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Magyar Központ 
honlapja 
készülőben! 

Cim: www.hungariancentre.org.au 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet  
rendezésében 

A Melbourne-i Magyar  

Központban 
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 

MIKULÁS BÁCSI az ebéd  
befejezte után ÉRKEZIK  

és a jó gyerekeknek ajándékot oszt. 
 

Mindenkit szeretettel 
vár a rendezőség! 
 Jókedvét, barátait, 

kertiszékét, tányér és 
evőeszközét kérjük  

mindenki hozza 
magával. 

 
  

HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE’S MONTHLY NEWSLETTER  
760 BORONIA ROAD, WANTIRNA 3152 

HÍRADÓ 

A Magyar Központ  
rendezvényei hírdetését 

megtalálja az 
internetten:  

www.hungariancentre.org.au 

www.ozhun.net 

Kedves olvasónk! A Híradó 
ingyenes, de adományokat 

köszönettel fogadunk. 

Tartalom 
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 Gyertyfényes est 

 VMEA hirei 

 Olimpiának indult 
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 Cserkész Mikulás piknik 

 Együtt akkor—együtt ma 

 Az Erdélyi Szövetség hirei 

 Tőkés László vacsora 

 Hungarofest 2006 

 Gulyás / Halászlé főzési 

verseny 

 Kiállitás a Konzulátuson 

 Kapocs program 

 

13. évf. 2-3 szám.  
2005-2006  

december-január Honfitársainknak kellemes Ka-
rácsonyi Ünnepeket és boldog 
békés Újesztendőt kivánnak a 
Melbournei Magyar Központ 
igazgatói valamint a  Szerkesztő 
Bizottság  
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IRODALOM ÉS ZENEBARÁTOK 
KÖRE 

 
  

December havi összejövetelünk a Mikulás-
piknik miatt elmarad. A következő értesitésig 
nem lesz klubb-délutánunk. 

                         Jekler Irén /9889-8370/ 

A Victoriai Magyar Emberjogi 
Alap 2005. október 30-án megtartotta 
bemutatkozó - ismertető előadását a Szent 
István templom társalgó termében. 
 
A szervezet örömmel fogadott minden 
érdeklődőt, akik előtt beszámolt az egyesület 
alapszabályairól, működésének céljáról és 
jelenlegi tevékenységéről. 
 
Az elszakított területeken élő magyarság 
helyzetéről számos nyomtatvány állot az 
érdeklődők rendelkezésére. Amennyiben úgy 
érzi hogy szívesen részt venne  közösségünk 
munkájában, vagy bármi módon tudná 
támogatni egyesületünket, kérjük további 
felvilágosításért forduljon az Alap vezetőjéhez 
Fliszár Petronellához a 9758-4620-as 
telefonszámon.  

2005 október 23 
  
Jekler Irén és Béla rendezésében a 
szokásos megemlékezésektől eltérően 
film bemutatésra került sor. Bakos János 
köszöntötte a megjelenteket és átadta a 
szót Világos Istvánnak a Magyar 
Köztársaság melbourne-i tiszteletbeli 
Konzuljának aki az ünnepi beszédet 
mondta. Ezután, Jekler Irén magyarázó 
szavai után, megkezdődött a film 
bemutató. Százötven szempár 
szegeződött a vászonra, melyen elénk 
tárult az 1956-os szabadságharc 
eseményei és az azt követő történtek. A 
nézőkben felkavarta a múlt emlékeit és az 
első film befejeztével a többség vegyes 
érzéssel távozott, egyesek még  maradtak 
a második film bemutatóra. 
  
Köszönjük a rendezőknek e lélek felrázó 
megemlékezést. 

A Melbournben rendezett Torna Világbajnokságon résztvevő 
Magyar  csapat és edzők Világos István tb konzul vendégei 
voltak hazautazásuk előtt. Papp József főkonzul is gratulált a 
csapatnak. 
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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2006-ban: 

Január 15 
Február 19 
Március 19 
Április 23 
Május 21 
Június 18 
Július 16 

Augusztus 20 
Szeptember 24 

Október 15 
November 19 

 
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 
működik. 

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 

Olimpiának indult… 
 

  Magyarországon hosszú időn keresztül 
nem lehetett és nem is volt szerencsés 
beszélni az 1956-os eseményekről. Ezek 
árnyékában húzodott meg annak a valamivel 
több mint 100 fős csoportnak a története, akik 
a vérzivataros időkben is elindultak a világ 
másik végébe a melbournei olimpiára, hogy a 
hazát képviseljék, egy reményeik szerint olyan 
hazát, mely elnyeri és megerősiti 
szabadságát. Legalábbis ilyen országba 
szerettek volna visszatérni mind, de még 
Európában értesültek arról, hogy mindez csak 
hiú ábránd, mert a forradalmat időközben 
leverték. A csapat tagjai hosszú napokon át 
nem is tudták, hogy október 23-a után 
egyáltalán elindulnak-e vagy sem? Odaérnek-
e vagy sem? Képesek lesznek-e teljesiteni 
küldetésüket vagy sem? Egyáltalán helyt 
állnak-e vagy sem? De mi számitott 
helytállásnak akkor, amikor az élete 
legnagyobb sikerére készülő sportoló már 
hetek óta nem jutott edzéslehetőséghez, a 
csehszlovákiai vesztegzár és a kimeritő, több 
mint 1 hetes utazás miatt, amikor azt sem 
tudta élnek-e vagy halnak a rokonai, 
hozzátartozói, amikor fogalma sem volt merre 
induljon a verseny után, haza-e vagy az 
Újvilág felé? 
 50 év telt el azóta. Sokan már nem is 
élnek az akkori magyar csapatból, mely úgy 
készült, hogy a helsinkii 16-nál is több 
aranyérmet szerez. Már csak az égből 
szemléli lépteinket, bukdacsolásainkat többek 
közt  Papp Laci, Gerevich Aladár, Kárpáti 
Rudolf és még megannyi egykori világklasszis. 
Sokan viszont még a mai napig is lesik és 
bujják a sporthireket, a magyar utodók  
szereplését, ki Ausztráliában, ki az USA-ban, 
ki pedig Izraelben, ki egy európai államban 
vagy éppen otthon. 
 Nos az ő elbeszéléseik alapján kiván 
ennek a feledhetetlen csapatnak örök emléket 
állitani 2 budapesti filmrendező, Dobor Dezső 
és Zoltán János. Stábjukkal azt vették a 
fejükbe, hogy egy dokumentumfilmben 
megelevenitik az 1956. évi olimpiát a 
visszaemlékezések nyomán, minden 
megfellelhető csapattagot felkeresnek, vetette 
őket bármerre is a sors az évtizedek során. A 
munka már egy éve folyik és gondos 
előkészités után most jutott el odáig, hogy egy 
négytagú stáb kameráival  közel egy hónapon 
át járja  Ausztrália nagyvárosait és felkeresi  
hajdani versenyzőinket Varasdi Géza atlétától 
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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 

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  

Galántai Béla birkozóig. A vissza-
emlékezések, fikciós jelenetek és archiv 
filmek segitségével készül egy közel másfél 
órás film, Olimpiának indult… cimmel, 
melyet a Magyar Televizió mutat majd be 
jövő év őszén. 
 Emellett egy DVD-vel kiegészitett 
könyv is igyekszik majd örök mementóul 
szolgálni e remek sportembrek életéről. 
sikereiről, küzdelmeiről, példájáról.. 
 Ezzel egyidejüleg készül egy Magyar 
Központú melbournei olimpiai kiállitás is 
2006 őszére, mely a játékokat mutatja be 
Athéntól Athénig, ezen belül természetesen 
kiemelt figyelmet kap 1956 Melbourne és az 
imént vázolt film. Ez úton szeretnénk felkérni 
minden kedves olvasót, aki tud bármilyen az 
olimpiákkal kapcsolatos tárgyról, emlékről, 
relikviáról (lehet ez egy belépőjegytől kezdve 
az olimpián forgatott privát filmfelvételig 
bármi) és hajlandó lenne a tárlat idejére 
kölcsön adni azt  a kiállitásszervezőknek 
(természetesen kellő garancia fejében), és 
jelentkezni az egykori kosárlabda Európa-
bajnok Hódy Lászlónál (Melbourne e-mail: 
leshody@hotmail.com Lakás: (03) 98314317 
mobil: 0425 77 36 18 
 
  Kiemelt fontossággal birnak a 
melbourne-i olimpiával kapcsolatos tárgyak, 
hisz azokat a tulajdonos hozzájárulásával a 
televiziós film is megörökiti. Kérünk minden 
olimpia és filmbarátot ötleteikkel járuljanak 
hozzá céljaink sikeres megvalósitásához.  

Dobor Dezső 

Megy a munka! 

mailto:leshody@hotmail.com
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► 

  Az előkészületek izgalmát lehet érezni a 
város levegőjében   
 
  Két nagyon jelentős esemény  tör-
ténik 2006-ban - az 1956-os  Melbourne–i  
Olimpiai játékok 50. évfordulója és az 
1956-os szabadsagharc 50. évforduló-
jának megemlékezése. Annak ellenére, 
hogy két különböző esemény, mégis van 
közöttük kapcsolat. 
 
  A Magyar közösség tagjai és Mag-
yarország nagykövete Fodor Lajos úr 
közösen tervezik a 2006-os évforduló me-
günneplését  az előkészületek  már ez év  
áprilisábán megkezdödtek. 
 
  A nagy eseményre való tekintettel  
az összes magyar szevezetek és csopor-
tok fel lettek kérve, hogy vegyenek részt a  
megemlékezésben és annak tervezésé-
ben.  Ennek eredményeképpen egy 
nagyon lelkes és ütőképes szervezőbizot-
tság alakult amihez még ma is csatlakoz-
nak érdeklödő személyek. Ez  egy egész 
Ausztráliára kiterjedő megemlékezés és 
más államok képviselői úgyszintén fel let-
tek kérve, hogy csatlakozzannak  és ve-
gyenek részt a megünneplésben.  
 
  Szervezetek az egész világban dol-
goznak az evforduló megünneplésén, a mi 
közösségünknek is meg kell tenni mindent, 
hogy méltóképpen megünnepelhessük ezt 
a magyarok életében igen jelentős ese-
ményt. 
 
  1956 eseményeire és eredményei-
re az egész magyarság büszke lehet. Ez 
egy olyan évforduló amit a Magyar 
közösség felemelt fővel  hirdethet az 
Ausztrálok körében. 
 
  Az 1956-os események méltó me-
günneplésére szervezett programok 
megvalósitásához  a szervezőbizottságnak 
meg kell teremtenie a pénzügyi alapot. 
Ezideig már nagy erőfeszitések történtek 
az eseményhez illő programok kiválas-
ztására és megszervezésére. 
 
 Egy rövid áttekintés a már folyamatban 

lévő tervekről . 
 
 Előadás sorozat a Melbourne-i egyetemen, 
Ausztrál akademikusok által szervezve a fo-
rradalom kiértékelése különböző szempont-
ból. Vendég előadóként Dr Szakaly Sándor 
lett  felkérve Magyarországról. 

 
 Széleskörű nagyon magas szintü kiállitás 
sorozat  egész éven át a Bocskai Központ-
ban és a Magyar Központban. 
 
 Egy 24 oldalas tájékoztató fűzet lessz kiad-
va ami átfogó képet ad az 1956–os esemén-
yekről. A tájékoztató füzet szerkezete és 
nyelvezete úgy lessz megszerkesztve, hogy 
minden korosztály könnyen megértse. Ez a 
tájekoztató füzet fontos személyek és in-
tézmények képviselői által kerülnek ter-
jesztésre annak érdekében, hogy a tájékoz-
tatás eljusson az ausztrál társadalom min-
den rétegéhez.  
 
 2006. október 21-én diszvacsora kerül 
megrendezésre a Magyar Központban. Több 
fontos személyiség meg lett hivva és ez al-
kalommal is egy rövid program keretében 
megismerkedhetnek az 1956 os sza-
badságharc eseményeivel. A diszvacsorán 
való részvétel a Platinium védnökségben 
benne foglaltatik. 
 
 2006. október 22-én  megemlékezés a fel-
kelésről a Magyar Központban. Ezt me-
gelőzően a Hősi Emlekmű megkoszorúzása. 
 
 2006. október 23.–án  ünnepélyes gyer-
tyafényes virrasztás a Magyar Központban 
a Hősi emlékműnél az eseményhez illő pro-
grammal. 
 
 2006. október 29-én egész napos Magyar 
Fesztivál a Melbourne-i Federation téren. 
Ez a fesztival alkalmat ad arra, hogy 
kifejezzük hálánkat az  ausztrál társadalom-
nak  amiért  befogadták és új otthont adtak a 
több ezer  hazáját elhagyni kényszerült 
menekültnek. A fesztiválon lesz zene, tánc, 
kiállitás és természetesen magyar 
ételkülönlegességek. 
 
 2006.  november 4-én koszorúzási 

Együtt akkor – együtt ma! 

1956 – 2006 
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ünnepség a Carlton-i temetőben a felkelés 
áldozatainak emlékére és a több ezer ember 
emlékének akinek az események 
visszafordithatatlanul megváltoztatták, kereszt-
bevágták az életét.  
 
 A legtöbb ausztrál amire emlékszik az     
1956-os évből a nagyon hiressé vált  Ma-
gyarok  vizipóló meccs az Oroszok ellen. 
 
 2006. november 18.-án a két csapat ujra 
játsza a meccset az Albert  Park.-i Aquatic 
Centre-ben megemlékezve az Olimpiai ja-
tékokra amikor is a hires vizipóló meccs 
lejátszódott. Természetesen más sport 
események is szóbakerültek. 
 
 További események - két könyv kiadása és 
emléktábla leleplezése. 
 
 Látható, hogy az elöttünk álló feladat hatal-
mas, de az eredményessége kimondhatatlanul 
fontos. Ennek érdekében elkezdtük a megem-
lékezés penzügyi alapjainak megteremtését, 
védnökök szervezése által .  
 
 Két fajta védnökség van: 
Platinium Védnökség—személyenként 250 
dollár - bennefoglaltatik a Védnöki jelvény, 
Emléklap a támogatásról és részvétel a 
diszvacsorán. 
  
Arany Védnökség—személyenként 100 
dollár – bennefoglaltatik a Védnöki jelvény és 
az Emléklap a támogatásról. 
 
Védnökség megváltása / befizetése Kocsis 
Margitnál. Telefon: (03) 9803 5038  

 
 A Szervezőbizottság ezúton szeretné kifejezni 
köszönetét a következő új védnököknek. 
Platinium:   

Demokratikus Délvidéki Magyarok 
Szövetsége 
Fodor Jolán 
Kövesdy Éva  
Miklós Zitta 
Rácz Judith 

 Rozinszky Gyula 
Sulyok István 
Szilágyi Emilija 
Veselik Valéria  
Veselik Miklós 

Arany:   
Ámon Antal 
Ámon Lilla 

Atyimás Erzsébet 
Bacsak Maria  
Bánvölgyi Erzsébet 
Ifj. Bolz György 
Dér József 
Erdélyi Szövetség  5 védnökség 
Fodor Sándor 
Fogarassy Marika 
Galambos Imola 
Galló Erzsébet 
Gulyás Gyöngyi 
Harangozó Anna 
Jankovics Ferenc  
Kocsis Endre  
Kövesdy András 
Krsztekanits Sándor  
Krsztekanits Violetta 
Kurtz Mária 
Miklós Gábor 
Simkó József 
Simkó Margit 
Simma Edith 
Simo Márti   
Simon József 
Sülly Eta 
Szegedi Erika 
Wallace-Mitchell Hugh & Elizabeth  
Zahorán Gabriella 
    

Adomány:  
Kovács Zoltán 

 
Dolgozzunk együtt a felkelés 50. évfordu-
lojának méltó megünneplése éredekében és 
ezúton tisztelegjünk azoknak akik kiharcolták a 
szabadságunkat. 

    
A Szervezőbizottság nevében 

Kövesdy Éva 
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Az Erdélyi Szövetség hirei, 
  
Az Erdélyi Szövetség 9700 dollárt 
továbbitott a Duna Tv bankszámlájára, a 
Máltai Szeretet Szolgálat általi 
szétosztásra. 
Az átutalt pénz a Farkaslaka-i és az 
Ótelek-i árvizkárosultak között, a 
Szövetség által javasolt tiz igen rászoruló 
család között lesz szétosztva. 
Miden adomány legyen az kics vagy nagy, az 
ebéden való részvétel és a sok egyéb 
segitség, valamint a sok előkészitő munka 
kifizetődött és hozzájárult az 
elért nagyszerü eredményhez !! 
Ezúton ismét köszönjük a rászorulók 
nevében Melbourne magyarságának 
nagyszerü mellénk állását, mely 
szerencsétlen  magyar testvéreink 
támogatást lehetövé tette. 
Egyben kihasználom az adott alkalmat, hogy 
itt élő barátainknak és támogatóinknak egy  
kegyelemteljes szent Karácsonyt és egy 
igen boldog és egészséges Új-évet kivánjak 
az Erdélyi Szövetség nevében. 
Viszont látásra az Új-évben !!! 
                                                                    

Pelle Lajos - elnök. 
 
  

2005. november 15.-én újra, 15 év 
után, Ausztráliai turnéja alkalmából Ft. 
dr. Tőkés László református püspök 
ellátogatott a Magyar Központba, ahol 
vacsora keretén belül ismertette az 
érdeklődő vendégeknek az Erdélyi 
magyarok helyzetét. 
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Játszócsoport MŰKÖDIK!!! 
 A Játszócsoport közös megegyezés 
alapján működik.  
Bővebb felvilágositást igénylők hivják 
KATIT a hivatalos órákon belül a 9807 
0222 telefonszámon. 

„Forty-Two Black Years of 
Hungarian History 1914-1956: The 

Hungarian Uprising 1956” 
 
November 12-én nyilt meg a Magyar 
Konzulátuson de Kessler Tamás 
grafikus kiállitása mely a magyar 
történelem egyik fontos időszakát 
illusztriálja. A kiállitást Fodor Lajos 
nagykövet nyitotta meg. A kiállitás 
megtekinthető 2006. január 8.-ig. 
 

A Magyar Központ vezetősége, valamint a Magyar Központ és a Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttesek szeretettel hívja és várja a benevező egyéneket, egyesületeket/

csoportokat, illetve  a gulyás/halászlé kedvelőket a  

2006. január 29-én, vasárnap  
a Magyar Központ templom ligetében. 

Benevezési határidő: 2006. január 24 
 

Benevezni már lehet! 

Érdeklődni vagy telefonon  
benevezni lehet: 

Vető Olgánál: 9754 8579 

A verseny szabályai a következők: 

 Benevezés díjtalan; 

 A gulyás/halászlé a helyszínen készitendő; 

 Minimum 5 liter gulyás vagy halászlé 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. 
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KAPOCS: MŰVELŐDÉS-
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 ma-
gyarság identitását erősítő 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 jelentősebb 
eseményei, kiemelkedo személyiségei 
a múltban és a jelenben. 

 Néprajzi – népzenei – népművészeti 
ismeretek: a Kárpát-medence 
megörzött kulturális hagyatéka és 
hagyományai. 

 A rendszerváltás Magyarországon és a 
környező 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 

működtetésének kérdései. 
 Kapcsolatépítés hazai csoportokkal, 

művészekkel, tudósokkal, 
kultúraközvetítőkkel, 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 résztvevőknek 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 működő 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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december 4. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
     de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 
     Mikulás Piknik 
december 11. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
december 18. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
     de. 11.00 órakor Evangélikus Istentisztelet 
     de10.45-kor Református Istentisztelet 
     Gyertyafényes est 
december 25. vasárnap   de10.45-kor Református Istentisztelet 
december 31. szombat  Szilveszteri bál      
január 1. vasárnap   de10.45-kor Református Istentisztelet  
január 8. vasárnap   8.30-kor Katolikus szentmise 
január 15, vasárnap   8.30-kor Katolikus szentmise   
     de10.45-kor Református Istentisztelet  
     Klub Ebéd 
január 22. vasárnap   8.30-kor Katolikus szentmise 

        de. 10.00 órakor Evangélikus Istentisztelet 
január 29. vasárnap   8.30-kor Katolikus szentmise 
     Gulyás főzési verseny 

 
FEBRUÁRI NAPTÁR  

 
február 5. vasárnap   Irodalom és Zenebarátok összejövetele 
február 12. vasárnap   1956-2006– Pikinik 
február 19. vasárnap   Ifjúsági Szövetkezet rendezésében Dömsödi Farkas 
     Bálint Koncert 
     Klub ebéd 
  
 

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 január 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. 

DECEMBERI-JANUÁRI NAPTÁR 


