. 

október 21-én este 7,30-kor a Szent 
István templom alatti társalgóban 

 Magyar Ház Szövetkezet: 2005. 
november 20-án du. 2 órakor az 
Ifjúsági termeben 

 Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet: 
2005. november 20-án du. 3 órakor 
az Ifjúsági termeben 

 Magyar Társadalmi Klub 
Szövetkezet (Social Club): 2005. 
november 20-án du. 4 órakor a 
Social Klub termében. 

Minden részvényest szeretettel várnak. 

Köszönettel búcsúzunk! 
  
Kurcz Máriától a Magyar Nyelviskola 
Igazgatójától! 
  Köszönjük értékes munkáját mint a 
Magyar Nyelviskola Igazgatója, szinvonalas 
ünnepélyek, megemlékezések rendezője és 
minden vonalon értékes tagja 
közösségünknek.  
  A magyarországra visszaköltözéséhez 
sok szerencsét és jó egésséget kivánunk  
Bucsuzásunk nem végleges mert ha mód van 
rá visszavárjuk. 
  A Magyar Társadalom és a Melbournei 
Magyar Központ Vezetősége 

O 
któber 26-án a The Royal History 
Society of Victoria „HISTORY 
COMMUNITY IDENTITY” 

kiállitás megnyitóján a magyar közösség is 
résztvett.—Atyimás Erzsébet, Finta Julianna, 
Kövesdy András, Kövesdy Éva, Szabó Marika 
és Szabó Gyuri. 
 A kiállitáson nyolc nemzet mutatkozik 
be többek között a magyarok is. 
  A kiállitás megtekinthető a The Royal 
History Society of Victoria épületében—239 
Abeckett Street, Melbourne. 
(www.historysociety.org.au) 
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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: 

 
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 

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 

 

Meghivó 
A Magyar Központ vezetősége szeretettel hivja hon-

fitársait vacsorára és azutáni beszélgetésre 
Királyhágó-melléki református 

egyházkerület püspökével 

 
TŐKÉS LÁSZLÓVAL 

 
2005. november 15-én kedd este 6.30-kor a  

Szocial Klubban. 
 

A háromfogásos vacsora ára 20 dollár 
 

Tekintettel az Klub befogadóképességére, kérjük  
részvételi szándékuk mielôbbi jelzését (november 11.-

ig).   
Jegyrendelés:  

Házy Irén: 9707 1378 
Atyimás Erzsébet: 9802 7637 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK 

KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelántporcelántporcelánt         
Nagy választékban 

megrendelhető színes 
katalógusból 

 
Raktáron szobrok, fehér/arany 

állatfigurák már 26 dollártól 
  

Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Éredeklődni: 
Vető Olgánál: 9754 8579  

TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 
ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

Játszócsoport MŰKÖDIK!!! 
 A Játszócsoport közös megegyezés 
alapján működik. A résztvevő szülők/
nagyszülők megbeszélik, hogy következő 
hónapban mikor tudnak összejönni. Ezen 
megegyezés alapján novemberben 
másodikán és tizenhatodikán tatanak 
összejövetelt dél előtt tiz óra harminctól 
tizenhárom óráig (10,30 – 13h-ig).  
Bővebb felvilágositást igénylők hiják KATIT 
a hivatalos órákon belül a 9807 0222 

telefonszámon. 

MEGHIVÓMEGHIVÓMEGHIVÓ   
 Kedves cserkésztestvéreink és 

cserkészbarátok! 
Sok szeretettel hivunk  családotokkal, 

ismerősötökkel, barátotokkal a 
 2005-ös  

CSERKÉSZ  MIKULÁS  PIKNIKRE 
vasárnap,  december 11-én 

 az  east warburtoni  Rauch Károly 
cserkészparkba  

(Melway 291 D2, Hazelwood Rd végénél) 

 Már reggel 9 órától  várunk  mindenkit vidám 
cserkészhangulattal, izletes ebéddel, 

finomabbnál finomabb süteménnyel, itallal, 
kávéval.  Minden jutányos cserkészáron. 
11.30-kor Cserkész-évzáró szentmise. 

Mikulás ebéd után fog  megérkezni  tele 
zsákkal minden gyerek  számára. 

Megtekinthető a múzeummá alakitott Rauch 

Károly „Pubibá”  lakja is. 
 Semmi  se tartson vissza ! 

J Ó  M U N K Á T   
Tóth  Zsuzsa -9459 7757 
Bartha  Ani- 9799 7018                   
Tóth Erika- 9754 1706  

A Magyar Nyelviskola szerettel várja a közösség 
minden tagját az érettségizett tanulók 

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGÉRE 

2005. november 12-én, szombaton  
déli 12 órakor a Magyar Központ Ifjúsági 

termében 
Belépődij: felnőttek 6 dollár, 15 éven felülieknek 

5 dollár, 15 éven aluliaknak ingyenes. 
Virsli, szendvicsek, sütemény, üditőital, kávé, 

tea kapható. BYO. Tombola. 
Szórakoztató zenéről a szervezők gondoskodnak. 

Érdeklődni lehet: 
Szabó Marikánál—9870 8768 
Tóth Zsuzsánál—9459 7757 
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► 

Magyarország 1956-ban hősies tettével 
beírta nevét az újkori történelem nagy tettei közé. 
Egy lelkiségében nagy, lélekszámában kicsi nép 
elviselhetetlennek találta önállóságának 
elnyomását, megelégelte másodrangú 
állampolgári létét saját hazájában. Népünknek ez 
a bátor kiállása megkérdőjelezhetetlen 
nemzetközi elismerést vívott ki számunkra. 
Ennek a nagyszerű történelmi eseménynek az 50. 
évfordulója alkalmából leszünk együtt újra 
megünnepelni a köztünk élő harcosokat, s 
mindazokat, akik azt a korszakot átélték, emléket 
állítani az 1956-os forradalom világtörténelmi 
jelentőségének, valamint itt, a sokszínű kultúrával 
rendelkező Ausztráliában bemutatni a magyar 
kultúrát, melyre méltán vagyunk büszkék. 
Életünk során csak egyszer adódik ilyen 
lehetőség, melynek során részt vehetünk és 
támogathatunk egy ilyen nagyszerű 
ünnepségsorozatot. Mi, valamennyien azon 
szerencsés emberek közé tartozunk, akiknek 
lehetőségük van az 1956-os forradalmat, nemzeti 
jelképünket az 50. évforduló alkalmával a világ 
elé tárni. Megragadhatjuk ezt az alkalmat arra, 
hogy ne engedjük feledésbe merülni a magyar 
nép hősiességét, büszkén vallhatjuk magunkat e 
bátor néphez tartozónak. 

Kérdezheti az olvasó, miért van kérdőjel 
a cím végén. A szervezés megkezdése óta 
többször elhangzott a kérdés: Miért nincsenek 
benne az 56-os szervezetek a szervezésben? 
Természetesen, mint minden szervezet, ők is 
kaptak felkérést a szervezésben való részvételre. 
Nos, ők - nagyon okosan - a közösségre bízzák a 
szervezést. Ahogy egy 50 éves házassági 
évforduló megünneplésénél sem várjuk el az 
ünnepi ebéd főzését, a teremdíszítést, stb. az 
ünnepeltektől, ebben az esetben is az 56-os 
szervezetek tagjait fogjuk köszönteni, a 
díszhelyekre ültetni. Az 56-os szervezeteket 
egyénileg képviselik azok a tagjaik, akik a 
nyilvános szervező gyűléseinken megjelennek. 
Elmondják ötleteiket, gondolataikat, s ezzel 
természetesen hozzájárulnak az eseménysorozat 
tervezéséhez. 

A másik kérdés, vagy kétkedés, amely 
újra és újra felvetődik, hogy amennyiben a 
„magyar kormány” anyagi támogatást ad az 
ünnepség lebonyolításához, vajon etikus-e annak 
elfogadása. A válasz a feltett kérdésre igen a 
következők miatt. A magyar adófizetők pénzéből 

arra költenek, hogy a szervezőbizottság által felkért 
előadók – professzorok és kulturális előadók, 
művészek – ideutazását biztosítani lehessen, hogy 
magyarországi előadóknak, művészeknek alkalmuk 
legyen hozzájárulni az itteni ünnepségsorozathoz. 
A többi költséget nekünk magunknak kell 
előteremteni és vállalni. A magyar nép minden 
tagjának s egységesen az egész országnak nagyon 
fontos ennek az évfordulónak a megünneplése 
világszerte, a még köztünk élő neves és névtelen 
56-osok kiállásának megköszönése bárhol is éljenek 
a világon. Mindenki számára nagyon fontos 
nemzetünk hírnevének megerősítése. 

Azért, hogy az ünnepléssorozat békében és 
egyetértésben megvalósulhasson a 
szervezőbizottság 2006. februárjában pikniket, 
májusban pedig műsoros ebédet szervez, melynek 
bevételét az elképzelések megvalósítására használja 
fel. A közös cél elérésének érdekében védnökséget 
hirdet a szervezőbizottság, ahol az események 
megvalósulását Platina-védnökség vállalásával 
(250 dollár), illetve Arany-védnökség vállalásával 
(100 dollár) segítheti a nagylelkű adományozó. 
Részletek a mellékelt levélben találhatók. 
Védnökeink nevét folyamatosan közöljük a 
sajtóban. 

Eddig védnökséget vállaltak: 
Platina-védnökség: 

Fodor Jolán 
Kövesdy Éva  
Miklós Zitta 

Arany-védnökség: 
Ámon Antal 
Ámon Lilla 
Atyimás Erzsébet 
Fodor Sándor 
Kurtz Mária 
Kövesdy András 
Miklós Gábor 
Simon József 
Sülly Eta 
Szegedi Erika 

A tervezett több héten át tartó eseménysorozat a 
következő: 

 Gyertyafényes vigilia. 

 Hivatalos vendégek vacsorája (a vacsora ára 60 
dollár, Platina-védnökséget vállalók nem 
fizetnek a vacsoráért). 

 Műsoros ünnepély október 22-én. 

 Ünnepi fesztivál a Federation Square-en október 

Együtt akkor – együtt ma? 

1956 – 2006 
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Szülinapi Ebéd az Árpád 
Otthonban 

 
Az Árpád Otthon születésnapját 

november 27-én vasárnap délben 12 
órától ünnepeljük az Otthon 

társalgójában. 
A háromfogásos ebéd, kávé, tea, 

pogácsa ára 25 dollár. 
Szülinapi torta is lesz. 

 
Nagy Imre tangóharmonikázik majd. 

 
Helyek száma korlátolt, ezért kérjük 
minél előbb jelentkezzenek az Árpád 

Otthon telefonszámán: 9801 0855 

29-én magyarországi vendégelőadók 
részvételével. 

 Professzorok 4 héten át tartó történelmi 
előadása a korszakról magyarországi 
vendégelőadók részvételével. Helyszíne: 
University of Melbourne Contemporary Europe 
Centre. 

 Kiállítások különböző helyszíneken, köztük a 
melbourne-i konzulátus kiállító termében, 
valamint a Federation Square-en. 

 Terjedelmes, speciális cikkek megjelentetése 
a témáról az ausztrál újságokban. 

 Az évfordulóra megjelentetett könyvek 
bemutatója. 

 56 arcai – Sandy Watson és Susan Gordon-
Brown kiállításának bemutatója. 

 Koszorúzás a carltoni temetőben lévő Hősi 
Emlékműnél. 

 Emlékmű állítása az 1956-os hősies harcok 
emlékére Melbourne-ben. 

 Angol nyelvű, 24 oldalas 1956-tal 
kapcsolatos történelmi füzet kiadása. 

Mérföldkő ez az ünnepségsorozat 
számunkra, az Ausztráliában élő magyarság 
számára. Próbatétel, hogy tudunk-e összefogva 
együttesen tiszteletet adni 1956 szellemiségének. 
Ajánlom megfontolásra Teleki Pál szavait a 
Merjünk magyarok lenni! című írásából: „Mi 
sokfélék vagyunk, talán azért, mert a magyar 
nagyon tehetséges nemzet. Ne pazaroljuk 
ezt a tehetséget egymás ellen, hiábavaló 
dolgokra.” 

Kurtz Mária 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet rendezésében 

 
 
 
 

A Melbourne-i Magyar  Központ 
december 4-én vasárnap 
DÉLBEN IZLETES EBÉD 

 
Roston sült,  rántott csirke vagy 

 gulyás, ebéd után lángos 
Sütemény és kávé a Cserkész pavilonban, 

hűsitő italok A Melbourne-i Magyar 
Központ Néptánccsoport pavilonban  

Délután KÉT órakor a  gyerekeknek  
OLIMPIAI VERSENYEK 

A MIKULÁS BÁCSI az ebéd befejezte 
után ÉRKEZIK  

és a jó gyerekeknek aján-
dékot oszt. 

Mindenkit szeretettel vár 
a rendezőség! 

 Jókedvét, barátait, kerti-
székét, tányér és 

evőeszközét kérjük minden-
ki hozza magával. 

 
  

KDDMSZ és RIK 
Bemutatja 

McHawer és Tekknő 
BUCSÚKONCERT BUCSÚKONCERT   

ÉsÉs  
KATALIN BÁLKATALIN BÁL  

2005. november 19.-én 
este 7 órakor a Magyar Központ 

Ifjúsági termében 
 

Szintén fellép a 
NÉVTELEN BANDA 

Belépő: 25 dollár 
 

Helyfoglalás: 
Tóth Nellie– 9779 8067 

Juhász Angéla– 9895 8972 
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Október 30.-án Világos István és 
Eszter finom pórkölttel járult a 
castlemaine-i Buda fesztiváljához, 
melyet az Ausztrál vendégek is 
örömmel fogyasztottak. 
 
A Magyar Központot közösségét 
Atyimás, Sülly és Kövesdy 
házaspár képviselték. 

K. É 

Regős Tábor  2005   Sydney 
 
 Az idei   hagyományos  REGŐS TÁBORUNK   
Sydneyben  volt.  A tábor sikeréhez hozzájárult,  hogy   a 
sydney-i  csapatok mellett a  melbournei  54  fiú és 63 
leány  cserkészcsapat  és az  52 Korvina  
cserkészcsapat  is képviselve  volt ,  és hogy  az 
Egyesült Államokból a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség Elnöke  Lendvai Lintner  Imre bá is köztünk 
lehetett . Ez emelte a tábor sikerét és lehetőséget 
nyújtott egy  értékes   vezetői konferencia  megtartására 
is. 
 Ezen a  Regős Táboron úgy a sydney-i  mint a 
melbourne-i cserkészeinknek  óriási örömet jelentett   
ismét  találkozni, együtt lenni a barátokkal, együtt 
dolgozni és szorakozni. 
  Az idei a tábor tárgyköre SOMOGY  tájegység  
volt. 
 Bevezetőül a cserkészek  megismerkedtek  
Somogy megye földrajzi fekvésével és 
jellegzetességeivel, rövid történelmével, majd  az úgy-
nevezett forgószinpad  szerint  vettek részt  a különböző 
aktivitásokban: néptáncok,  szövészet,  játékok és 
mókák , ügyességi  feladatok,  gyertyakészités, 
lábbelikészités,  faragás, pogácsa sütés. 
Megismerkedtünk még a somogyi nép hitéletével, majd 
hallottunk  a népi szokásaikról,  festészetükről,  
népviseletükről,  himzésükről,  ételkultúrájukról.  A vidék 
jellegzetes népdalait  énekeltük,  ugyanúgy mint 
valamikor  régen  öseink tették  e tájon. 
 Esténként  a  tábortűz  varázslatos  hangulata  
mellett, a különböző  őrsök  bemutatták  a tanultakat , 
mókákat,  énekeltük vidám és szomorú nótákat.  
Egymáshoz  szinte még  közelebb kerültünk, 
gondolatainkban, szivünben,  hitünkben, felismerve, 
hogy mi magyar cserkészek,  Istennek , hazánknak  és 
embertársainknak mivel tartozunk. 
  Fantasztikus  élmény volt ez a résztvevők 
számára. 

 Jó Munkát 
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Az Ausztráliai Erdélyi 
Magyar Szövetség nagyszabású 

jótékonysági ebédet rendezett a Melbournei 
Magyar Központ Ifjúsági termében vasárnap, 
október 9-én. 
 A rendezvényen több mint 360 lelkes 
és adakozó hazánkfia jelent meg az erdélyi 
árvízkárosultak támogatására. 
 Pelle Lajos, az Erdélyi Szövetség 
elnöke köszöntötte a vendégeket, és röviden 
ismertette a tragikus eseményt, annak 
következményeit a Székelyföldön és a többi 
vármegyékben. A köszöntő után az egybe-
gyűltek elénekelték a Székely himnuszt. 
 A rendezvény bevételét a szervezők 
Erdélybe továbbítják rászoruló családok 
megsegítésére. 
 Érdekes módon, egy Ausztráliában 
tartózkodó román TV-stáb is érdeklődést 
tanúsított a rendezvény iránt. 
 A nagyszerű háromfogásos ebéd 
közben egy pompás kis kultúrműsor is be 
lett mutatva.  
 A program csúcspontja Reményik 
Sándor Eredj ha tudsz versének művészi 
előadása volt. A verset Nagy Zoltán mondta 
el. 
 A fiatal Orbán Attila, Tóth Jenő Élni akarunk 
versét szavalta, Juhász Géza pedig Arany 
János István király című költeményét. 
A Gyöngyösbokréta tánccsoport kalotaszegi 
legényest és pörgőst, illetve bonchidai párost 
mutatott be nagy sikerrel. Orbán István a 
Bánk Bánból a Hazám, hazám dalt énekelte 
el. A rövid kis műsort Bagin Livia állította 
össze és konferálta be. 
 A rendezvény anyagi sikeréhez 
nagyban hozzájárult de Keszler Tamás és 
Szetey Ági csodálatos képeinek árverezése, 
illetve tombolán-nyereményként történt 
kisorsolása. 
 A színpadot a Szövetség gyönyörű 
selyem zászlója, az MVSZ Kossuth zászlója, 
valamint a koronás magyar és az ausztrál 
zászlók díszítették. 
 Az fehér abroszos asztalokon az illatos 

orgona mellett piros-fehér-zöld színű 
szalvéták váltották egymást. 
 A menühöz természetesen Szabó Edit 
remekelt erdélyi töltött káposztájával és 
Erdős Rozika vadasával. A konyha motorja 
ismét a mindig segítőkész Juhász Etelka volt. 
 Az ebéd a késő délutáni órákba nyúlt, 
a vendégsereg nem akart hazamenni, hisz 
rég nem látott barátok fedezték fel ismét 
egymást és beszélgettek el. 
 Jó volt sok, régnemlátott arcot 
viszontlátni és meglepően sok fiatalt látni az 
asztaloknál. 
 Az ebéd tiszta bevétele az 
adományokkal  meghaladta a 8000 dollárt. 
 

 Pelle Lajos, 
  

A Szövetség köszönettel várja a  további 
adományokat az árvizkárosultak 
megsegitésére,  melyeket kérünk a :_ 

                        Hungarian Center - 760 
Boronia Rd, WANTIRNA -3152 cimre küldeni. 
A csekkeket a :- Council of Australian 
Transylvanians névre kérjük kiállitani. 
  

SEGITS  hogy   SEGITHESSÜNK !!!! 

Úgy látszik vannak Amerikában akik már 
rájöttek, hogy milyen nagy bakklövést követtek el 
Trianonnál 
 
……..“No constitution can create a nation where 
a nation does not already exist. It will fall apart 
as the Czechoslovakia created at the Paris Peace 
Conference in 1919 fell apart in 1939, and recre-
ated after World War II, fell apart again after 
1989. Ethnicity and faith tore asunder an ar-
ranged marriage of the nation builders Woodrow 
Wilson and Lloyd George.” 

Pat Buchanan 
Ez a részlet megjelent október 24.-én az Australi-
an újságban.  

Kövesdy András 
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KAPOCS: MÚVELŐDÉS-
SZERVEZŐI KÉPZÉS  

AUSZTRÁLIAI MAGYAR 
ÖNKÉNTESEK SZÁMÁRA 

 
A MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY 
2006. január 6-20. között 
művelődésszervezői (kulturális 
menedzser) képzést indít az ausztráliai 
Magyar Házak, Klubok, Szervezetek, Hé-
tvégi Iskolák, Cserkészcsapatok és 
Egyesületek vezetői, oktatói számára.  
 
Helyszín: Budapest, Magyar Kultúra 
Alapítvány székháza: 
I. ker. (Budai Vár) Szentháromság tér 6. 
 
A képzést az ausztráliai magyaroknak az 
Identitás Konferenciákon elhangzott 
igényei alapján terveztük meg, építve 
tudásukra és az Ausztráliában végzett 
magyar kultúrával kapcsolatos eddigi 
munkájukra.  
Célunk: segíteni és támogatni a mag-
yarság identitását erosíto tevéken-
ységeket, az oktatói és kulturális 
szervezői munkát. 
 
Ezért a 2 hetes intenzív képzés az alábbi 
tematikával foglalkozik: 
 A magyar történelem rövid áttekintése 

– magyar nemzetismeret. 
 A hazai magyar társadalom jelenkori 

állapota: szociológiai, demográfiai, gaz-
dasági, kulturális helyzete. 

 A magyar kultúra jelentosebb 
eseményei, kiemelkedo személyiségei 
a múltban és a jelenben. 

 Néprajzi – népzenei – népmuvészeti 
ismeretek: a Kárpát-medence 
megorzött kulturális hagyatéka és 
hagyományai. 

 A rendszerváltás Magyarországon és a 
környezo államokban. Az Európai 
Unióhoz való csatlakozás várható 
következményei. 

 Közösségszervezés- és fejlesztés. Az 
ifjúság hangsúlyozottabb bevonásának 
lehetséges módszerei a magyar iden-
titással kapcsolatos kulturális folyama-
tokba. 

 Rendezvényszervezés elméletben és 
gyakorlatban. 

 Kulturális turizmus. 
 Az önkéntes, nonprofit szervezetek 

muködtetésének kérdései. 
 Kapcsolatépítés hazai csoportokkal, 

muvészekkel, tudósokkal, 
kultúraközvetítokkel, szervezetekkel 

 
A képzés formája: Sok gyakorlatot és in-
tézménylátogatást, civil szervezetek 
működésének megismertetését tüztük ki 
célul. Az előadások mellett budapesti és 
vidéki kulturális szervezetek, intézmények 
látogatását szervezzük. A képzés az élő 
kulturális hagyományokat és 
művelődésszervezési gyakorlatot kívánja 
bemutatni. Élő kulturális kapcsolatokat 
szeretnénk kialakítani a hazai és az auszt-
ráliai, szórványban élő magyarság között.  
 
A képzés a résztvevoknek ingyenes 
(amely magában foglalja a szállás, 
étkezés, és a tanfolyam költségeit), csak 
az ideutazást és 30.000 Forint, kb. 
AU$200 regisztrációs költségét kell kifizet-
ni. 
 
Szállás: Magyar Kultúra Alapítvány 
székházában muködo Hotel Kulturinno-
vban.  
Jelentkezési határido: 2006. december 
10.  
Jelentkezni lehet: - Elektronikus postací-
münkön: mka@mail.datanet.hu, 
- Postacímünkön: Magyar Kultúra 
Alapítvány: H-1014 Budapest Szenthá-
romság tér 6. - Telefonon: 00-36-1-3550-
122, 00-36-1-3753-367; - Telefaxon: 00-36
-1-3751-886 - A képzéssel kapcsolatban 
felvilágosítást dr. Seres Zsuzsanna és 
Bába Szilvia ad. 
- Ausztráliában: Kardos Bélánál: - E mail: 
bkardos@bigpond.net.au 
- Ph.: 02 9558 1878 - Fax: 02 9558 3649 
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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 

 

 

 

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 

Sakk hirek ! 
 
 Az újra aktiv Budapest Sakk Egyesület,  
szeretettel várja a sakk-barátokat a 
Magyar Központban, péntek esténként  
6 óra 30 –kor kezdődő összejöveteleire. 
(Helyszin : a Könyvtár ill. a Magyar Iskola 
melletti terem.)  
 A találkozók időpontja tehát 
megváltozik. Visszatérünk a régen bevált 
időponthoz, a péntek esti találkozókhoz, a 
vasárnapiak helyett .  
 A szervezők tisztelettel és 
szeretettel hivják a sakkozást kedvelőket, 
kicsiket –nagyokat, kezdőket és haladókat 
egyaránt a versenyzési lehetőséget, 
szinvonalas szórakozást kináló 
együttlétekre.     
 Érdeklödő telefonhivásaikat 
tisztelettel várják : 
  Ficker Antal     9874 6501 és 

Simon Endre:  9325 1809  
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november 5. szombat  Óriási Buli—Kaczor  Ferenccel 
november 6. vasárnap  de. 10.30-kor Ökumenikus Istentisztelet 
     Szent István templom búcsú 
     du 2.30-kor Irodalom és Zenebarátok   
     körének összejövetele 
november 12. szombat  Ballagó ünnepség 
november 13. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
november 15. kedd   Vacsora Tőkés László református püspökkel 
november 16. szerda  Játszócsoport     
november 19. szombat  McHawer és Tekknő Búcsúkoncert 
november 20. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
     de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 
     MHTV Piknik 
     Tisztújitó gyűlések    
november 27. vasárnap   8.30-kor Katolikus szentmise 
     de10-kor Evangélikus Istentisztelet 
     Koncert—Szalai Antal és zeneka 
     Klub Nap 
      

 
DECEMBERI NAPTÁR  

december 4. vasárnap Mikulás Piknik 
december 18. vasárnap Gyertyafényes est 
december 31. szombat Szilveszteri bál  
 
     
 
 

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 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. 

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

NOVEMBERI NAPTÁR 


