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E  két folyó nevét emlitve millió 
gondolat, jó és rossz emlék 
kergetőzik agyunkban. Mit is jelent 
nekünk e két név?  Szülőhazát 
melyet elhagytunk és egy új hazát 
melyet felajánlottak nekünk és mi 
örömmel elfogadtunk. Felidézik 
életünk mozzanatait, történetünket, 
életünk két szakaszát. Az első 
szakasz mely születésünktől a 
sorsdöntő pillanating, mely egy új 
haza választására és a szülőföld 
elhagyására ösztökélt és az ezt 
követő évek az életünk második 
része, melyek megszeretteték 
velünk a választott hazát, de 
egyben lelkünkben nem vetnek 
homályt az elhagyott szülőföld 
iránt, melyre még mindig könnyes 
szemmel, teljes szivünk 
szeretetével gondolunk. A Duna, 
szülőföldet, hazát, reményt, 

szeretetet, boldogságot, 
rokonokat, élőket és holtakat, a 
Yarra, reményt, életet, családot, 
magyarságot, honfitársakat, 
honvágyat, elszakadást jelent. 
Ötven év és még mindig, ha 
Magyarországra látogatunk haza 
megyünk és otthon érezzük 
magunkat itt Ausztráliában viszont 
itthon vagyunk. Ahogy fejünk felett 
az évek elszállnak, lelkivilágunk 
egyre bonyolultabb lesz és a sirva 
vigadásra ezért egyre jobban 
keressük az alkalmakat.  
 
 2007. október 14.-én egy ilyen 
emlékeket felkavaró napnak 
voltunk részesei. Legtöbben akik 
1956 után hagytuk el 
Magyarországot és Ausztráliába 
érkezésünk 50. évfordulóját 2007-
ben ünnepeljük, ezért a Központ 
Igazgatói tervbevették ezt az 

“Dunától a Yarra-ig” 

► 
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A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2007-ban: 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

 
November 18 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 

2007-ben a KÖVETKEZŐ 
MUNKANAPOK 

a Központban 
 

November 3 
December 1 

 
reggel 8 órától 

Szeretettel várjuk Önt és kedves 
barátait!! 

 
Bővebb felvilágositás Vető Tibornál a 

9754 8579 telefonszámon 

  

TÁRSALKODÓ NŐT KERES!!!!!! 

MOZGÁSKORLÁTOLT IDŐS 
HÖLGY TÁRSALKODÓ NŐT 
KERES. LAKÁST BIZTOSIT. 

KÉRJÜK AZ ÉRDEKLŐDŐKET 
HIVJÁK MARGARETET a következő 

telefonszámon: 9859 5040 

Évi tisztújitó közgyűlések 

 Regnum Szövetkezet: 2007. október 26.-én este 7,30-kor a Szent István 
templom alatti társalgóban 

 Magyar Ház Szövetkezet: 2007. november 25.-én du. 2 órakor az Magyar Ház 
termében 

 Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet: 2007. november 25.-én du. 3 órakor az 
Magyar Ház  termében 

 Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet (Social Club): 2007. november 25.-én 
du. 4 órakor a Social Klub termében. 

Minden részvényest szeretettel várnak. 

Tisztelt Manager! 
 
Farkas Erika vagyok, Kanadából, Victoriából, 
British Columbia province-ből. Erdélyből 
származom. Ausztráliai magyar levelező-
partnernőt keresek, levelezés, ismerkedés, 
barátság céljaból. 
 
köszönöm szépen tisztelettel,  
Erika Farkas 

erikafarkas@shaw.ca 

mailto:erikafarkas@shaw.ca
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► 

alkalomhoz méltó különleges rendezvényt, 
mely jól sikerült. Ünnepeltük az 1956 után 
kezdett új életünket, de az ünnepi 
hangulatban szomorúság is vegyült az 
elhagyott szülőföld utáni, még mindig fájó 
emlékek miatt. 
Több mint kétszázötven vendég vett részt e 
nem mindennapos rendezvényen..  
 
 A vendégeket, miután átlépték a kötéllel 
jelzett ”képzeletbeli hajó” pallóját/feljáróját, 
cserkészfiúk által kinált töpörtyüs pogácsa és 
egy pohár pálinka várta. Mielőtt helyet 
foglaltak a diszes asztaloknál a 

papirszalagokkal diszitett teremben, 
megcsodálhatták a szinpad két oldálán diszlő 
festményeket, az egyik egy hajót, a másik egy 
repülőt ábrázolt, melyeket erre az alkalomra, 
Sárkány Sándor festett. 
 
 Az ünnepi köszöntőt, a Magyar Központ 
Igazgatósága nevében, Vető Tibor mondta:  
 
“Ladies and Gentlemen  
On behalf of the Directors of the Hungarian 
Community Centre I would like to  
welcome you to this special 50th Anniversary 
celebration of our arrival to our new country. A 
special welcome and thank you to Susan 
Gordon Brown, Photographer of the ’56 faces, 
for accepting our invitation. We sincerely hope 
that all of you will enjoy yourselves on this 
special day. 
With your understanding and kind permission I 
would like to continue my speech in Hungarian. 
Thank you. 
 
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! 
A Magyar Központ vezetősége nevében 
szeretettel köszöntöm önöket ez ünnepi 
alkalommal, mikor befogadó hazánkba 
érkezésünk ötvenedik évfordulóját ünnepeljük. 
 
Ugyan, az Austráliába való emigráció 
külömböző időkben történt, de azért reméljük 
megbocsájtják nekünk azok akik nem ‘57 ben 
érkeztek, hogy ezt az alkalmat ragadtuk ki 
ünneplésként, hiszen zöme az emigránsoknak 
1957- ben érkezett.  
 
A mai nap mindannyiunké, bármikor is 
érkeztünk, hiszen hasonló háttérből hasonló 
körülmények között kezdtünk új életet a 
befogadó új hazában. 
 
Hazánkat elhagyva voltak köztünk 
forradalmárok, ifjak, illetve örök ifjú 
magányosok, családosok apró vagy kamasz  
gyermekekkel, mindannyian bizakodva egy 
biztonságos új jövőben.  
 
Voltak olyanok is akik a disszidálás veszélyei 
miatt apró gyermeküket a nagyszülőkre hagyva 
indultak a veszélyes útra, abban a reményben, 
hogy  révbe jutva csemetéjüket ismét 
biztonságban keblükre szoríthatják. 
 
Jöttek fiatal új házasok is. Idézve egy jó 
barátunk szavait amint felszálltak az 
Ausztráliába induló hajóra: “A kirándulás nem 
volt olcsó mulatság. Rá ment a házunk, az 
ingünk és a g......k, de megérte. Jött apósom, 
anyósom, õk is kirándultak, mert mit ér az élet 
anyós nélkül.??” 
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Itt az Óhazátol távol közösséget alkotva, szoros 
baráti kapcsolatok alakultak, a gyermekek 
felcseperedtek, házasságok kötődtek, olyanok is 
akiknek egymással való találkozásuk külömben 
valószínűtlen lett volna. 
 
Az itteni élethez való beilleszkedés nem volt 
könnyű, de ki így ki úgy, mindenki a maga 
módján azt megtette. 
 
Ragaszkodva kultúránkhoz a már létező Magyar 
intézmények látogatottsága alaposan felduzzadt. 
Az akkori magyarház kicsinek bizonyult, igény 
volt egy nagyobb kulturális Otthon 
megalapítására. 
 
Évekkel később a már ittlévő és külömböző 
időkben érkező emigráció közös összefogásának 
eredményeként épült a melbournei Magyar 
Központ, ami most helyet ad ennek az 
ünneplésnek.  
 
A mai nap alkalmat nyújt újra találkozni 
olyanokkal akikkel együttvoltunk a külömbőző 
gyüjtő táborokban, vagy üdülőkben?, esetleg 
együtt utaztunk az új hazába.  
 
Kivánunk önöknek sok örömet az 
ujratalálkozáshoz, kellemes napot, jó szórakozást 
és az ebédhez jó étvágyat.“ 
 
Ezután, Zoltán János rövid videója következett, 
mely ötven évvel ezelőtt készült fényképek 
gyüjteményeiből,valamint János egyéni 
interjújaiból állt. Sokunknak könnycseppek 
gyűltek szemünkben a régi fényképek láttán. 
 
A finom ebédet hangulatos sláger és cigányzene 
mellett fogyasztottuk.  
 
Az ebéd elfogyasztása után egy felejthetetlen 
műsorban volt részünk, diszvendégeink Biszák 
Júlia, Hegedűs Valér, Hegedűs Crystal és 
Kaponay Lajos előadásában. 
 
Hegedűs Valér a meghivónkat elfogadva erre az 
alkalomra utazott Ausztráliába. Részünkre nagy 
megtiszteltetés, hogy mint zongoraművész, a 
műsor levezetését is vállalta. Valér ismét 
bemutatta sokoldalú tehetségét, az összekötő 
szöveg elmondásában, Budapesti valamint az 
ötvenes évek sláger világ melódiáinak 
összeállitásában és eljátszásában, de legjobban 
Liszt Ferenc XIV. Magyar Rapszódiája, valamint 
az 1849 Október zenemű művészi előadásában.  
 
Valér a műsort Wass Albert gondolatát idézve 
kezdte, többek között elmondta, hogy az 
elvándorolt Magyar közösséget az óhazából 
hozott erkölcsi örökség gyökerei tartják össze.  
…. Igy ” épitenek régi köből új hazát!” 
 

Énekművészeink a hazától való elválás 
“Elindultam szép hazámból….”1956 “tavaszi 
gondolatok” (amikor a nemzet szive együtt 
dobogott, változást remélt) bukásával őszt idéző 
halkan siró szél öszi hangulatán keresztül idézték 
fel mindannyiunkban az elmlékteli múltat. 
 
A hálás közönség, a műsor minden száma után, 
tetszését vastapssal fejezte ki.  
 
A művészeknek, kiváltképpen Biszák Júliának, 
Hegedűs Valérnak, Hegedűs Crystálnak és 
Kaponay Lajosnak fejhajtással köszönjük az 50. 
évforduló felejthetetlen műsorát. Lajossal a 
melbournei művész világ egy új szinnel 
gazdagodott. 
  
Az ünnep befejeztével a megelégedett közönség 
ajkukon, “Köszönjük ezt a nagyon szép napot, 
minden kitűnő volt és a legjobb” a rendezők felé 
tolmácsolt dicsérettel indult hazafelé. 
 
A fent emlitett műsor hangulatában nehéz 
mindennapi dolgokról beszélni, de a kitűnő 
ebédet és az ünnepi nap rendezését nem lehet 
szó nélkűl hagyni. 
 
A nap sikere a következő személyeknek 
köszönhető:  Biszák Júlia, Hegedűs Crystal, 
Kaponay Lajos, Atyimás Emil, Hegedűs József, 
Ámon Lilla, Deák Julianna, Erdősi Rozália, Kiss 
Aranka, Finta Erzsébet, Finta Zoltán, Jakabos 
József, Sárkány Sándor, Szabó Marika, Szabó 

György, a Cserkészfiúk, és a Központ Igazgatói: 

Bakos János, Bartha Iza, Burai Gyula, Ferencz 

Ildikó, Hadarics Trudi, Hende József, Kazi 

Annamária, Kövesdy András, Kövesdy Éva, Sülly 

Eta, Sülly Sándor, Szabó Edith, Szetey István, 
Vető Olga, Vető Tibor és utoljára de nem utolsó 
sorban mindazoknak akik eljöttek a 
rendezvényre. 
 
A műsor utolsó számában elhangzottakat idézve: 
“Legyen még száz ilyen évfordulónk” 
 

Atyimás Erzsébet 
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► 

1956-os Szabadságharc  
51. évfordulója 

 
2007 október 21.-én, a forradalom ötvenegyedik 
évfordulóján is, alkalomhoz méltó 
megemlékezésnek voltunk résztvevői. Az ünnepi 
Szent Misét követően, melyet Pető Gábor Atya 
celebrált, a hősi emlékmű előtt, a különböző 
egyesületek vezetői/tagjai, virágcsokrokkal és 
koszorúkkal rótták le tiszteletüket. Ez a látvány 
számomra mindig a legünnepélyesebb/
legmeghatóbb pillanat, mivel talán legjobban itt 
lehet, a csend tisztaságában, átérezni az alkalom 
mélységét.  
 
 A koszorúzást, az alkalmat megtisztelő ünnepi 
megemlékezés követte, ahol felsorakozva 
láthattuk, hallhattuk a fiatalság szinvonalas 
előadását Fodor Sándor összeállitásában. Az 
alant látható műsorfüzet tanúskodik a nagyszerű 
műsorról. 
 
Ez alkalmmal Sandy Watson és Susan Gordon-
Brown hivatalosan átadták a „56 Faces” fénykép 
sorozat a melbourne-i Magyar Központnak. 
 
Kormorán Együttes: A Magyar Rapszódia— 
Zeneműhely  és Melbourne fiatal táncosai 
 
Orbán Éva: Emlékezzünk 56-ra—Papp Ferenc 
 
Tollas Tibor:  Bebádogoznak minden ablakot—
Juhász Géza 
   
Szabó László Dezső: Október 23.- Nagy Zoltán 
 
Ismerős Arcok: Ruszkik haza—Zeneműhely  és 
Melbourne fiatal táncosai 
 
A Pesti Srácok—Bagin Lívia 
 
Kormorán Együttes: A Hazafi—Zeneműhely 
 
Weiner Albert: 1956-ban—Kocsis Quittner Yvett 
 
Kárpátia Együttes: Az Én Apám—Zeneműhely 
 
Totth Jenő: Ima az 1956-os Szabadságharc 
évfordulóján—Orbán Piroska 
 
Szvorák Katalin: Ruszki Iván—Zeneműhely  
 
Tófalvi Zoltán: Az 1956-os forradalom visszhangja 
Erdélyben (Kivonat) - Orbán István 
 
Bartis Ferenc: Utószó—Nagy Zoltán 
  
Márai Sándor: Mennyből az angyal—Juhász 
Géza 
  
Kárpátia Együttes: Neveket Akarok Hallani—
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Zeneműhely 
 
Totth Jenő: Október 23.- Nagy Zoltán 
 
Kormorán Együttes: Végtelen ballada—
Zeneműhely 
 
Himnusz—Mátyás Stefánia 
 
Kormorán Együttes: Három Határ—Zeneműhely 
 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 
résztvettek e felemelő megemlékezés 
műsorában és rendezésében. 
 
 Melbourne fiataljai:  Pál Cassie, Gróf Réka, 
Lovrecz Krisztina, Juhász Péter, Sinka Imre, 
Tóth József 
 
 Zenekar tagjai: Papp Ferenc, Hilocky Lajos, 
Kismartoni Phillip, Hegedűs József, Csernátony 
László, Máté Ági, Bodó Györgyi, és Kaponay 
Lajos. 

Atyimás Erzsébet  

Hungarian Human Rights

Foundation of Victoria Inc.
Affiliated with the Federal Council of Hungarian Associations of Australia

760 Boronia Road,  WANTIRNA  VICTORIA  3152

A  délvidéki, 1944-45 ben 

ártatlanul kivégzettek emlékére

Szentmise

2007 Nov 25.-én, vasárnap

8 30-kor a Szent Isván Templomban

Magyar Központ

760 Boronia rd, Wantirna

Victoriai Emberjogi Alap 

•Mise után rövid emlékműsor az emlékműnél.

•Felkérjük hogy a csoportvezetők zászlójaikkal 

jelenjenek meg.

FÉL ÉVSZÁZAD 
 
 Ötven éve léptem fel egy hajóra. 
Ötven éve néha emlékezek róla. 
Az évtizedek gyorsan elhajóztak, 
Mint gondtalanok egyre tékozoltak. 
 
 Ötven éve kértem, hogy befogadjanak, 
Azóta gyakran én is segítek másoknak: 
Lakást, munkát, orvost és válaszokat 
Kértek tőlem hosszú évek sora alatt. 
 
 Ötven éve tanulok idegen nyelveket. 
Ötven éve elvetek csábító elveket.. 
Oly jól esik néha régi dalt dúdolni, 
S emlékek útjain itt-ott bandukolni.. 
 
 Ötven éve nézem, járom a világot. 
Ötven éve kérdem: mit miért is látok. 
Embermilliók folyton jönnek-mennek -- 
Köztük sokan sohasem énekelnek. 
 
 Ötven éve már egy földrész a hazám. 
Ötven éve az idegenség hat énreám. 
Sótét éj, meleg napfény, tűz és esővihar 
Gyorsan jött, célba vett és elmúlt hamar. 
 
 Ötven éve oly sok terv, remény, erő, 
Mint megannyi vagy es szép jövő 
Vonzott, hajtott és vitt előre a képzelet. 
Kértem áldást és Isten védte léptemet. 
 
 Ötven éve már, hogy önellátó lettem. 
Azóta talán csak kevés jót tehettem, 
Hogy van ellenem panasz az idegenben, 
Mert gazdag nem lettem itt életemben? 
 
 Ötven év alatt már többször szóltam, vártam, 
Sőt, izzadtam, nevettem, sírtam és fáztam. 
Igyekeztem otthont teremteni végre -- 
Lábbal lent a földön, szemmel fel az égre. 
 
 Ötven éve gyakran látok új gépeket. 
Ötven éve hallok rossz hírt, nagy vétkeket. 
Egyszer, úgy örültem, hogy szabad vagyok, 
De látom, e világon nagyok a bajok. 
 
 Most, hogy életem lerajzolom szóval -- 
Kéz a kézben, hálás szívvel, új indulóval 
Még előre tekintek egy hosszú időre, 
S érzem, hogy a lélek az életem őre.  
 

Antal Péter  
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Balázs Évától, aki sok finomságot sütött a "Hol volt, 
hol nem volt" gyermekműsor előadásra, elnézést 
kérünk. Nagyon köszönjük a hozzájárulásod Éva és 
reméljük e hibánkat elnézed és a jövőben is felajánlod 
segitséged. 

 Az Ifjúsági Szövetkezet Igazgatói nevében 

Atyimás Erzsébet  

VICTORIAI MAGYAR EGYEZTETŐ 
TANÁCS 

2007 Szeptember 19  
Helyszín: Magyar Központ 

 
JEGYZETEK : 
Bevezető beszédében Pelle Lajos, ügyvezető 
elnök, megerősítette azt, hogy a szervezetek 
vezetőségeinek egyik fontos közös célja az 
ifjúság megnyerése. Felajánlotta, hogy az Erdélyi 
Szövetség a jövő évi Piknik jövedelmének felét 
az ifjúság kulturális szervezeteinek támoga-
tására  fogja átadni . Reményét adva annak, 
hogy más szervezetek és szövetségek köveni 
fogják a példát a magyarságukban történő 
megmaradás érdekében 
 
A jegyzőkönyv felolvasásából eredően a Központ 
2008-as rendezvényeinek terve ki lett osztva. 
 
A VMET egyeztette a csoportok 2008-as 
programját. 
 

 Jegyző: Antal Péter 

FÉLELEM A  FÉLELEMTOL 
  
Ahogy az emberek élnek, 
Úgy látszik, hogy sokszor félnek. 
Tudom, s érzem én is gyakran, 
Bátorság kell inkább bajban. 
  
Ha hírt itt-ott hall az ember, 
Nyomor és gyász mit felismer. 
Korunk egyik fo jelzoje 
A népesség fejlodése. 
  
Ha világunk rossz felé lép 
Lehet bátor a modern nép? 
S ha véli, hogy így tán marad 
Miért szakadék felé halad 
  
Ember miért hint félelmet, 
Mig jót vágyik és kényelmet? 
Mikor tudunk jókról szólni, 
Kell e más célt puhatolni? 
  
Ha hiányzik ki nyújt kezet, 
Kétes érték az igyekezet. 
Az élet szép és jó lehet 
Mig szád, kezed jót is tehet. 
  
Kölcsönt kértek, s félve adtam, 
Végül mégis vissza kaptam. 
Segítséget mikor kértem - 
Nem kaptam - ezt hogy értsem? 
  
Az igaznak miért kell félni? 
Baj az, ha csalót lát élni. 
A csak félelemmel kezdés 
 Leginkább csak kár és vesztés. 
  
Antal Péter  

M E G H I V Ó  
 

  Az Árpád Idős Magyarokat Gondozó 
Szervezet 

9 Garrisson Grove Wantirna 3152 

  
 SZERETETTEL MEGHIV 

MINDEN KEDVES HONFITÁRSUNKAT 
 

 a 2007 december 1.-én szombat  
délelött 11-kor 

megrendezésre kerülő 
 

 Karácsonyi süteményvásárra 
 

 Kérjük segitségét és várjuk támogatását 
sütemények adakozásával és 

megvásárlásával. 
 

 Süteményfelajánlás és bővebb 
felvilágositásért kérjük hivja az Árpád Otthon 

telefonszámán 9801 0855 
  Erzsikét 

 
 Támogatását, segitségét előre is köszöni 

az 
ÁRPÁD OTTHON VEZETŐSÉGE 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9846 3670:  
email: loupelle@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
email:geza_etelka@hotmail.com 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
- Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Szilágyi 
Piroska. tel: 9752 1481 vagy  0438 454 704  
email: Tibor@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
Knox Hungarian Senior Citizens 
Club Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
email: tothcsalad6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 
 
Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      

tel:   9870 8768:  
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Hegedűs József   
tel:   9878 8296  
email: JHEGI58@bigpond.com 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: ttoth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hólnap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
Victoria-i Magyar Emberjogi Alap 
(VMEA) 
elnök:  Fliszár Petronella   
tel:   9758 4620 
 
Gyűlések: Minden hónap második 
keddjén este 7.30-kor az iskolai termek 
egyikében. 

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:JHEGI58@bigpond.com
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SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, VAGY 

CSAK KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi porcelántHollóházi porcelántHollóházi porcelánt         
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 

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 

Olcsó hivás világszerte 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TELEFON 
KÁRTYÁVAL 

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

 Bővebb felvilágositásért és a  
különböző országok dijszabásáért hivja 

 Erikát - 9803 0531 vagy 
Marika-9762 2875  

KATALIN ENISZ 

Bi-lingual Counselling Services 
(angol/magyar) 

Services Offered: 

 Adjustment problems 

 Personal and relationship issues 

 Women’s issues 

 Stress management 

 Depression and grief 

 Anger management 

 Anxiety problems 

 Assertiveness training 

 Midlife crisis 

 Sexual difficulties 

 Relaxation treatment 

 Addiction treatment (alcohol, drug, 

eating disorder) 
 

All Enquiries: 03 9534 1701 

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 

Krisztinát a 9801 0855 telefonszámon: 

email: kriszti@arpadhostel.com.au 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa Világos István tb. Konzul 

vezetésével működik. 
 

Félfogadás 
Kedden és szerdán de. 10 és du 3 óra 

között. 
Cim: 123 St. Georges Road,  

North Fitzroy, Vic 3068 
Telefon: (03) 9486 3397   Fax:(03) 9830 0952 
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november 3. szombat Takaritó nap 
     
november 4. vasárnap 11-kor Ökumenikus Istentisztelet 
    Szent István templom búcsú 
     
november 11. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
             
november 18. vasárnap 11-kor Református Istentisztelet 
    11.30-kor Egyetlen katolikus Szentmise, St Colman  
    templomban, Balaclava 
    Klub ebéd 
                                     
november. vasárnap 25 8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Magyar Ház, Ifjúsági és Társadalmi Klub szövetkezetek 
    éviközgyűlése 
     

 
 

Decemberi naptár 
december  9. vasárnap Mikulás piknik 
december 16. vasárnap Gyertyfényes est 
december 31. hétfő  Szilveszteri Bál 
      
      
    

RENDELÉSI ÍV 

Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $10.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $10-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. 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: ekovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  
79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 

Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva. 

NOVEMBERI NAPTÁR 


