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FIGYELEM!!!!!!!!!! 

2007-ben a KÖVETKEZŐ 
MUNKANAPOK 

a Központban 
 

December 1 
 

reggel 8 órától 
Szeretettel várjuk Önt és kedves 

barátait!! 
 

Bővebb felvilágositás Vető Tibornál a 
9754 8579 telefonszámon 

  

A Magyar Központ és Világos 
IstvánTiszteletbeli Konzul november 7.-én 
vendégül látta a Magyar Köztársaság új 
kiküldötteit Csaba Gábor Nagykövetet és 
feleségét Editet, valamint Nagy Bálint 
Főkonzult és feleségét Magdit, mely 
alkalmon a melbourne-i magyar szervezetek 
vezetői is résztvettek. 
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Az Ifjúsági Szövetkezet rendezésében, 
 vasárnap, 2007 december 9.én a melbourne-i Magyar Központban, 

 
 Szent István templom kert melletti “Parkban” 

 
 A szokásos izletes ebéd: sülthús, inycsiklandozó kolbász és a legfinomabb 

gulyás.  Sütemény, kávé, ital, ebéd után Lángos kapható. 
 

 A GYEREKEKNEK  
 

 
AJÁNDÉKOT HOZ 

csak népszerű háttér zene, hogy a fák hűs lombjai alatt, friss jó levegőn, 
beszélgetni lehessen 

 Jókedvét, Barátait, kerti asztalát, székét, tányérját, evőeszközét kérjük 
hozza magával. 

 
 Mindenkit szeretettel várunk! 

Figyelem!  
A SZILVESZTERI bálra a jegyeket sziveskedjenek felvenni. 

Szilveszter este NEM lesz pénztár!  

Októberi Munkanap 
 
A pálmafák új frizurát kaptak az előzőleg kivágott 
fenyőfa háncsá csépelve, az egyre kiujjuló gyomok 
eltávolítása, és a fűvágókése lett ez alkalommal 
meg élesítve. 
 Köszönet az alant felsorolt személyeknek 
akik mind ezt megvalósították. Finta Zoli, Szabó 
Gyurka és Marika, Koppán Lajos, Fogarassy 
Ferenc, Sülly Sándor és Eta, Maurer Sándor, 
Bakos János, Juhász Géza és Eta, Barna Attila, 
Rodek Tóni, Hende Józsi, Pelle Lajos, Tóth Zoli, 
Faith Ferenc, Hatalák István , Vetõ Tibor. 
 Ebédhez a süteményt ajándékozta, Barna 
Ilonka.  
 
Vető Olga 

A 
”Dunátol a Yarra-ig” műsor rendez-
vényen segitők névsorából a követ-
kező személyek kimaradtak.  
 

 
Virág Marika  Kovássy  István 
Kovássy Imre  Tóth Ferkó 
Kovács Edwin Kovács Patrick 
Patricia Pojsl  Kovács Róbert 
Ferencz Józsi 

 
 A terem színes papírszalagokkal való 
díszítését Barna Attilának köszönjük. 
 

Elnézése kér a szerkesztőség. 
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A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2008-ban: 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

Február 24 
Március 30 
Április 27 
Május 25 
Június 22 
Július 27 

Augusztus 31 
Szeptember 28 

Október 26 
November 23 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

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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► 

SIKER!!! 

Tiszteletreméltó Chris Pearce, Aston 
federális választókerület Parlamenti 
képviselője, felhivta a Melbourne-i Mag-
yar Központ Igazgatói figyelmét az 
Ausztrál Kormány Viz Alap (Australian 
Government Water Fund) segélyére.       
Atyimás Erzsébet, Sulyok István se-
gitségével, $50,000-ra kérvényt adott be 
és Közösségünk örömére a pályázat 
sikeres lett. 

 
 2007. november 15.én a Knox Garden 
Community Centre-ben tartott fogadáson 
Chris Pearce, a sikeres pályázó köze-
geknek okleveleket osztott ki és többek 
között a következőket mondta: 

 

“The Australian Government’s Commu-
nity Water Grants Programme offers 
grants to help local community organiza-
tions save, recycle or improve the health 
of their local water resources: 
Grants are available for projects related 
to: 
Water saving and efficiency 
Water recycling 
Water treatment – improving surface and 
groundwater health 

 
 Funding of up to $50 000 was approved 
for over 1,400 of these projects. In total 
41 organisations have Grants in Aston 
which total a massive expected water 
saving of over 50 million litres of water 
every year.  
Water plays an essential role in Australi-
an life and our commitment to reducing 
water use needs to be long-term.  
I want to take the opportunity to recog-
nise the work of local organizations, their 
volunteers and other people here in As-
ton who are contributing to this important 
cause and encourage wherever possible 
more focus on saving our natural, pre-
cious resource – water.” 
 
A Magyar Központ oklevelét Atyimás 
Erzsébet, Fogarassy Marika és Kövesdy 
András Igazgatók vették át. 

 

Atyimás Erzsébet 
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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG   
IV. Kerület, AUSZTRÁLIA 

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat,   63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat, 
52.sz Hollós Mátyás Felnőttcserkészcsapat 

MEGHIVÓ 
  

 Kedves cserkésztestvéreink és cserkészbarátok ! 
Sok szeretettel meghivunk benneteket családotokkal, ismerősötökkel, barátotokkal együtt a 

 
 2007-es CSERKÉSZ  MIKULÁS  PIKNIKRE 

vasárnap  december 2.-án 
 az  East Warburton-i  lippai Rauch Károly cserkészparkba 

(Melway 291 D2, Hazelwood road végénél) 
 

 Már reggel 9 órától  várunk  mindenkit vidám cserkészhangulattal, izletes ebéddel, finomabbnál finomabb 
süteményekkel, italokkal, kávéval.  Minden jutányos cserkészáron . 

Délután 3 órakor érkezik a  Mikulás bácsi  tele zsákkal minden gyerek számára 
 Utána az 52 sz. Hollós Mátyás cserkészcsapat új zászlójának ünnepélyes átadása 

Pető Gábor Atya és  Nt. Keresztesi László közremüködsével 
Semmi  se tartson vissza ! 

JÓ MUNKÁT 
   Tóth Erika – 9799 7018 Tóth  Zsuzsa - 9459 7757   

Bartha  Ani - 9754 1706  Czudar Zsuzsa – 9759 6458 

KARÁCSONYKOR 
 

 Kis fenyőfa, ngy fenyőfa, 
Mennyi minden csillog rajta! 
Csillog, villog fényessége, 
Mint a jó hir üdvösségre. 
 
 “Csodálkozó kis gyermekek 
Arcotokra fényt deritek.” 
Mondja ezt a karácsonyfa, 
“Tiveletek vagyok újra.” 
 
 Karácsony a legszebb ünnep, 
Melzet Jézusunkkal ülhetsz.  
A kis Jézus megszületett, 
S ajándékot hozott neked. 
 
Ajándékod igen drága, 
Szeretettel van megáldva. 
Fogadd Őt hát a szivedbe, 
S legyél vele mindörökre. 
 
 Józsa Ilona 

REGNUM SZÖVETKEZET HIREI 
 
Közgyűlés 
2007. október 26.-án pénteken este a templom 
alatti társalgóban tartottuk meg az évi Tisztújitó 
Közgyülésünket. Maga a gyűlés 
zökkenőmentesen zajlott le. A titkári, elnöki és 
pénztárosi beszámolók után sorkerült az 
igazgatók meg-illetve újraválasztására. 
Regnum Szövetkezet újonnan megválasztott 
igazgatói a következők: 
Bartha Izolda, Ferenc Ildikó, Fogarassy Marika, 
Galambos Imola, Hadarics Trudi, Polonyi Marika 
és Sebők Gizike. Titkárnő: Kulcsár Erzsébet. 
Pénztárosnő: Pál Zsuzsa. 
A részvényesek még sokáig ott maradtak a 
közgyülés után. Egy kis eszem-iszom közben 
alkalom nyilt kiadós baráti beszélgeésre is. 
 
Templom Búcsú 
Az idén november 4.-én került sor a 14. Templom 
Búcsúra. 
Tavasz lévén, ilyenkor mindig hadi lábon állunk az 
időjárással. Hol beborul, hol kisüt a nap. Ezen a 
hétvégén jó kiadós esővel ajándékozott meg 
minket a Mindenható. Nagy-nagy szükségünk volt 
rá. A rossz idő, ez esetben a max. 15 fokos 
nappali hőmérséklet; a csipős, hideg szél, 
távoltartja a kedves vendégeket. A templomot 
támogató törzsgárda (kb. 180 fő) most is 
megmutatta, hogy mennyire szivükön viseli 
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temlomunk sorsát és eljött. Amit egy cseppet 
sem bánhattak meg, mert a szorgos kezek most 
is elkészitették az inycsiklandozó magyaros 
ételeket, mint a gulyást, a Laci pecsenyét és a 
lángost. Sajnos az idén az a mennyisegü 
lángos, ami máskor bőségesen elég volt, 
kevésnek bizonyult. De sebaj, a lángos hiányt 
viszont bepótolta a süteményes asztaloknál 
található  finomabbnál, finomabb házi 
sütemények bősége. 
 Ez alkalommal élő zene helyett, többek 
kérésére, háttér zenével (Magyar nóták, 
operettek) szórakoztattuk a kedves vendégeket. 
 Az idén ünnepeljük Szent Imre 
születésének 1000. évfordulóját. Ez alkalomból 
Gábor atya részletesen ismertette szentünk 
életét a jelenlévőknek. 
Ahhoz, hogy egy ilyen nagy esemény sikeres 
legyen, már pedig az idei Templom Búcsú 
sikeres volt, sok-sok önfeláldozó, szorgalmas 
segitő kézre van szükségünk. Hála Istennek 
ebben most sem volt hiány. 
 Itt szeretnénk megköszönni mindazon 
személyek segitségét, akik bármilyen módon a 
Templom Búcsú lebonyolitásában résztvettek. 
Többek között: Spurigán Kati és János, Juhász 
Etelka és Géza, Bakos János, Csik Kató, Simon 
József, Jakabos József, Hegedüs József, 
Kulcsár Erzsike és Feri, Fogarassy Marika és 
Feri, Koppán Éva, Pál Zsuzsa, Bartha Iza, 
Hadarics Trudi, Polonyi Marika, Sebők Gizike 
és Ferenc Ildikó. 
Akinek a nevét véletlenül, önhibámon kivül 
kifelejtettem volna, azoktól most itt bocsánatot 
kérek. 
Legutolsóként meg szeretném köszönni a lelkes 
asszonyoknak, édesanyáknak és 
nagymamáknak azt a sok finom süteményt, 
amelyek elkészitésével és adományozásával 
hozzájárultak a Templom Búcsú sikeréhez. A jó 
Isten százszorosan fizesse vissza. 
     Krónikás 

A Magyar Ház Szövetkezet évi 
beszámolója 

 
Tisztelt  hölgyeim és uraim 
 
 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Ház 
Szövetkezet évi közgyűlésén.  
 
 Annak ellenére, hogy a Magyar Ház 
Szövetkezet önálló rendezvényeket az 
évfolyamán nem rendezett , a többi 
szövetkezetek által rendezett programokban 

mindig aktivan kivette részét. 
 
 2006 November 20. – Vendégül láttuk az 1956-
os magyar olimpikonokat akik a Melbourne-i 
Olympia 50.-ik évfordulója alkalmából látogattak 
Melbournebe. A Központ vacsorátrendezett 
tiszteletükre és elkisérte őket Heildelberbe ahol 
emléktáblát helyeztek el.  
  
December 19-  Gyűlés a Magyar Iskola 
igazgatójával, Szabó Marikával az iskola 
műkődéséről és igényeiről. 
 
 December 31.-én hangulatos, hagyományos  
Szilveszteri bált rendeztünk. 
 
 2007 Február 4. – Sikeres Gulyás/Halászlé 
főző versenyt rendeztünk a két tánccsoporttal. 
Az eddigi versenyek bevétele jövőre lesz 
felhasználva amikor Magyarországról 
népitánctanárt hozatunk ki hat hónapra. Ez is 
sok előkészülettel, gyűléssel járt. Örömmel 
tudatjuk, hogy a Gyöngyösbokréta 
népitánccsoportból Sinka Imre vette kézbe 
ennek további szervezését. 
 
 Március 18. – A Márciusi ünnep keretében 
Damjanich János, a Bólyai János Honvéd 
Alapitvány ajándékát avattuk fel amelyen 
diszvendégünk Áder János Országgyűlés 
alelnöke, és Fodor Lajos nagykövet volt. A 
Bólyai János Honvéd Alapitványtól Poroszlai 
Ákos és Nagy László volt vendégünk. Az 
emlékünnepélyt Szabó József rendezte. 
 
 Március 25.-én a Magyar női vizilbda csapatot 
láttuk vendégül. 
 
 Március 31.-én a Magyarországi Ausztrál 
nagykövet Alex Brooking látogatott a Központba 
és az igazgatókkal tartott beszélgetést. Ez év 
júliusában Alex Brooking kedvesen fogadott 
minket amikor Budapesten jártunk. 
 
 Április 1-én és 2.-án Clunesban, az 56 Faces 
kiállitást felügyeltük  - szombaton Kövesdy Éva 
és Kövesdy András, Fodor Sándor és  vasárnap 
, Atyimás Erzsi, Sülly Eta és Vető Olga. 
 
 Június 29.-én résztvettünk Fodor Lajos 
nagykövet canberrai búcsú rendezvényén. 
 
 Július 14.-én Fodor Lajos nagykövet búcsú 
vacsorája a Magyar Központban.  
 
 Augusztus 4.-e – Sikeres táncházat rendeztünk 
a két tánccsoporttal, Vardos lányok és Garry 
Dawson közreműkődésével. 
 
 Augusztus 18.-án Szent István bál. Sajnos 
mindig kevesebben és kevesebben támogatják 
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a bálakat, mint ez alkalommal is. 
 
 Augusztus 26.-án Szent István ünnepély 
Bagin Livia rendezésében. 
 
 Szeptember 9.-én Philip Skardon-t láttuk 
vendégül és tartott előadást. Philip Skardon 
a CIA politikai elemzője volt az 1956-os 
események alatt. 
 
 Szeptember 15.-én a német Tivoli Klubba 
mentünk zenekar ügyben, valamint 
érdeklődtünk működésükről. 
 
 Október 14. „Dunától a Yarráig” ebéddel 
egybekötött műsoros délutánon 
emlékeztünk és egyben ünnepeltünk, hogy 
akik1956-ban hagyták el hazájukat 
Auszrtáliában új otthonra találtak. Ez 
alkalommal fellépett Magyarországról 
Hegedűs Valér, Biszák Júlia, Hegedűs 
Crystal és Kaponay Lajos. Zoltán János 
Magyarországról operatör nagyon szép film 
összeállitást készitett azokról akik 56-ban 
elhagyták Magyarországot.  
 
 Október 21. Szinvonalas Októberi emlék 
ünnepély Fodor Sándor rendezésében. 
Külön köszönet jár Sándornak akinek 
nagyon rövid idő alatt kellett a programot 
összeállitani. 
 
 November 7. Fogadást rendeztünk a 
Tiszteletbeli konzullal Világos Istvánnal az új 
Magyar nagykövet Csaba Gábor és főkonzul 
Nagy Bálint részére. Ez alkalommal 
Melbourne legtöbb magyar csoportja, 
szervezete képviselve volt. 
 
 Minden hónap első szombatján munka 
napok voltak tartva Vető Tibor vezetésével 
és Bakos János támogatásával. A szokásos 
karbantartás mellett épült két öltöző a 
Magyar Ház szimpada mellett, valamint a 
futball szoba átépitése. Köszönet azoknak 
akik segitettek az évfolyamán valamint az 
ebéd készitőknek.  
 
 Az évfolyamán a  Központ is aktivan 
résztvett a újonnan alakult Victoriai Magyar 
Egyesztető Tanácsban. Jelenleg a tanács 
egy laza összefogó csoport a melbourneben 
műkődő egyesületeknek. Célja, hogy közös 
ügyeket, problémákat megbeszéljük, mint 
például a fiatalok bekapcsolódása és 
megtartása a magyar közösségben. 
 
 A 2008-as Hungarofest előkészületek 
megkezdődtek. Koordinálója Vető Olga. A 
Hungarofeszt dátuma február 1-2-3. 
 

 Ez év folyamán négy másik fontos dolog történt: a 
Magyar Központnak elkészült a hivatalos új levélpapir. 
A melbournei Magyar Központ honlapja, az év elején, 
teljesen elkészült. Sok a látogatója és  világszerte 
felkeresik, többekközött Erdélyből is érdeklődtek. 
Cimünk: www.hungariancentre.org.au. Elkészült a 
Központot hirdető szorólapok és egy új hirdető tábla 
van készülőben a bejáratnál.  
 
Minden hónapban megjelenik a Hiradó ami hirt ad a 
Központban történő eseményekről. 
 
Magyar Ház Szövetkezet könyvelését jövő évtől 
kezdve Fodor Jolán vállalja. Ezuttal is hálás köszönet 
Faith Ferencnek a hosszú éveken át végzett 
munkájáért.  
 
 Szeretném megköszönni a Magyar Központ igazgatók 
munkáját az évfolyamán, valamint Finta Erzsinek és 
Zolinak támogatását és segitségét és Kövesdy Évának 
munkáját.  
  
Különösen szeretném megköszönni azon személyek 
munkáját akik az évfolyamán segitettek a különböző 
rendezvényeken, munkanapokon vagy csak a 
jelenlétükkel támogatták a Magyar Központot.   
 

Kövesdy András 
Magyar Ház Szövetkezet igazgatói: 

 
Bakos János 
Fodor Sándor 
Kövesdy András 
Révész Attila 
Sülly Sándor 
Szetey István 
Vető Tibor 
 

 

Ifjúsági Szövetkezet Igazgatói Beszámo-
lója: 2006 -2007évre 

 
 A múlt év mint minden év mozgalmas volt az 
igazgatók számára, problémák megoldása, rendez-
vények szervezése és megvalósítása sok időt és 
energiát igényel.  
 A Szövetkezetünk két rendezvényén kívül a 
Csúcs rendezvényeiben is kivettük a részünket.  
Egyre fogyó közönséggel a már tradicióvá vált 
Mikulás Piknik, a cserkészek és a tánccsoport közre-
műkődésével tartottuk meg.  

http://www.hungariancentre.org.au/
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 Biszák Júlia rendezésében “Hol Volt Hol nem 
Volt” gyermek műsor felnűtteknek. Hatalmas morális 
sikere volt e csodás műsornak, amit nagy lelkesedés-
sel mutattak be a gyerekek. Ők nem érzékelték a 
kisméretű közönséget, csak annak lelkes tapsviharát. 
Az ifjuság akikben a jövő generáció folyjtatásaként 
annyira bizakodunk, de sajnos nem eléggé 
támogatunk. 
 A Szövetkezetekkel való közös rendez-
vényeink pedig a következők voltak; 
 Szilveszteribálon a “Kékfiúk” zenéjére közel 
500 személy részvételével vártuk be az új esztendőt. 
 Gulyás és Halászlé verseny, immár a tizedik, 
melynek jövedelme az ifjuságunk  kultúrájának 
fejlesztésére lesz fordítva 
 Márciusi ünnepély kereténbelül a Bolyai 
János Alapítvány ajándéka, Damjanich János vértanú 
mellszobra került leleplezésre. Ez alkalommal ma-
gasrangú vendégeink dr.Áder János az Országgyűlés 
alelnöke és kiséretét is fogadtuk és a műsor után ál-
lófogadást szerveztünk tiszteletükre. Az ünnepi 
műsort a Központ megbízásábol Szabó József ren-
dezte, a Magyar Nyelv Iskola tanulói,és egyéni 
szereplők hozzájárulásával. 
 Az Óhazábol itt versenyző 30 személyes női 
vízilabda csapatot és kiséretét láttuk vendégül 
ebéddel. 
 Szent István Ünnepélyt a Központ meg-
bizásábol,az idén is Bagin Livia rendezte. 
 Fodor Lajos nagykövet úr tiszteletére ren-
deztünk búcsúestet, emlékül a Központ emblémájával 
metszett ezüst érmet adtuk neki . 
 Közösen a két tánccsoportal nagyon jól-
sikerült Táncházat rendeztünk, Vardos zenéjére, Gar-
ry Dawson irányításával. Ennek a jövedelme is a 
kultúra alapítvány fejlesztésére ment. 
 Australiábavaló érkezésünk 50 –edik évfor-
dulójára találkozót rendeztünk “Elindultam Szép-
hazámból” címmel több mint 260 személy részvéte-
lével kiválló hangulatban. Az 56-osok emigrálásáról, 
illetve ideérkezéséróöl készült DVD – ez alkalommal 
került bemutatásra. Ha valakit érdekel, még meglehet 
nálam rendelni ára $25.00. 
 Az Októberi megemlékezést a Központ meg-
bízásábol Fodor Sándor rendezte, többek között fele-
levenítve részletet a Quittner János által rendezett 
“Pro Patria Libertate”műsorból. 
 Állófogadás közös rendezésben a tiszteletbeli 
konzulal Világos Istvánnal az új Magyar Köztársasági 
nagykövet Csaba Gábor valamint Nagy Bálint  főkon-
zul tiszteletére. 

   
Legközelebbi rendezvényeink: 
 A Mikulás Piknik, december 9.-én vasárnap 
lesz, kérjük hogy támogassák, vigyék hírét hogy a 
Mikulás bácsi se csalódjon, hivják el erre az alklomra 
rokonaikat, barátaikat, de az unokákat sem feledjék 
otthon és kérjük aki tud hozzon egy tál házisüteményt 
eladásra. 
 A Szilveszteri bálra még lehet helyet kapni, 
kérjük a megrendelt jegyeket előre kifizetni,  
 Nefeledjük a Gyertyafényes Estet, december 
16.-án. Még ez alkalommal is fellehet venni a Szil-
veszterbáli jegyeket, a bálon jegypénztár nemlesz. 

 Jövőre a Hungarofest február 1-2-3-án 
tartjuk, aminek szervezésén dolgozunk. Kérjük az 
önök és barátaik támogatását. Egy héttel az 
esemény előtt az előkészületekben a termek át va-
rázsolására kerül sor ügyeskezű férfiak je-
lentkezését várjuk. 
 A Dömsödi/Biszák jótékonysági műsorról 
készült video még kapható. ára $20.00  
 Ezekenkivül minden hónap első szombatján 
Vető Tibor és Bakos János vezetésével munkanap 
van. A legközelebbi december elsején reggel 8.00 
órátol. Ebédet biztosítunk. Eddig már nagyon sok 
munka meglett csinálva, de még sok vár 
megoldásra, amire friss erő segítséget várunk. 
  Tibor és János a Központ cégtáblájának 
elkészítésén dolgoznak,  
 Amint látjuk a bejárati út építése elkészült, 
és az épület előtti kocsiparkoló burkolatának 
javítása is.  
 Figyelmükbe ajánljuk a Központ Híridóját 
köszönet érte Kövesdy Évának és Atyimás Erzsinek. 
Aki még nem rendelte meg, most meg teheti, az ára 
csak a postaköltséget fedezi ami egy évre $10.00. 
Adományt örömmel szivesen elfogadunk. Minden 
ami fontos történik a Központban ebben a lapban 
megjelenik. 
 A Központ honlapja is elkészült, ha valakit 
érdekel belelehet tekinteni a www. hungariancen-
tre.org.au címen. 
 A Korona étteremről cask annyit, hogy amint 
tudjuk jelenleg nem üzemel. A jelenlegi bérlőinek 
januárba lejár a szerződése, csak azután foglalko-
zhatunk az étterem kiadásával. 
 Az épületünk és berendezése már elavult és 
sokmindet felkellene ujjítani. Most legutóbb WC –t, 
és csapokat javítattunk, új vízmelegítőt tetettünk be 
Szabó Gyulával. Amint már multévben is említettük 
szeretnénk felújítani az Ifjusági konyhát, coolroom-
ot, raktárat csináltatni,hogy a termünk kívánatosabb 
legyen a bérlők, illetve saját számunkra is. Az 
árajánlat amit kaptunk több mint amire számítottunk. 
Sajnos a jövedelmünk nem elegendő ahhoz, hogy 
erre  változásokra építészt alkalmazzunk. Zágon 
Lajos válalkozott, hogy a munkát levezeti, önkéntes 
munkaerővel. Már van egypár jelentkező a munkára, 
de azért ha akad még nyugdíjas szakember, vagy 
pénzbeli segítséget örömmel fogadjuk.  
 Az év folyamán több gyülésen tervezgettünk 
és próbáltunk az anyagi és a jövőbeni problémákra 
megoldást találni, amiben még eddig döntés nem 
született. 
 Reméljük számíthatunk támogatásukra, és 
köszönjük mindazoknak akik bármilyen formában 
könnyítették munkánkat és támogatták rendez-
vényeinket. 

Vető Olga 
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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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december 1. szombat  Takaritó nap 
 

december 2. vasárnap  8.30-kor Szentmise 

     11-kor Református Istentisztelet  
     
december 9. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
         
december 16. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
     11-kor Református Istentisztelet 
     Gyertyafényes Est 
 
december 23. vasárnap   8.30-kor Szentmise 
     10-kor Evangélikus Istentisztelet 
december 25. kedd   11-kor Református Istentisztelet 
december 30. vasárnap   8.30-kor Szentmise 
december 31. hétfő   Szilveszteri Bál 
 
január 1. vasárnap    11-kor Református IstentiszteletIstentisztelet 
január 6. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
     11-kor Református Istentisztelet 
január 13. vasárnap    8.30-kor SzentmiseSzentmise 
január 20  vasárnap   8.30-kor SzentmiseSzentmise 
     11-kor Református Istentisztelet 
január 27. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
     10-kor Evangélikus Istentisztelet 
     

Februári naptár 
február 1-2-3 péntek-vasárnap HUNGAROFEST 
február 17. vasárnap  Gulyás/Halászléfőzés verseny 
 
      

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 január 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. 

DECEMBERI-JANUÁRI NAPTÁR 


