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Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet  
rendezésében 2003. augusztus  

16.-án, este 7.30-tól éjjel 1 óráig a Magyar 
Központ Ifjúsági termében tartandó 

Első bálozók bemutatója 
 

A jó hangulatról a  
KÉK FIÚK ZENEKAR  

gondoskodik. 
 

Izletes vacsora, sütemény, hűsitő és szeszes 
italok a helyszinen kaphatók 

   
Belépő egységesen: 20 dollár,  

tanulóknak: 10 dollár. 
 

Jegy és vacsora igényelhető: 
Atyimás Erzsébetnél: 03 9802 7637 

vagy 
email: atyem@net2000.com.au 

 

Mindenkit szeretettel várunk 
 

Meghívó 

Jön! Jön! Jön! 
 

2003. szeptember 27-én 
a Magyar Központ rendezésében 

Budapestről 

BON BON 

FAITH FERENC 80 éves  
2003 június 28  

Születésnapi Ünnepség  
 
 Hat órakor volt a gyülekezés. A 
vendégeket egy családias, ünnepien 
diszitett- felteritett terem várt. Faith Fer-
encet és feleségét Annit, zeneszó és 
nagy taps fogadta, amint a terembe 
léptek  
  
Az ünnepélyes légkörben elköltött 
vacsora után, Faith Ferenc tiszteletére a 
következők hangzottak el: 
„Tisztelt Ünnepelt Faith Ferenc és 
felesége Anni, diszvendégünk dr Jári 
Ferenc  a  canber ra - i  Magyar 
Nagykövetség ügyvivője és felesége 
Melinda, más államokból érkezett 
vendégek, más egyesületek tagjai, 

folytatás 2. oldalon 
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Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a 
Magyar Központ négy Szövetkezetének nevében.   
  
Elsőnek Jári Ferenc a canberra-i Magyar Nagykövetség 
ügyvivője köszöntötte az ünnepeltet. 
  
 Ezután a Magyar Nyelviskola tanulói és szülői 
közössége nevében köszöntötték születésnapján Feri 
bácsit. 
 Bakos Krisztina –Bartalis János: Szeretem az embert 

a hőst, cimű versét mondta el. 
 Harris Mónika és Harris Ádám – szavalt és énekelt 
 Ámon Ildikó – Váci Mihály: Legenda cimű versét 

mondta el. 
  
A Melbournei Magyar Központ Igazgatói nevében Atyimás 
Erzsébet a következőket mondta:  
 ”Ezen kiváló alkalommal igazán mondhatjuk, hogy ilyen 
még nem volt!  Már sok mindent ünnepeltünk,de még ilyen 
nevezetes születésnapi ünnepségben nem volt részünk. Kit 
is ünnepelünk ma? Faith Ferenc és felesége Anni,  mint 
bevándoló, az első nagyobb létszámú csoporttal, az ameri-
kai csapatszállitó hajóból átalakitott FAIRSEA-n, 1949-ben 
érkezett Mebourne kikötőjébe  
  
 Feri, ideérkezésüktől fogva, elkötelezte magát a 
bevándorlók, de különösen a magyarok ügyeinek. Már 
Bonegillában fizetésnélküli tolmács a munkaügyi irodában. 
Rövid időn belül engedélyt kap Melbourne-ben való 
letelepedésre. A Royal Park-i katonai táborban együtt 
mosogat egy Riga-i professzorral, akinek az orvosi 
szakkönyve a Könyvtár polcán hevert.  
  
 Feri 1923 június 18.án született Budapesten, 
természetesen nyolcvan évvel ezelőtt. A Budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetemen  jogot tanult. Utolsó 
szemeszterét az oroszok nem hagyták befejezni, igy mind-
ketten, a Rigai professzor és Feri, nagy szakértelemmel 
mosogatták az edényeket a katonák és a bevándorlók 
számára. 
  
 Feri Budapesten jogi tanulmányai mellett 
pénzügytant és államszámvitelt is tanult. Ez adott alapot az 
emigrációban folytatott munkájához, miután melbourneben 
elvégzett egy könyvelési tanfolyamot. Commonwealth 
Catering and Accomodation Services-nél különböző 
beosztások után Auditor-nak (könyvelési szakértőnek) lett 
kinevezve. Ezen munkaköréhez tartozott az összes 
ausztráliaban szétszórt ‘Migrant Centre’-ek bevándoroltak 
tábora. E munkaköre sok utazást igényelt. Ez időszakban 
történt, hogy egy kisebb létszámú helyi repülőgépet 
lekésett, amely tizenkét utasával lezuhant és egy sem 

maradt életben. Azóta, Feri csak a madarakat szereti 
látni repülni. 
 Néhány évvel később Viktoria, Dél Ausztrá-
lia és Tasmánia területének pénzügyi ellenőre. Ez is 
természetesen gyakori utazást vett igénybe. A 
menekült és kivándoroltak táborában el-helyezett 
magyarokról irodai elfoglaltsága mellett sem feld-
kezett meg. Az ‘Ausztráliai Magyarság’ havi lapnak 
négy évig Melbourne-i szerkesztője és tizennégy 
éven keresztül a Cserkész Csapat Fenntartó 
Testületnek volt elnöke  
  
 Az ötvenes években csatlakozott a 
kezdetleges társadalmi megalakulásokhoz, főleg a 
‘Magyar Ház’ vételéhez és fenntartásához. Mai napig 
is a ‘Magyarház Szövetkezet’ mindentudója. 
   
 Az első Magyar Ház Richmond-ban, a 
második Westgathban kicsinek bizonyult és igy 
vetődött fel az akkori vezetők körében egy Magyar 
Központ létesitése. 
  
 1979-től napjainkig a Magyar Központ négy 
szövetkezetéből összetett csúcs szövetkezet  
Ügyvezető Igazgatója. 
  
 Az évek során Feritől sokat tanultunk a 
könyvvitelben és az anyagiak megörzésében. Ő az 
aki mindig aggódott és aggódik, hogy mit mikor és 
hogyan fogunk kifizetni. Számos gyűlésen, Feritől 
elhangzott, hogy az minek? Ne költsetek annyit!  Jó 
lesz ami van. Néha jól is jött a kerékkötő felszólalása, 
mert vagyunk egy páran az igazgatók közül akik néha 
jobban szeretnénk költekezni. Ezért Faith Ferit e 
jellegzetes tulájdonságáért a klasszikus mitológia 
Atlaszához hasonlithatjuk, de őt a Melbournei Magyar 
Központtal a hátán lehetne ábrározni.  
  
 Mindig segitőkész társnak bizonyult úgy az 
igazgatóság körében mint a széles Magyar 
társadalomban, de még az idegenekkel szemben is. 
Néha jószivűsége miatt rovást is kapott, mert mindig 
aki jobban sirt annak engedett. 
  
 A Központtal kapcsolatban Feri, bármilyen 
kérdésre, kész a válasszal. Feri az aki az elejétől 
fogva tudott mindenről mert fáradtságot nem ismerve 
minden szabad idejét a Központban töltötte. Ezért 
Faith Ferenc a valamikori Központ legendában, mint 
egy fehérhajú enciklopédia fog szerepelni.  
  
 Ezennel mindannyiunk nevében Faith 
Ferencnek még számos születésnapot, kevesebb 
munkát és további jóegészséget kivánok.”  

folytatás 3. oldalon 
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 A beszédet követte: ”Élet és Halál” cimű vers 
Polgár Lajos bácsi előadásában, mely igen felviditotta a 
közönséget és reményt adott, hogy nyolcvan év után még 
számos esztendő van százig. 
  
 Szeverényi László, Faith Ferencnek a 
Melbournie Magyar Központ történetéről irt munkáját, 
melyet füzetbe kötött, vissza ajándékozta. 
  
 Pakai Imre ez alkalomra irt saját versével 
köszöntötte Faith Ferencet. 
  
 Hajnal Éva, Faith Ferenc és Anni leánya, 
köszönetet mondott, hogy Magyar szellemben nevelték fel 
és a rendezőknek e felejthetetlen estért. 
  
 Az ünnepélyes köszöntő befejezéséül a 
melbournei Magyar Központban székhelyező 
cserkészcsapatok énekkara következett. Utolsó szám a 
“Serkenj fel kegyes nép…” a hagyományos cserkész 
születésnapi köszöntő ének elhangzásakor Kis Aranka 
kihozta a születésnapi tortát. Cserkész vastaps 
következett melyhez a vendégek ajkáról éljeznzés 
kapcsolódott.  
  
 Faith Ferenc egészségére üritettük pezsgővel 
töltött poharainkat és ezután jöttek az egyéni 
jókivánságok amig a Duna Zenekar húzta a lábalá valót. 
  
 Amig a forgásban kifáradt közönség leült egy 
kicsit megpihenni, Szabó Edit a melbournei Magyar 
Központ Igazgatói ajándékát Faith Ferinek, ünnepélyes 
szavak mellett adta át.  
  
 Miután a meghatódott, Faith Ferenc 
megköszönte mindenkinek ezt a nem várt ünnepséget, 
felszolgálták a süteményt és kezdődhetett a mulatság. 

K 
öszönet 
 
Köszönettel tartozom a Magyar Központ 

igazgatóinak, hogy nagyszabásu és kiválóan 
megszervezett estét rendeztek 80. születésnapomra. 
Közel 200 személy megjelenése, üdvözlő beszédek, 
gyermek és felnőtt szavalatok, cserkészek műsora, 

ajándékok és üdvözlő kártyák, a magyar televízió 
felvételei, kiváló vacsora, a Duna Zenekar tánczenéje 
valóban egy nagy családi hangulatott nzujtott. 
Mindez számomra azt bizonyitotta, hogy értékelik azt 
a munkát, melyet az elmult 45 évben végeztem a két 
régi Magyar Házban és a jelenlegi Központban. 
 Különös meglepetés volt számomra, hogy a 

  
 Faith Ferenc tiszteletére az ünnepséget a 
melbournei Magyar Központ Igazgatói rendezték és az 
est anyagi részét a négy szövetkezet fedezte. A ven-
dégek hozzájárulása, tehát a belépő az teljes egészé-
ben ajándékra lesz forditva. Erről majd alkalom adtán 
beszámoló következik. 
  
 Az estnek még volt egy különleges mel-
lékeseménye. Várkonyi László a Budapest-i 
müegyetem PhD hallgatója, aki egy hete érkezett mel-
bournebe, felkereste a melbournei Magyar Központot. 
Sülly Eta megszólitotta és egy-két szó után meghivta, 
hogy maradjon vacsorára. A vacsoraajánlatnak az lett 
a vége, hogy Lászlóból önkéntes lett, készségesen 
hagyta magát és mi munkába állitottuk. Várkonyi 
László aki a LaTrobe Egyetemen kapott ösztöndijjal 
Master of Business és Administration-t tanul, egy heti 
ausztráliában tartózkodása, után felszolgálói gyorstan-
folyamban is részesült. Reméljük ez nem riasztotta el 
az itteni Magyar közösségtől. Köszönjük segitségét és 
tanulmányaihoz sok sikert kivánunk.  
  
 Az ünnepség megrendezéséhez sok 
önkéntesre volt szükség, akik nélkül lehetetlen lett 
volna célt érni. Ezúton a Központ Igazgatói 
megköszönik a következő személyeknek: Erdősi 
Rozália, Sülly Eta,Kis Aranka, Váradi Erika, Vető Olga, 
Finta Zoltán, Finta Erzsébet, Bakos Anikó, Tóth 
Zsuzsanna, Ifj.Tóth Sándor Zsóri Mónika, Várkonyi 
László, Karczag Csöpi, Molnár Rózsa, Ferenc Ildikó, 
Ámon Lilla, Ámon Ildikó, Nyulasi Antal, Kövesdy Éva, 
Merkli Ferenc, Kovács György, Szabó Gyula, 
Cserkészek, Magyar Nyelviskola növendékei.  
  
 Rendezésben a következő igazgatók vettek 
részt: Bognár Magdolna, Házy Irén, Hende József, 
Kövesdy András, Szabó Edit,    

Canberrai-i Nagykövetség ügyvivője dr. Jári 
Ferenc is feleségével együtt megjelent átadva 
jó kivánságait és ajándékait. 
 Feleségemmel, Annival együtt köszönet 
külön-külön mindenkinek és együttvéve, akik 
bármilyen formában lehetővé tették ezt a 
felejthetlen estét. 
 Idézem beszédem utolsó mondatát: 
„Remélem, hogy ez a Központ 
adósságmentesen, még hosszu évekig a 
magyarság Otthona marad.” 
 

Faith Ferenc 
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A Melbourne-i Magyar Központ  
1997-2002 könyv megjelent. 

 
Ára: 15 dollár 

 
Megrendelhető Kövesdy Andrásnál:  

9846 2675  

A Melbourne-I Magyar kÖzpont ren-

dezÉsÉben 

 

Szent István 

Királyra  

Emlékezünk 
2003. augusztus 24.-én 

du 15.30-kor 

A Magyar Ház  

nagytermében 

  

Meghivó 
Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet  

rendezésében 2003. szeptember 7.-én vasárnap 
12.30-tól a Magyar Központ Ifjúsági termében 

 

 
 

Zenét a jó hangulat keltő Paska Béla szolgáltat. 
 

Izletes 
„SMORGASBOARD” 

ebéd 
Hűsitő és szeszesital a helyszinen kapható 

 
Ebéd ára egységesen: 25 dollár 

Tanulóknak: 12.50 dollár 
 

Jegy igényelhető: 
Atyimás Erzsébetnél: 03 9802 7637 

vagy 
email: atyem@net2000.com.au 

 

Mindenkit szeretettel várunk 
 

Társalgó  
 

2003. augusztus 3.-án, vasárnap du. 2.30-kor 
ismét a tudományok iránt érdeklődőkkel jövünk 

össze. Ezúttal a csillagászat lalpfogalmairól 
hallhatunk előadást, és bepillanthatunk az 

asztrológia rejtelmeibe is. Mindezekben Orbán 
István lesz segitségünkre. A helyszin a 

szokásos: a Szent István templom alatti terem. 
 

Várjuk az érdeklődőket, akik kérdéseikkel és 
hozzászólásaikkal aktivan részesei lehetnek a 

délután sikerének. 

Az Árpád Otthon önkéntesek segitségét kéri 
a következő elfoglaltságokhoz: 
 Segitnei a bentlakok orvosi látogatásánál 

fuvarral, tolmácsolással, kisérettel 
 Segiteni a bentlakók épületen kivüli 

sétáltasánál 
 Ruházatuk megjelőlésénél 
 Szekrények rendberakásával 
 Ruházatuk kisebb javitásával, alakitásával 
 Egyéni felolvasással 
Az Árpád Otthon szeretne egy új egyszerűen 
kezelhető videó masinát. 

* * * * * * * * * *  
Augusztus 20.-án du 3-kor az Otthonban Szent 
Istvánról emlékező ünnepélyt tartunk aminek 
keretében sütemény árusitást is szeretnénk 

tartani. Szivesen látunk vendégeket és 
segitséget. 

 



HÍRADÓ, 2003 augusztus 5 

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: 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 
TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 

ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 
 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

A Magyar Kultúra Alapítvány 

 

A Magyar Kultúra Alapítvány székháza a századelőtt 
épült. Történelmi múltú falai sok jelentős tudományos 
és kulturális esemény emlékét őrzik. E hagyomány-
okat folytatja az Alapítvány is jelenlegi tevékeny-
ségével, melynek középpontjában a határon túli 
magyar és hazai szellemi élet képviselői közötti 
kapcsolatok szervezése, a kulturális örökség átadása, 
a hagyományok ápolása áll. 

2003 június1 
 

Egy „Disznótoros” ebéd mellékeseménye 
 

Török Bálint  erdélyi fotóművész képeinek 
kiállitása mellékesemény volt, de értékben elsőnek 
könyvelhetjük. Az Erdélyi Szövetség által történt a 
kiállitás és remélhetőleg a jelenlevők mindannyian 
megcsodálták. A képek különböző emlékeket 
idéztek fel bennünk. Mint honvágy családi szeretet, 
téli emlékek, vasárnapok és még valószinü sok más 
különböző élmény avagy emlék jutott eszünkbe. 
Köszönjük. 

Atyimás Erzsébet 

Tánczenét, mulatást, kitünő műsort kedvelők 
figyelem! 

A Melbournei Gyöngzösbokréta Néptáncegyüttes 
rendezésében 

 

NAGY DÁRIDÓ! 
Magyarországról sztárvendégeink a 

 
 

 
2003. október 18.-án 

A Magyar Központ nagytermében 
 

A DUPLA Ká Vé Együttes minden korosztályt kielégitő 
széles repertoáját a csábos ijfúságunk újabb táncaik 

bemutatásával szinesitik! 
Közreműködik a jól felkészült AFTER DARK Zenekar 

 
Magyaros vacsora, sütemény, teljes bár, tombola. 

Érkezéskor fogadó ital. 
S ha már a sztárvendég a DUPLA Ká Vé , akkor 

egész este ingyen lesz a kávé! 
 

Belépődij: 25 dollár, 10 éven aluliak és 75 éven felüliek 
nem fizetnek. 

Asztalfoglalás az esti orákban: 
Erika: 9707 4265   Enikő: 8790 5044 
Jutka: 9367 3805   Etelka: 9795 8972 
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Hungarofest 2004 és Magyar 
Napra Eyton Winery-ben 

 
Megkezdődött a tervezés a jövő évi 

Hungarofestre és a Magyar Napra az 
Eyton Winery-ben, mindkét esemény 
2004 februárban lesz megrendezve. 

 
A Hungarofest három részből áll: 

kiállitás, műsor és konyha. 
 

Ha valaki szeretne ennek a két 
rendezvénynek rendezésébe 

bekapcsolódni hivja Atyimás Erzsébetet 
a 9802 7637 telefonszámon. 

Először járt magyar színtársulat  
Ausztráliában 

  
Ausztrália messze van, nagyon messze. Ezért is 
nagy esemény, ha valaki odautazik, vagy onnan ide 
érkezik. Hatalmas, gyönyörű földrész természeti 
csodákkal, fantasztikus élővilággal és kedves, 
életvidám emberekkel, akikkel az ismerkedés él-
ményszámba megy. Nekünk magyaroknak ezen 
kívül különösen nagy örömet okoz, ha kint élő hon-
fitársainkkal találkozhatunk. 
 
A találkozások élményét csak fokozza, ha mindez 
egy kulturális esemény kapcsán történik, hiszen az 
ausztráliai magyarok a nagy távolság miatt nemi-
gen vannak elkényeztetve otthonról jött magyar 
szóval. 
 
Páratlan esemény volt ezért is az „Operettvilág” 
együttesének egy hónapos vendégjátéka (2003. 
május 9.- június 9.) Ausztrália három legnagyobb 
városában: Sydney, Melbourne és Brisbane nagy 
színházaiban. Huszonötször került színre Lehár: A 
víg özvegy c. operettje. Habár a darabot német 
nyelven játszottuk, a magyaros temperamentum, a 
„paprika” tüze nem hiányzott a színészek játékából, 
s az előadás végén ráadásként magyarul elénekelt 
strófa csak fokozta a sikert, amely az ausztrál 
nézőket is magával ragadta. 
 
Ausztráliába a szigorú munkavédelmi törvények 
miatt, igen nehéz külföldi együtteseknek 
játékengedélyt kapni. A megoldást dicséretes 
módon Mr. Andrew McKinnon impresszárió sze-

rencsésen találta meg: a zenekart mindhárom város-
ban a helybéliek adták, kiváló színvonalon és a 
színpadon szereplő énekkar fele szintén ausztrál fiat-
alokból állt. Így nemcsak valóságos koprodukció jött 
létre, de az együtt szereplés, a közvetlen kapcsolat, 
egymás megismerése, páratlan élményt jelentett 
mindkét fél számára. 
 
A szoros munkatempó nem sok lehetőséget hagyott a 
turistáskodásra. De a kevés szabadidőt igyekezett 
mindenki kihasználni, városnézésre, vagy egy-egy 
kirándulásra, pl. a páratlan szépségű Blue Mountains, 
vagy a Melbourne melletti csodás tengerparti 
kirándulásra. Sok segítséget kaptunk ott élő magyar 
barátainktól, akik meghívásokkal, városnéző 
autózásokkal tették élménydúsabbá a pihenés óráit. 

 
Szép volt! Fáradtságos volt, de megérte. Köszönjük a 
tapsokat, a szeretetet, amivel elárasztottak 
bennünket, mi pedig reménykedünk, hogy ezen első 
találkozást újból viszontlátás követi.  

 
Peczkay Endre  

Pletyka vagy igazság? 
 
Mostanában, különsen sok pletyka hangzik el a 
közösségben, a Magyar Központ jövőjéről. Ezekkel 
kapcsolatban szeretnék pár gondolatot helyre 
igazitani. 
 
Az igazgatók lassan egy éve dolgoznak különböző 
terveken, hogy a Magyar Központnak jövőjét 
biztositsuk. Ahogy a közösségünk idősődik, úgy 
csökken a látogatók száma is. Sajnos nem csak a 
látogatók száma csökken, hanem az igazgatók 
valamint a önkéntes segitők száma is. Tehát valamit 
tenni kell, hogy a Magyar Központ továbbra is tudjon 
úgy működni, hogy a melbourne-i magyarság igényeit 
kielégitse és a növekvő számlákat is kifizesse. 
 
Több terv jött a felszinre, de határozat még nem 
történt, tehát ilyen mende-monda mint „öreg otthon” 
fog épülni  csak pletykának marad. 
 
Az igazgatók egyenlőre vezetési módszer változásán 
dolgoznak, hogy jobban megosszák a munkát. 
 
A végleges határozatokat közöljük a Hiradóban. 
 

K.É. 



HÍRADÓ, 2003 augusztus 7 

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 

Gyöngyi: 9574 0765 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról választhat ízletes  
ebédet/vacsorát. 

 
NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 

PÉNTEKEN,  SZOMBATON  
este 6-tól 11-ig  

 VASÁRNAP  
de. 11-től du 5-ig 

 
Bővebb felvilágosítás  

vagy asztalfoglalás : 9800 4544  
vagy 9759 5464 

A Társalgó és az  
Irodalom - Zenebarátok Köre 

A Társalgó csoport és az Irodalom –  
Zenebarátok Köre a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban tartja összejöveteleit. 
 
Bővebb felvilágosításért hívja Jekler 
Irént a 9889 8370 telefonszámon. 

* * * * * * * * *  

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 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:  
Bognár Magdi – 9874 5242 

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 
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augusztus 2. szombat  Táncdal fesztivál 
augusztus 3. vasárnap  9.00-kor Katolikus Ige liturgia 
     de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     Társalgó/Irodalom és Zenebarátok  
     Körének összejövetele 
augusztus 10. vasárnap 9.00-kor Katolikus Ige liturgia    
augusztus 16. szombat  Elsőbálozók bálja 
augusztus 17. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
     de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     Szent István Királyra emlékezünk 
augusztus 24. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
     de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
augusztus 24. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
     Klub nap 
     

     
SZEPTEMBERI NAPTÁR  

 
szeptember 7, szombat  Apáknapi Ebéd 
szeptember 3, vasárnap  Társalgó/Irodalom Kör összejövetele 
szeptember 21, vasárnap  Klub nap 
szeptember 27, szombat  Bon Bon Együttes  
 

 
     
 

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 
Szerkesztõbizottsághoz. 

AUGUSZTUSI NAPTÁR 


