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folytatás 2. oldalon 

A Magyar Rákóczi Ifjúsági Klub rendezésében 
kerül bemutatásra 2004. augusztus 7-én, 7 órai 

kezdettel a Magyar Központ nagytermében 

TÁNCDALFESZTIVÁLTÁNCDALFESZTIVÁL  

Melbourne 2004 
 

A Rákóczi Ifjúsági Klub legszebb táncaikkal 
szórakoztatják vendégeiket. 

 
A zenés, vidám műsoros estén még sok meg-
lepetés vár a közönségre. Ételek a konyhánál,  

italok a bárban kaphatók. Finomabbnál 
finomabb sütemények a helyszinen kaphatók. 

 
Műsorvezetők: Justin Tamás és Bakos Erika 

Zeneirendező: Risztics István 
 

Szeretettel várunk mindenkit, jó kedvét és barátait 
hozza magával. Jelenlétével a Táncdalfesztivál 

sikerét és az Ausztráliai magyarság megmaradását 

támogatja. 
Belépődij: 25 dollár 

Ifjúságnak és nyugdijasoknak 18 dollár 
 

Jegyeket az alábbi telefonszámokon  
lehet rendelni: 

Rácz Gyuri: 9799 3519 
Bitó Jason: 9744 3548 

Juhász Angéla: 9795 8972 

Álmaimban  valahol… 
Színes, zenés műsor Biszák Júliával és Hegedűs Valérral. 

lásd hirdetés a 3. oldalon  

2002. március 17-én este a Magyar 
Központ ifjúsági termében a Szép 
Primadonna, csodál a világ... cimű 
műsorban Biszák Júlia 25 éves 
énekesi pályafutására tette fel a 
koronát, elköszönve közönségétől. Az 
előadásban Jankovits Jószef, a 
Budapesti Operettszinház bonvivánja 
és Hegedűs Valér zongora virtuóz vett 
részt, aki elkötelezettje a magyar 
dalkultúrának, elősorban Liszt 
Ferencnek. 
 A búcsú mindig fájdalmas és 
azt mondjuk, annak a jó, aki megy. 
Ebben az estben Júliának sem volt 
mindegy, mert életét (családján kivül) a 
zene és éneklés szabta meg. 
 Mindenki csodálkozott, hogy a 
művésznő, akit a természet nem csak 
gyönyörű hanggal, hanem szép, 
elegáns külsővel is megáldott (és még 
hosszú idő kell hozzá, hogy egyik, 
vagy másik veszitsen fényéből), miért 
választotta ezt az utat. Júlia úgy 
gondolta: tudni kell, mikor érkezik el az 
idő a befejezéshez és a hangszálait—
sportszóval élve—tréningben kell 
tartania és ez egy nehéz munka. 
Letörve, de elfogadtuk érveit. 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán       
Nagy választékban megrendelhető színes 

katalógusból 
 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
állatfigurák már 26 dollártól 

  
Megtekinthető az Ifjúsági 

terem előcsarnokában. 
 

Éredeklődni: 
Vető Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon: 

 

Augusztus 29 
Szeptember 26 

Október 31 
November 28 

 
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 

 Több mint két év telt el azóta és 
most jött a hír, hogy Biszák Júlia visszatér 
(amit egy harsogó viváttal fogad mindenki), 
nemcsak azért, mert rajongói tábora erre 
álladóan kéri, hanem mert mélyebb 
lelkiismeretét mozgató cél is feszíti.  
Magyarságunk megmaradását szent 
ügynek tekinti és saját vonalán 
éneklésben, zenében akarja ezt tovább 
vinni. 2004. szeptember 4.-én 
teadélutánon Magyar Központ ifjúsági 
termében két kimagaslóan tehetséges ifjú 
hölggyel, Hegedűs Crystallal és Patócs 
Johannával fog fellépni. 
 - Segiteni akarom őket - mondja 
Júlia—nem tanítom őket, hiszen 
zeneiskolába járnak. Én a magyar 
zeneszerzőkkel szeretném megismertetni 
Crystalt és Johannát, ezzel 
magyarságukat a zenei életben tovább 
viszik és fejlődnek. Ez az oka, hogy 
színpadra lépek velük. A zongora kíséretet 
Hegedűs Valér szolgáltatja, aki japáni 
turnéjáról érkezik hozzánk. A műsort ő 
küldte, két csomag kottát kaptam tőle, 
ezeket átnéztem, lezongoráztam és 
kiválasztottam azokat, melyek közel állnak 
a közönséghez és a kislányokhoz is. 
Kivettem a hangjukhoz megfelelő dalokat, 
és ezután kezdődött a munka. 
 - Miért ezeket a kislányokat 
választotta és mit jelent a munka fogalma 
az énekesek életében? 
 - Crystal 2001-ben nyerte meg a 
Magyar Központban megrendezett 
táncdalfesztivált, Johanna pedig 2002-ben. 
Nem akarnak többet indulni, hogy 
másoknak is legyen lehetősége győzni, így 
gondoltam, hogy rendezek részükre egy 
előadó délutánt, ahol velem és Valérral 
lépnek fel. Örültek az alkalomnak. 
Johanna már 8 éves korától énekel 
templomban gitárral kisérve magát. 
Egyetemre jár, külön órákat is vesz, 
majdnem kész énekes. Amennyiben a 
magyar zenét is beiktatja, csak pluszt kap. 
Úgy tervezi, hogy decemberben Európába 
megy zenét és éneklést tanulni. Crystal 
színiakadémiára jár, ahol zenét és 
éneklést is tanul. 
 Meghallgattam a gyerekeket és úgy 
láttam, hogy Crystalnak nagyon jó a 
hangja a magyar dalokhoz, népzenéhez, 
míg Johannának a musical és az operett 
fekszik jobban. Megvan mindenkinek a 
kategóriája hangban is. 
 Amíg dolgozunk, minden hangnak, 
szövegnek megvan a mondanivalója, 

folytatás 4. oldalon 
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Patócs Johanna 
és 

Hegedûs Crystal  

2004. szeptember 4-én szombat délután 15.30 órakor gyűlekezés,  
16.00 órai műsor kezdettel 

A melbournei Magyar 
Központ Ifjúsági 

termében 
760 Boronia Road,  
Wantirna 3152 

 
 

 “Melleted nincsenek 
hétköznapok”  

 “Összecsendül két pohár”  
 “Egy nap a világ”  
 “Fehér akácok”  
 “Kék nefelejcs”  
 “A vén budai hársfák” 
 “Valami kis szerelem”  

A Z  I F J Ú S Á G I  S Z ÖV E T K E Z E T  R E ND E ZÉ S É B EN  

Álmaimban  valahol... 

Biszák Júlia 
Ausztrália magyar csalogánya 

Hegedûs Valér 
Zongoraművész  
Magyarországról 

Jegy árak: 30 dollár; kedvezményes csak diákoknak: 15 
dollár; Csoport kedvezmény (10 vagy több személy) 28 
dollár  
Asztalfoglalás: Atyimás Erzsébet: 9802 7637 
  Vető Olga   9754 8579 

Fényes Szabolcs,  
Lajtai Lajos,  
Seress Rezső,  
Szirmai Albert és  
Hubay zeneszerzők  
műveinek  
összeállításában. 

Sütemény, kávé,  és ital kapható! 

valamint 
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CLICK CARDS 
Pre-paid Phone Cards 

 
NEW LOW RATES! 

24 HOUR FLAT RATE 
NO CONNECTION FEE 

 
**Hungary 8c per minute 

Hungary—mobile 32c per minute 
 

Ring: Melbourne 03 9909 0618 
For further information phone  

Judit on 9840 6551 

éppen úgy, mint prózában, versben. Egy 
hangot sokféleképpen lehet magyarázni, 
hogyha esetleg erősebben énekled, már 
megváltoztatja a mondanivalóját és így 
boncolunk fel minden dalt. Ez egy nagy 
munka. 
 - Önnek, mint befutott énekesnek, 
milyen érzés volt lemondani a  fellépésekről? 
Mi lesz most új, amit még nem hallottunk 
Biszák Júliától? 
 - Nem volt egyszerű dolog, de ki 
voltam fáradva és 25 éves munkát zártam le. 
Vigyáztam mindig arra, hogy egy ép 
hanggal, ahogy megkövetelte a szerző, úgy 
énekeljek. A hang is idősödik, tehát egy 
koloratúr, mint lírai vagy drámai énekes 
fejezi be. Mivel én lírai voltam, úgy akartam 
befejezni, ha Isten is segít. Most, mivel 
elhatároztam, hogy ebben a műsorban részt 
veszek, voltak álmaim, amiket még nem 
énekeltem soha, most ezekből fogok 
előadni. 
 - Milyen volt újra kezdeni az éneklést, 
hogyan hozta fel a hangját? 
 - Nehéz volt kezdeni újból a 
technikát. Odamentem a zongorához, 
leütöttem egy hangot és öt percen keresztül 
csak azt tartottam, mint egy hegedűs, aki a 
vonót húzza az üres húrokon, utána tíz 
percig, aztán több hangot és most már ott 
tartok, hogy egy órát skálázok minden nap. 
Igyekszem ott lenni, ahol voltam. Az akarat 
sokat jelent az éneklésnél. 
 -Tudom vannak tanítványai. 
Magyarok, vagy más nemzet gyermekei is? 
Milyen alkalmuk van tudásuk bemutatására? 
 - Van egy kínai kislány, akinek bájos 
kis hangja van, koloratór szoprán lesz, ha 
kitart. Van egy indiai tanítványom, kinek más 
a hangszála, mint a mienk, tehát más 
hangtechnikát igényel. Azonkívül egy hét fős 
kis magyar csapatom is van, akik mind 
fellépnek a táncdalfesztiválon. Réka egy 
aranyos hatéves, most tanulja, hogy kell 
kinyitni a száját, dót, rét mondani. Maróti 
Eszterke nagyon szépen halad.  A Biró 
kislányok is jók. Vannak gyerekek, akiket 
visznek vizsgára és versenyre is “ausztrál 
szinekben”. 
 - Mi történt Önnel visszavolulása 
idejében? Utazott, vagy csak dolgozott? 
 - Utazni nem utaztam, itthon 
tartozkodtunk és eljártunk magyar 
rendezvényekre. Minden megmozduláson 
ott voltam, hogy istápoljam magyarságunkat 
és voltam egy  a sok közül. Mint néző más 
szemmel néztem, ami a nézőtéren folyik. 

Ameddig a színpadon voltam, az egy más 
világ volt. Én is látom a hiányt és nagyon 
fontos, hogy a fiatalokat bevonjuk, ez a 
legfontosabb és ebben akarok segíteni. 
 El kell mondanom egy 
észrevételemet. Az az érzésem, hogy az 
emberek nem figyelnek eléggé oda, amikor 
a műsor megy, pedig tartozunk ezzel 
azoknak, akik vállalnak bármilyen 
szereplést. 
 - Mi az elképzelése s jövőre 
vonatkozóan? Gondolt egy turnéra 
Európában, vagy máshova? 
 - Jövő év májusára tervbe van véve 
egy turné Európában, Magyarországon és 
Újvidéken is, ahol “beállt” a demokrácia, és 
talán nem bűn immár magyarságunk. 
Nagyon fogok örülni, ha meghívnak, és csak 
azt fogom vállalni amit úgy látok, hogy annak 
az én karakteremmel és zenei tudásommal 
eleget tudok tenni. 
 Én eddigi tapasztalomat, tudásomat 
mindenesetre a magyar ügy szolgálatába 
akarom állítani és minél tlőbb zeneileg, vagy 
szép énekhanggal megáldott fiatal magyar 
tehetséget ezen a nehéz pályán elindítani. 

Bagin Lívia 
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folytatás 5. oldalon 

Az Árpád Idôs Magyarokat  
Gondozó Otthon vezetôsége 

2004. augusztus 15-én, vasárnap  
de. 10 órától nagyszabású  

SÜTEMÉNYVÁSÁRT  
RENDEZ  

és rövid megemlékezést tart Szent 
Istvánról az Otthon társalgójában  

(9 Garrisson Grove, Wantirna)  

Segitségét kérjük házi sütemények 
adakozásával és megvásárolásával.  

 
Bôvebb felvilágositás és sütemény 

felajánlás végett  
kérjük hivja:  

Vetô Olgát: 9754 8579  
Padányi Gyöngyvért: 9840 2990 

vagy Ildikót (9 és 16 óra között) az 
Otthonban: 9801 0855.  

A teljes bevételt az Árpád  
Otthon lakói számára és 

segédeszközök vásárlására forditjuk. 
 

“Ma Ön segiti az Árpád Otthont, holnap  
meglehet, hogy az Árpád Otthon segiti majd Önt” 

MUNKA NAP 
 

Köszonet mind azoknak akik részt vettek a 
július 17.-én megrendezett kertészkedési / 
munka napon.  

Ebédre halászlét főzte  Szabó Gyurka, 
süteményt  Sülly Eta  sütötte, Cserkész-
foglalkozás alatt  a cserkészek is se-
gitettek. 

Vető Olga 

Finta Zoli Bakos János 

Vető Tibor Sülly Sándor 

Kövesdy András Koppán Lajos 

Pál Andrei Bitó Jáson 

Juhász Angéla Csernátony Laci 

Sarkady Gusztáv Szabó Marika 

Atyimás Erzsi Vető Olga 
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KORONA PROGRAMJA  
AUGUSZTUSBAN 

 
Augusztus 13.-án pénteken 18 órától 

WITCHES IN KORONA 
“A Korona boszorkányjai” 

A Korona Étterem álarcos bálja 
A legjobb kosztüm dijban részesül 

Belépődij: 10 dollár 
********** 

Augusztus 27.-én pénteken  

NEM CSAK HÚSZÉVESEKÉ A 
VILÁG 

Jótékonysági est az Árpád Otthon megsegitésére 
Gazdag tombola—Nagyszerűizek 

A jó hangulatról Máté Ági és Risztics Pityu  
gondoskodik 

Belépődij: 10 dollár 
Telefon: 9800 4544 Fax: 9800 4533 
Email: korona@atmcatering.com.au 

 

Munka lehetőség Magyarországon! 
Job opprtunity in Hungay 

 
Family in Hungary are looking for a live-in Au 
Pair with their two young boys.   
 The father is an engineer and professor 
and the mother a dentist in Balatonfüred.  The 
two boys are  13 and six.   
 Apart from looking after the children the 
position requires intensive teaching of English, 
spoken and grammar.  The preferred candidate 
would be a native English speaker, however the 
candidate will not necessarily be required to have 
teaching qualifications.   
 The chosen candidate would be living in 
a tourist village by the Lake Balaton which is 
busy in the summer but in winter it is cold and 
snowy.  The distance by train from Balatonfüred 
to Budapest is approximately 2 hours.   
 For further enquiries please contact 
Amon Karolina  Karolina_lilla@hotmail.com 
 

AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG HIREI 
      Olyan idő járja, hogy az embernek 
kimozdulni sem igen van kedve a  fûtött 
szobából vagy a házból. 
 Szerencsésebb barátaink, vagy ot-
thon Szittya-országban vagy  "Where else, 
but Queensland"-ban próbálják megúszni a 
hideg, szeles, esős tél kényelmetlenségeit.  
 Azonban egyeseknek nem adatik meg 
ez a luxus és mint jómagam is itt Mel-
bourne-ben  próbáljuk  átvészelni  ezt a 
cudar időt. 
     Az Erdélyi Szövetség is habár erősen 
megcsappant létszámmal, de kitartóan 
munkálkodik.  
 A Gyimesbe továbbitott pénzt az Ár-
pádházi Szent Erzsébet Gimnázium három 
végzős növendéke kapta meg mint öszt-
öndijjat továbbtanulásukhoz, mig a negyed-
ik részt  szintén Dr. Keresztesné,  Várhelyi 
Ilona adta át Főtiszteletű Berszán Lajos 
atyának, az iskola igazgatójának  az in-
tézmény további fej-lesztésére. Mint min-
dig és mint mindenhol igen nagy szükség van 
Erdélynek ebben a távoli csücskében a 
támogatásra a megmaradáshoz. 
  Berszán atya, mint arról pár hete a 
Duna TV vasárnap reggeli itteni adásából  
értesültünk a Magyar Örökség magasfokú 

kitüntetésben részesült odaadó és 
kitartó munkáskodásáért a fiatal gyi-
mesi és moldvai csángó magyarság 
körében.  
    Szövetségünk szorgalmasan ké-
szülődik az     október 10-én tartandó 
ERDÉLYI EBÉDRE és már jó előre 
kéri támogatóit, barátait, hogy 
jegyezzék be ezt a fontos napot 
kalendárjukba, mivel mindannyiójukat 
szeretettel várjuk az ebéden és 
számítunk további támogatásukra.     
                                                           

                                 pelle lajos. 
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VAJDASZENTIVÁNY 

2004. december 28 —2005. január 4  

Gilwell Park Recreation Camp Gembrook, Melbourne, Australia 
a Gyöngyösbokréta Néptánccsoport, a Magyar Központ Néptánccsoport,   

és a Melbourne-i Magyar Központ rendezésében 

Nehogy kihagyd az év  
legnyagyobb buliját!!!! 

Teljes regisztráció: Magában foglalja a 
tánctanítást, előadásokat, táncházat,  étkezést, 
szállást és a szilveszteri bulit. 

 Teljes reg-
isztráció 

Megfigyelő 
regisztráció 

Sátor (hozzd a sajátod) $287 $200 

“Kunyhó” (emeletes ágyak, 
ágynemű nélkül) 

$371 $285 

“Switzer Lodge” (emeletes ágyak, 
ágynemű nélkül) 

$406 $320 

“Spring Lodge” (motel típusú 
szállás, ágyneművel 

$518 $430 

Bővebb felvilágositásért és reigsztráció ivért hivjad  
 

jutka@iprimus.com.au   Kövesdy András: 03 9846 2675 

Program: 
A tánctábort vezeti Ertl Péter és Lengyel  
Melinda a Honvéd Táncegyüttestől  
 

A közkedvelt Tranyslvaniacs és Vardos  
közreműködésével 

* * * * * * * * *  

Nyitott nap: január 2. vasárnap déli 12 és du.  
5 között. (ebéd, műsor és táncház) 

Nyitott napi jegy: felnőttek: $20  
gyerekek: $5  

Napi jegy: Kapható minden nap: de 9től-este 
10-ig. (ebéd, vacsora és tánctanitás) 
Napi jegy:  - $55  
NB. Kérjük előre foglalja le Nyitott napi és Napi jegyét  

Jutkánál jutka@iprimus.com.au vagy Evánál 0409 524454. 

Szilveszteri buli : december 31-.-én pénteken  
5 órától. (vacsora,táncház és buli) 

Jegyára: felnőttek: $20    gyerekek: $5 
** árak személyenként vannak megadva  

    Táncház : minden este 
Büfé: ital, stb kapható 
A konyhán: Péter és Tadd  a Korona  
Étteremből 

Megfigyelő regisztráció: Magában foglalja az 
esti táncházat,  étkezést, szállást és a  szil-
veszteri built.  

Jelentkézést és foglaló pénzt (100 dollárt)kérjük: 2004. augusztus13-ig 
Teljes fizetést kérjük: 2004. október 31-ig. 
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Gyors jobbulást kivánunk 
Faith Ferencnek, és reméljük 

nem sokára ismét a  
Központban látjuk. 

„Szeressétek az öregeket!” 
 
  Érdeklődéssel 

olvastam a júniusi Kisújság 
vezércikkét. Különleges volt a 
témája. Nem a Medgyessy 
kormány válságáról írt, nem is 
a melbournei időjárásról, 
hanem az idős magyarokról. 
Rólunk! 

Tudom, sok fiatalabbnak 
problémát okoz az „öregek” 
korral járó panaszai, néha a 
kiállhatatlanságuk, 
szeszélyeik. Sajnos, senki sem 
szeret öreg lenni. Mégis 
mindenki oda jut! Talán evvel 
lehet megmagyarázni a 
nyugdíjas klubok sikerét. Itt 
egyforma problémákkal küzdő 
emberek találkoznak; 
egykorúak. Ők már láttak 
fiatalokat táncolni, közös 
ebédeken vettek részt eleget, 
a mai „divat énekesek” 
legtöbbje csak kibírhatatlan 
zajt okoz fájós füleiknek. 
Azért ha nappal tudnak még 
autót vezetni, a nyugdíjból is 
van kis spórolt pénz, 
igyekeznek részt venni a 
magyar megmozdulásokon. 
Korral jár az is, hogy egyre 
jobban csak az anyanyelvhez 
térnek vissza. Soha senki ezt 
nem tudja megváltoztatni!  
Hálásak lehetünk az ausztrál 
kormánynak, hogy a kevés 
nyugdíjat megtoldja olyan 

intézmények támogatásával, 
mint a nyugdíjas klubok. Az 
együttlét mellett még egy 
tál ételt is el lehet 
fogyasztani kedvezményes 
áron. Milyen szeretettel 
készülünk egy MAGYAR 
nemzeti nap 
megünneplésére! Büszkén 
veszi fel a 20 tagú énekkar 
a szép magyar mellényeket 
ilyen esemény alkalmából. 
Nagy tapssal jutalmaz meg 
bennünket a más 
nemzetiségű vendég.  

 Egy kis emlékez-
tetőnek ide írom még, hogy 
ezek a ma már idős 
emberek, (klubtagok?) 
hozzá járulásával lett meg a 
patinás Bocskai komplex, 
építették fel drága Magyar 
Központunkat, 
templomunkat. 
     II János Pál pápa : 
„Ha majd az örök szeretet 
elhívja őket közületek, 
Ti foglaljátok el helyüket, 
mert ti lesztek majd 
öregek” 

    
  Teleky Ilonka 
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HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE 

760 BORONIA ROAD 

WANTIRNA 3152 

TELEPHONE: 9801 6408 

 

MELBOURNEI MAGYAR KÖZPONT 

Papp József főkonzul úr 
Consulate General of the Republic Of Hungary 
PO Box 130 
EDGECLIFF    NSW 2027 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Főkonzul úr 
 
A Magyar Központ vezetősége szeretné tudatni Főkonzul úrral, hogy a Központ egyik 
helységét a melbournei tiszteletbeli konzul szives rendelkezésére bocsájtjuk hogy 
konzulátusi munkáját itt is végezhesse. 
 
 
Tisztelettel 
 
 
 
Vető Olga 
Igazgató 
 
2004 augusztus 1 
 
 
cc:  Fodor Lajos nagykövet 
 Világos István 
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Nyújtsunk magyar élményeket 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 
magyar énekek és mesék  

0-5 éves gyermekek számára 
minden szerdán de. 10-től 12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és hozzátok 
el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Erika: 9700 2446 

 

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, hogy 
jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős lakóink 

mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

További felvilágosításért hívják Bozsán Ildikót 
a 9801 8071 telefonszámon. 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 

 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    
KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Magyar Központ termei a különböző csoportok 
rendelkezésére állnak. A felelős igazgatók kérik az 
igénylőket, hogy az eljárásszabályokat vegyék 
figyelembe a terem használat előtt és alatt. 
Ha egy csoport szeretne egy termet használni, tudassa a 
felelős igazgatóval mielőtt használja. A felelős 
igazgatók: 

A Szent István templom alatti társalgó:  
Galambos Imola – 9876 5750 

Az Ifjúsági épület termei:  
Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

A Magyar Ház 
Faith Ferenc – 9762 9135 

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 

Megjelent Magyarországon egy havi lap Magyar Sakkvilág 
címmel. Szeretnénk megismertetni Önnel és az Ausztrá-

liában élő magyar sakkbarátaival a lapunkat.  
Web-oldalunkat is ajánlom figyelmébe: 

www.web.axelero.hu/vekhaz 
                       

üdvözlettel Németh Zoltán felelős szerkesztő 

KORONA 

Magyar Étterem és Bár 

 

Új vezetőség, felújitott étterem, új 

étlap, nagyszerű izekkel várjuk 

kedves vendégeinket. 

 

Nyitvatartási órák: 

 Szerdától péntekig 6-tól 11-ig  

 Szombat 6-tól éjfélig  

 Vasárnap 11 órától este 10-ig 

Élő zene minden szombaton 

Vasárnap este két személyre minden 

két fogásos vacsorához egy üveg 

bort adunk ajándékba. 

Szeretettel várjuk kedves 

vendégeinket! 

 

Tel: 9800 4544 

Email: korona @atmcatering.com.au 
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augusztus 1. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
     de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     du. 3-kor Társalgó- Irodalmi és Zenebarát   
     Kör összejövetele 
augusztus 7. szombat  Táncdalfesztivál 
augusztus 8. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise    
augusztus 15. vasárnap  de. 11 órakor Református Istentisztelet  
     (egyetlen katolikus szt.mise lesz Melbourne-ben déli 12 
     órakor Balaclavában) 
     Árpád Otthon sütemény vásárja 
augusztus 22. vasárnap  de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
     du. 2-kor Katolikus szentmise 
     du. 3.30-kor Szent István ünnepély 
augusztus 29. vasárnap  8.30-kor Katolikus szentmise 
     Klub nap 
     

SZEPTEMBERI  NAPTÁR  
 
szeptember 4. szombat „Álmaimban valahol...” szines, zenés műsor 
 
szeptember 5. vasárnap Társalgó- Irodalmi és Zenebarát Kör összejövetele 
 
szeptember 19. vasárnap Regnum Szövetkezet ebédje—emlék tábla vatás  
   
szeptember 26. vasárnap Klub Nap 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $8-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb augusztus 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. 

AUGUSZTUSI NAPTÁR 


