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folytatás 4. oldalon 

IV. MEGmaradásunk 

Konferencia 

Melbourne, 2004. június 12 –13. 

 

  A Melbourne-i Magyar 
Központ és az Új-Dél-Walesi Magyar 
Szövetség a Magyar Köztársaság 
Nagykövetsége és Főkonzulátusa 
részvételével 2004. június 12-13-án a 
melbourne-i Magyar Központban 
konferenciát rendezett 
„MEGmaradásunk” címmel. 
 Az országos szintű, negyedik 
alkalommal megtartott konferencia  
célja  volt kiértékelni az előző 
konferenciák eredményeit, 
megvizsgálni a nehézségeket, 
valamint az előadást tartó 
szervezetek tapasztalatainak alapján 
feltárni azokat a lehetőségeket, 
amelyek hozzásegíthetik az 
Ausztrália-szerte élő közösségeket 
magyarságtudatuk, nyelvük, 
kulturális értékeik megőrzéséhez. 
 A konferencián előadást 
tartottak Fodor Lajos, a Magyar 
Köztársaság Nagykövete, Papp 
József, a Magyar Köztársaság 
főkonzulja, Magyarországról Dr. 
Álmosné Kajdy Ella, a Pécsi 
Tudományegyetem Nemzetközi 
Tanulmányok Központja igazgatója, 
Dr. Háry László, a Pécsi 
Tudományegyetem Idegen Nyelvi 
Titkárság, az ECL 
Nyelvvizsgarendszer Nemzetközi 
Központja igazgatója és Dr. Hatoss 

Anikó, a Dél-Queensland-i Egyetem 
tanára, valamint a különböző 
szervezetek vezetői, képviselői. 
 A plenáris ülésen elhangzott 
előadások, valamint másnap a 
különböző szervezetek és csopor-
tok előadásai és a hozzá-szólások 
alapján javaslatok fogalmazódtak 
meg, melyek megvalósulásához 
részben a magyar külképviselet, a 
magyar kormányzati szervek, 
valamint  a magyarországi vendé-
gek segítségét igényeljük. 
A Konferencián elhangzott 
javaslatok: 
 A 2003. januárjában a Magyar 
Kultúra Alapítvány által szervezett 
és az Apáczai Közalapítvány által 
támogatott művelődésszervezői 
képzés (Kapocs Program) 
folytatására legyen mód a déli 
féltekén élők számára. Az ezen a 
tanfolyamon résztvevő fiatalok a 
Magyarországon szerzett tapaszta-
lataikat eredményesen hasznosít-ják 
a cserkészeknél, iskoláknál, 
tánccsoportoknál és a különböző 
ifjúsági és egyéb szervezeteknél. 
 A Magyar Köztársaság 
működjön közre egy Magyar 
Kulturális Intézet létrehozásában 
Melbourne-ben úgy, hogy annak 
finanszírozásához  biztosítson 
keretet. 
 A Pécsi Tudományegyetem 
képviselői vizsgálják meg egy ECL 
(European Consortium for the 
Certificate of Attainment in Modern 
Languages) Nyelvvizsga Központ 
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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: 

 

Július 25 
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 

 
54 sz. Hunor és Magyar 

Cserkészcsapat és a 
63 sz. Tormany Cecil 
Leánycserkészcsapat 

 

 Szeretettel és tisztelettel   
  meghivja támogatóit az 

Anna Bál-ra 
melyet  

2004. július 24-én 7 órai kezdettel 
tartunk a 

Magyar Központ Nagytermében 
 

 Cserkész leányok és fiúk Ősi Magyar 
táncot mutatnak be 8.30 órakor. 

 

Zenével az Új Hullám zenekar 
szórakoztat. 

 

 Belépődij  18 dollár    
Nyugdijasoknak/Fiataloknak 15  dollár  

14 éven aluliaknak ingyenes 

 Finom vacsora, sütemények és 
italok.  

Szokásos jó hangulat.  
TOMBOLA. 

Asztalfoglalás:  
Kocsis Márti – 9545 1257  
Tóth Zsuzsa – 9459 7757 

FIGYELEM! 
 
Irodalmi / Társalgó / Zenebarátok 
Körének júliusi összejövetel 
elmarad. A következő összejövetel 
augusztusban lesz. 

KÖSZÖNJÜK 
Palcsek Erzsébetnek a Magyar Központank 
ajándékozott varrógépet, kertiszerszámot, 
szakk-könyveket szerszámosládát és egyéb 
hasznos tárgyakat. 
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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 

Magyar Központ Néptánccsoport 

Meghivja Önt 
 

  
  

  
  
 

2004. július 3-án szombaton este 
7.30-tól éjjel 1 óráig 

 a Magyar Központ Ifjúsági termében 
  

A szines, műsoros est szereplői 
”Crazy Rhythm Venue” Ausztrál Táncegyüttes 

 ”RICK T” 
 és a Magyar Központ Néptánccsoport 

 
 A jó zenéről a Zeneműhely gondoskodik 

 
 Kitünő vacsora/Finom házi sütemények 

Teljes Bár vagy B.Y.O. 
Gazdag Tombola  

 
 Belépő: Felnőtteknek $ 20; Kedvezményes $ 15 

12 éven aluli gyerekeknek ingyenes 
  

érjük, időben biztositsa helyét erre a remek estre a 
következö telefonszámokon 

Timea a 9726 4099 vagy 04224 18184 
Edina a 9769 7121 vagy 04173 67966 

Minden jó, ha vége jó! 
 
Nagy buzgalommal készűlődtünk a 
hagyományossá vált Regnum Szövetkezet 
Anyáknapi ebédjének megrendezésére, amikor 
megtudtuk, hogy sok más hasonló jellegű ebéd 
lesz Melbourne szerte. Igy aztán kénytelenek 
voltunk ebédünket június 6.-ra áttenni. Mi 
(Regnum Szövetkezet) az évi 3 rendezvényünk 
bevételéből tartjuk fenn a Szent István Öku-
menikus templomot. Tehát mindannyiunknak 
azon kell dolgozni, hogy ezek az események 
anyagi sikerrel záruljanak. Hála Istennek ilyen 
volt a júniusi ebédünk is. Az időjárás felelős is 
kedvezett nekünk (jó idő esetén sokkal több a 
vendég), gyönyörű napsütéses napra virradtunk, 
ami aztán ki is tartott. Igy aztán nagy örömünkre 
200 fizetett vendéget sikerült Koppán Éva 
szakácsnő és az öt kisegitők által főzőtt finom 
ebéddel megvendégelnünk. Az inycsiklandozó 
ebéd gyors kiszolgálását a Gyöngyösbokréta 
tánccsoport fürge tagjai biztositották. Rendez-
vényeinken mindig gondot okoz, hogy ki árulja a 
tombola jegyeket. Igy aztán úgy döntöttünk, 
hogy az ebédjegy lesz egyben a tombola is. De 
azért felhivtuk a jelenlévők figyelmét arra, ha ne 
tán tán mégis lenne valaki, aki a tombola 
árulására válalkozna, szivesen megköszönnénk. 
És lám, lám csodák csodájára olyan személy 
jelentkezett Fazekas Tóni személyében, aki a 
saját felesége bevallása szerint még soha ilye-
smit nem cselekedett. Az  ebéd folyamán 
valóban jó volt a hangulat, ugyanis a szebbnél 
szebb örökzöld melódiákkal Paska Béla szo-
rakoztatta az összegyült vendégeket. Meg 
szeretnénk köszönni azoknak a személyeknek a 
segitségét, akiket itt felsorolok, de még azoknak 
is, akik nevét ön hibamon kivűl kifelejtettem: 
Ferenc Ildikó, Polonyi Marika és Sanyi, Jakabos 
József, Pál Zsuzsa, Pál András és Cassie, 
Sebők Gizike, Juhász Etelka és Géza, Bakos 
Erika, Sinka Imre, Fogarassy Marika és Feri, 
Koppán Éva és Lajos, ifj. Koppán Lajos, Simon 
József, Bartha Iza, Hadarics Trudi, Simkó Manyi, 
Fazekas Tóni, Szügyi Margit, Paska Béla, Csik 
Kató, Sárvári Andrea, Bognár Magdi, Merkli 
Ferenc és Piroska, Kulcsár Erzsi és Ferenc, 
Nagy Andrea és Kristof. 
Száz szónak is egy a vége, a Regnum Szövet-
kezet Anyáknapi ebédpótló júniusi ebédje vidám 
hangulatban, sikeresen zajlott le.  

Kronikás 
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folytatás 5. oldalon 

megalapításának lehetőségét Melbourne-
ben, valamint nyújtsanak segítséget annak 
létrejöttéhez.  
 A Pécsi Tudományegyetem képviselői 
jelezzék az oktatási tárca megfelelő 
szerveinek kérésünket, miszerint szükség 
van az ösztöndíjas tanfolyamokat a téli 
időszakban is biztosítani, hogy azt a déli 
féltekén élő fiatalok is igénybe vehessék. 
 Egy, a magyar, mint idegennyelv 
tanításával foglalkozó szakember 
Ausztráliába küldését, aki városról városra 
járva elmondaná Magyarországon hogy 
képzelik a magyar, mint idegennyelv 
tanítását. (Kurtz Mária javaslata – Magyar 
Nyelviskola, Melbourne) 
 Magyarországi megfelelő szervek 
nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy az 
Ausztráliában szervezendő nyári (december-
január) nyelvi táborokban a magyar, mint 
idegen nyelv tanításával foglalkozó 
magyarországi tanárok vezethessenek 
foglalkozásokat. (Jekler Irén javaslata – 
Irodalom és Zenebarátok Köre, Társalgó) 
 A néptánc tanításával foglalkozó 
szakemberek folyamatos biztosítását hat 
hónapos, illetve egy éves időtartamú forgó 
rendszerben. 
 Találja meg a mindenkori magyar 
kormány annak a lehetőségét, hogy 
Ausztrália nagyobb városaiban Magyar 
Irodák jöjjenek létre, ahol fizetett alkalmazott 
kezdje meg az „utódnemzedék felkutatását, 
adatbázis létrehozását, magyarországi 
kapcsolatok közvetítését, stb. (Csapó Endre 
javaslata – Magyar Élet hetilap) 
 A Balassi Bálint Intézet diaszpóra 
számára ajánlott ösztöndíj lehetőségeinek 
bővítése. (Kurtz Mária javaslata – Magyar 
Nyelviskola, Melbourne) 
 Országos szintű project-ek 
megvalósítása magyarországi kapcsola-
tokon keresztül pl. tánctábor szervezése 
magyarországi táncoktatókkal (Kövesdy Éva 
javaslata – kovesdy@bigpond.com) 
 Szükséges a Duna Televíziónak, az 
országkép Ausztráliában való kialakításában 
szerepet játszó műsorainak angol felirattal 
való ellátása, abból a célból, hogy az 
ausztrál közösség minél igazabb képet 
kapjon Magyarországról, s segítse az üzleti 
és turista kapcsolatok fejlesztését. 
 Hozzuk létre a Magyar Egységes 
Gondviselés (MEG) átfogó szervezetet. 
(Jobbágy Sándor javaslata – MHTV) 
 Hozzunk létre egy Ausztráliai Magyar 

Pénzügyi Alap-ot, melyet a MEG országos 
tanácsa kezelne. (Jobbágy Sándor javaslata 
- MHTV) 
 Működtessük a már Melbourne-ben 
www.megmaradasunk.net néven  létrehozott 
honlapot. (Jobbágy Sándor javaslata - 
MHTV) 
 Magyarországról irodalmi, történelmi és 
kulturális ismertetőket, valamint műkedvelő 
énekkaroknak való könnyen énekelhető 
gyűjteményes füzetek kijuttatását. (Teleky 
Ilona javaslata – Knox Hungarian Senior 
Citizens Klub) 
 Tegyünk többet azért, hogy a magyar 
kultúrát jobban megismertessük az ausztrál 
közösséggel. (Kocsis Margit javaslata – Idős 
Magyarok Nunawadingi Klubja) 
 Magyarországról népdalokat, vicces 
történeteket tartalmazó, valamint a magyar 
kultúráról és hagyományokról szóló olyan 
könyvek küldését várnánk, amely alkalmas 
arra, hogy utazások alkalmával az idősek 
szórakoztatására felhasználhassuk. (Erdeg 
Marika javaslata – Greater Dandenong 
Idősebb Magyarok Klubja) 
 Az idős magyarok ellátására létesült 
Melbourne-i Árpád Otthon bővítési 
lehetőségének megteremtése érdekében 
szükséges, hogy a magyar közösségből 
minél többen iratkozzanak fel az Árpád 
Otthon már meglévő várólistájára, jelezve, 
hogy amikor a szükség úgy hozza szeretnék 
az Otthon szolgáltatásait igénybe venni. 
(Lovass Ferenc javaslata – Árpád Otthon) 
 Az idősek problémáikkal fordulhatnak 
Erdeg Marikához, aki tagja lett a Ministerial 
Advisory Council of Senior Victorians-nak. 
 A Duna TV bevezetését a Magyar 
Központ épületébe, hogy bárki számára 
hozzáférhető legyen. (Ágó Vilma javaslata) 
 Hozzunk létre egy ausztráliai magyar 
címtárat. (Antal Péter javaslata – Victoriai 
Magyar Emberjogi Alap) 
 A magyarul egyáltalán nem vagy 
nehezen olvasó, de a magyar kultúra iránt 
érdeklődők számára angol-magyar nyelvű 
honlap létrehozását. (Antal Péter javaslata – 
Victoriai Magyar Emberjogi Alap) 
 A szervezetek tartsák elsőrendű 
feladatuknak a magyar nyelviskolák 
népszerűsítését, regisztrálják ott, ahol még 
ez nem történt meg, akkreditáljanak s 
teremtsék meg a lehetőséget az érettségi 
vizsga letételére. (Kurtz Mária javaslata – 
Magyar Nyelviskola, Melbourne) 
 MEGmaradásunk konferenciák állandó 

mailto:kovesdy@bigpond.com
http://www.megmaradasunk.net/
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titkárságának felállítását, melynek feladata 
lenne a javaslatok megvalósulásának 
nyomon követése és információk adása. 
(Kulcsár Ferenc javaslata) 
Szükséges több lehetőség felkutatása a 
magyarországi ösztöndíjak reklámozására. 
(Barna Szilárd javaslata). 

 
 A felsorolt javaslatok mögé a 
szervezőbizottság várja mindazon 
tennivágyó magyarok segítségét, akik 
szívesen dolgoznának annak meg-
valósításán. Jelentkezni az erre a célra 
megszerkesztett honlapon 
www.megmaradasunk.net, vagy Jobbágy 
Sándor telefonszámán: 9762 0430 lehet. 
 A szervezőbizottság köszöni 
valamennyi résztvevő szervezet előadását, 
valamint minden segítőnek a gyors és 
eredményes segítségét, mellyel 
nagymértékben hozzájárult a konferencia 
sikeréhez.  
 
 A Konferencia meghívottai voltak: 
  
  

 
A Konferencia meghívását elfogadták, s 
előadást tartottak: 
 
 
 
 

Árpád Otthon Brimbanki Magyar 
Nyugdíjas Klub  

Casey Hungarian 
Senior Citizens Social 
Club 

Geelong Hungarian St 
Laszlo Senior Citizens 
Social Club Inc  

Greater Dandenong 
Idősebb Magyarok 
Klubja  

Knox Hungarian  
Senior Citizens Club  

Nunawadingi Idős  
Magyarok Klubja  

Prahran Idős  
Magyarok Szövetsége  

Erdélyi Szövetség  DDMSZ  

Geelongi Hungarian 
Radio  

MHTV  

Bocskai Református 
Egyház 

Kew-i Református  
Egyház  

Regnum Marianum  
Katolikus Egyház 

Melbourne-i Magyar 
Baptista Egyház  

MHBK  Trianon Társaság 

Szent László Lovagrend  Magyar Nyelviskola  

Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes 

Magyar Központ 
Néptánccsoport  

Rákóczi Egyesület  Rákóczi Ifjúsági Klub  

Victoriai Magyar  
Emberjogi Alap  

Irodalom és Zeneba-
rátok Köre  

Cserkészövetség  Victoriai Magyar 
Szövetség  

NSW Magyar 
Szövetség  

Dél Ausztráliai Magyar 
Szövetség 

New Zealand-i Magyar 
Szövetség  

Queenslandi Magyar 
Szövetség  

Nyugat Ausztráliai  
Magyar Szövetség  

Kultúr Kör  

Vajdasági Piros Csizma DMSZ – Kék Duna 
Sport Egyesület  

Szabad Magyar 
Református Egyház
  

 

Dr. Fodor Lajos Magyar Köztársaság 
nagykövete 

Papp József Magyar Köztársaság 
főkonzulja 

Kardos Béla NSW-i Magyar 
Szövetség elnöke 

Jobbágy Sándor MHTV 

Dr. Háry László Magyarország, Pécsi 
Tudományegyetem 

Álmosné Dr. Kajdy Ella Magyarország, Pécsi 
Tudományegyetem 

Józsa Erika és 
Demián József 

NSW 

Dr. Hatoss Anikó Queensland 

Ilosvay Katalin NSW 

http://www.megmaradasunk.net/
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Bakos Erika Melbourne 

Dancz Magdolna Sydney 

Lovass Ferenc Árpád Otthon 

Erdeg Marika Greater Dandenong 
Idősebb Magyarok Klubja 

Teleky Ilona Knox Hungarian Senior 
Citizens Club 

Kocsis Margit Nunawadingi Idős 
Magyarok Klubja 

Túrós László MHTV 

Daróczy Béla DDMSZ 

Juhász Etelka Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes 

Hegedüs József Magyar Központ 
Néptánccsoport 

Kovassy Mariann Cserkész csoportok 

Kurtz Mária Magyar Nyelviskola, 
Melbourne 

Jekler Irén Irodalom és Zenebarátok 
Köre, Társalgó 

Orbán István Erdélyi Szövetség 

Csapó Endre Magyar Élet hetilap 

Nt Dézsi Csaba Ausztrália Magyar 
Református Egyház 

Dr. Kósa Géza Szabad Magyar 
Református Egyház 

Antal Péter Victoriai Magyar 
Emberjogi Alap 

Atyimás Erzsébet Magyar Központ Ifjúsági 
Szövetkezet 

Bakos János Magyar Központ Magyar 
Ház Szövetkezet 

Házy Irén Magyar Központ 
Társadalmi Klub 
Szövetkezet 

A 
 Rendezőbizottság köszönetét 
fejezi ki a konferencia 
szakácsainak  a finom ebédért 

és vacsoráért. 
Házy Irén 

A Magyar Központ Társadalmi Szövetkezet 
igazgatói szeretettel hivják részvényeseiket 
és minden kedves honfitársát és ismerőseit 

a már évek óta közkedvelt 
 

DISZNÓTOROS EBÉDJÉRE 
amely 2004. július 11-én vasárnap  
déli 12 órakor kerül megrendezésre a  

Klub helyiségében. 
Kedves vendégeinekt finom házilag készitett  

kóstolóval és egy pohár forralt borral fogadjuk. 
Kérjuk Honfitársainkat, akik Klubunk fenntartását 
és további mőkődését pártfogolják, jöjjenek el 

ezen évi ebédünkre. 
A jó hangulatról a DUNA ZENEKAR gondskodik. 
Belépő—kóstolóval és ebéddel együtt 25 dollár 

 
Az érdeklődésre való tekintettel mielőbbi  

asztalfoglalás ajánlatos az alábbi számokon: 
Házy Irén: 9707 1378 
Szabó Edit: 9560 1270 

Pakai Imre 
Kiss Aranka 
Polonyi Marika 
Koppán Éva 

 
Hende Józsinak a bár megszervezését 
éa mindenki másnak aki hozzájárult a 
konferencia sikeres lebonyolitásához.. 
 
A Konferencia vacsorán, újra 
büszkélkedhettünk tánccsoportunnkal, a 
Magyar Központ Néptánccsoportjával, 
akik nagy sikert arattak fellépésükkel. 
Nem utolsó sorban köszönjük a 
Zeneműhely  hozzájáulását az est 
sikeréhez. 
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Mulitkultúrális okmányörökségi tanfolyam 
2004. június 9-10-én 

 
 

 Multikultúrális közösségnek hasznukra válik  
a tanfolyam 

 
A fenti dátumon a 
Melbournei 
Magyar Központ 
kiküldötje, 
Kövesdy Éva egy 
a multikulturális 
közösségeknek 
rendezett 
tanfolyamon vett 
részt. A 
tanfolyamot a 
Nemzeti 
Könyvtár 

multikulturális örökség részlege és a Nemzeti 
Levéltárral rendezte, melyen az államok 
különböző kulturális szervezetek negyvenöt 
küldöttje vett részt, akik huszonkilenc különböző 
nyelv, illetve népi csoportot képviseltek. 
  A tanfolyam részletes felvillágositással 
szolgált az egyéni csoportokna, szervezeteknek, 
hogy hogyan és mi módon lehetséges egy 
levéltárt létesiteni és fenntartani. Ez nekünk a 
Melbournei Magyar Közponban nagyon időszerű, 
mert már régebben kellett volna erről 
gondoskodnunk.   
 Sir James Gobbo, az Ausztrália Tanács 
Nemzeti Könyvtárnak elnöke ezt mondta:  

“By offering ethnic community organisations 
participation in the workshops the National 
Library aims to assist in the development and 
maintenance of community archives. 
 Materials such as photographs, letters,    
videos, oral history, newsletters, reports, 
minutes of meetings collected by ethnic com-
munities are an important part of Australia's 
heritage. These items need to be preserved 
for future generations because they document 
migrants’ experiences of settling in Australia 
and their significant contribution to Australian 
life. 
 A truly beneficial part of attending the 
workshop was that  the participants could  
establish a network with people from similar 
organisations to their own. In addition, they 
made contact with exerts in collection man-
agement and preservation form institutions  
such as the National Library, National ar-
chives and State Libraries.” mondta Sir 
James Gobbo. 

 Hogy további segitséget nyújtsanak a 

népiközösségeknek a Nemzeti Könyvtár 
nemrég adta ki a „Preserving Australia’s 
Multicultural Documentary Heritage” cimű 
fűzetét mely könnyen érthető gyakorlati 
útmutató a levéltári gyűjtemény 
megkezdésére és fenntartására. A kiadvány 
megtalálható a www.nla.gov.au/multicultural/ 
 
Szeretném megköszönni az Ausztrál Nemzeti 
Könyvtárnak, hogy egy ilyen fontos 
tanfolyamot megszervezet . A két nap alatt rá 
jöttem, hogy a melbourne-i magyar 
közösségre nagy feladat vár, mely munkát 
minnél előbb el kell kezdeni, mivel sok 
mindent elmulasztottunk. Láttam a különböző 
etnik csoportok munkáit, sajnos én semmit 
nem tudtam  mutatni. De soha sem késő, az 
ügyet kézbe kell venni. 
 Ha a kedves olvasók között van olyan 
személy aki szeretne a magyar közösség 
történeténelmével, öröksége megőrzésével 
foglalkozni, jelentkezzen. 
(kovesdy@bigpond.com) 

Kövesdy Éva 
 
 

S 
zeret énekélni? Érdekli a jó hangulat? 
Ausztráliában legnagyobb és legközkedveltebb 
Magyar rendezvényén résztvehet. Színpadi 

érzékét, tehetségét most kiprobálhatja! A 2004-es 
Táncdalfesztivál közeledik! Igérjük, hogy ez lesz a 

legszebb és legszorakoztatóbb. 

Első díj: $400  Második díj: $200   Harmadik díj:  $100 
A közönség szavazata, egy szép arany gyűrű nyertese! 

 
Tàncdalfesztivàl minden szereplője kedvezményben 

részesül! 

Bővebb felvilágositás a alábbi személyektől kapható: 

Risztics István: 
(03) 9758 7715 / 0408 811 156 

steve@tancdalfesztival.com.au  
 Justin Tamás: 
(03) 9366 9300 

tamasj55@aol.com 

mailto:steve@tancdalfesztival.com.au
mailto:tamasj55@aol.com
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FIGYELEM! 
 

A következő munka nap (working bee) 

2004. július 17-én , szombaton 
reggel 9 órai kezdettel lesz. 

Bővebb felvilágositásért hivja  
Vető Tibort—9754 8579 

Korona Étterem 
 

 ILYEN MÉG NEM VOLT! 
 A Sydney-ben működő Polgári 

Közéleti Kávéház  
Július 9-én és 10-én 
Melbourne-be látogat. 

A Korona étteremben mutatja be 
show műsorát, melyben fellépnek  
 “Magyarországi Sztárok Élőben”. 

 

 Az est vendége: 
9-én – Risztics Matilda – festőművész  

Házigazda – Harmat Ilona 
10-én – Bagin Livia – Újságiró 

Házigazda – Bősze Ferenc 
 

 Mindkét napon a program második  
felében dublőröktől hangzanak el 

örökzöld  
slágerek a popzene, a táncdal és a 
mulatós nóták világából PITYU és 

ÁGI  közreműködésével. 
 

 ZENE – ÉNEK – TÁNC – HUMOR 

 Vacsora 6 órától, a program 8 órakor  
Kezdődik és 2 ½órás időtartamú. 

Belépődij: $10.00  

Mindenkit szeretettel várunk. 
  

 T: 9800 4544 F: 9800 4533  

Május 29.-én, szombat reggel még a nap is 
kisütött. A hivó szóra ott voltak a lelkes segitők 
láncfűrészekkel, baltával felszerelve. A játszótér 
melleti hatalmas kiszáradt fenyőket vágták ki. 
Három fa volt tervbe véve, de hét lett belőle. 
 
Egy kis hiba és a szél ellenségeskedése miatt 
az utolsó nagy fa rossz irányba dőlt és a hintát 

Sülly Sanyi Vető Tibor 

Bakos János Hende Józsi 

Kószó Károly Pál Andrei 

Koppán Lajos Fritz Zoli 

Kövesdy András Pelle Lajos 

Faith Ferenc Sárkány Sándor 

Tibenszky Jenő Sarkadi Gusztáv 

Bogár   

derékba törte és a keritést is megrongálodott. 
 
De az a jó, hogy még vannak nagy szivű 
segitőkész emberek. Pár napra rá Takács Barna 
dijmentesen megjavitotta az összetört keritést. 
 
Köszönjük minden egyes személynek 
segitségét: 
 
Ebédre a finom gulyáslevest Tóth Jancsi főzte. 

Vető Olga 
 

A feldarabolt fákat már tözelőnek elvitték, 
de a maradékkal még meg kell birkozni, 
tehát felvágni. 
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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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július 3. szombat  Magyar Központ Néptánccsoport bálja 
július 4. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
     
július 11. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    Disznótoros ebéd 
      
július 17. szombat Munka nap (working bee) 
július 18. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Édes Anyanyelvünk—irodalmi előadás 
 
július 24. szombat Anna Bál 
július 25. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    Klub nap 
     

AUGUSZTUSI  NAPTÁR  
augusztus 1. vasárnap Társalgó- Irodalmi és Zenebarát  Kör összejövetele 
 
augusztus 7. szombat Táncdalfesztivál  
 
augusztus 22. vasárnap Szent István ünnepély  
   
augusztus 29. 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 július 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. 

JÚLIUSI NAPTÁR 


