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A Melbourne-i Magyar  Központ 
december 5-én vasárnap 

 
DÉLBEN IZLETES EBÉD 

Roston sült, rántott csirke vagy 
Strangarics Károly készitménye  

A LEGFINOMABB GULYÁS 
 

Sütemény és kávé a Cserkész pavilonban 
Hűsitő italok A Melbourne-i Magyar 

Központ Tánccsoport pavilonban 
 

DÉLUTÁN KÉT ÓRAKOR A GYERE-
KEKNEK OLIMPIAI VERSENYEK 

 
MIKULÁS BÁCSI HÁROM ÓRAKOR 

ÉRKEZIK  
és a jó gyerekeknek ajándékot oszt. 

  
Mindenkit szeretettel vár a  

rendezőség! 
  
Jókedvét, barátait, 

kertiszékét, tányér és 
evőeszközét kérjük 

mindenki hozza 
magával. 

 
  

Elismerésünket tolmácsoljuk 
Bagin Liviának, valamint a 

szereplő gárádnak a 
szinvonalas Októberi 
megemlékezésért. 
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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: 

 

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 

Az Árpád Idős Magyarokat Gondozó Otthon 

TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁT 

ünnepli és ez alkalomból 

   

EBÉDET RENDEZEBÉDET RENDEZEBÉDET RENDEZ   
2004. november 14.-én vasárnap 12.30 órai  

kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági termében. 
A több fogásos ebéd az Árpád Otthon elfekvő 

betegei részére lesz forditva. 

A jó hangulatról Paska Béla gondoskodik.  

A kellemes műsor keretén belül fellép a  

Magyar Központ Néptánccsoportja. 

 

3000 dollár értékű tombola 

 

Részvételüket jelentsék november 11-ig a  

következő személyeknél: 

Vető Olga 9754 8579 

Padányi Gyöngyvér 9840 2990 

Smith Ildikó 9801 0855 (csak munkaidőben) 

 

MA ÖN SEGITI AZ ÁRPÁD OTTHONT, 

HOLNAP MEGLEHET, HOGY AZ ÁRPÁD 

OTTHON SEGITI ÖNT 

Évi tisztújitó közgyűlések 
 
 Magyar Ház Szövetkezet: 2004. november 28-án du. 

2 órakor az Magyar Ház termében 
 
 Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet: 2004. november 

28-án du. 3 órakor az Magyar Ház  termében 
 
 Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet (Social Club): 

2004. november 28-án du. 4 órakor a Social Klub 
termében. 

 
Minden részvényest szeretettel várnak. 

FIGYELEM! 
A következő munka nap,  

2004. november 13.-án lesz. 

 
Jelentkezni lehet:  

Vető Tibornál 9754 8579 
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„Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, 
gondolat és tett 
Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.” 

 Vörösmarty Mihály: Emlékkönyvbe 
 

A 
 Buda szó valamennyi magyar 
ember számára sokat jelent. 
Magunk előtt látjuk a Duna parton 
fővárosunk 

hegyes dombos oldalát, 
a Vár-hegy tetején álló 
királyi várat, eszünkbe 
juttatja azt a 
szívbemarkoló érzést, 
melyet a Pestről Budára 
áthaladva a váregyüttes 
gyönyörködtető látványa 
idéz elő. Eszünkbe 
juttatja azt is, mekkora 
tragédiát jelentett az 
ország számára, valahányszor a harcok 
során Buda elesett, s milyen megnyugvás 
volt visszaszerzése, melyért történelmünk 
során sokszor nagy árat kellett fizetnünk. 
 
Ausztráliában élt egy magyar ember, Leviny 
Ernő, aki hozzánk hasonlóan érzett Buda 
iránt, aki annyira szívében hordozta a királyi 
székhely emlékét és tiszteletét, hogy 
otthonát Buda névre keresztelte. Leviny 
Ernő szülőhelye Magyarország, Szepes-
Szombat volt (1818), s hiába tanult és 
dolgozott Bécsben, Rómában, Párizsban és 
Londonban, országához s népéhez 
szorosan kötődött. Ausztráliában, 
Castlemaine-ben 1863-ban megvásárolta az 
ún. Delhi Villa-t, melyet átépíttetett, felidézve 

a szülőhazájában 
látott klasszicista 
stílusjegyeket, s 
elnevezte 
Budának.  
 
Bár már nem volt 
hazájában, 
amikor a nemzet 
az 1848-49-es 

forradalmát és szabadságharcát vívta, 
átérezte annak tragédiáját. Éppen 
Londonban élve segítette a menekülteket. A 
szabadságharcról szóló könyveket vásárolt 
és itt Ausztráliában is meghatottan olvasott 
Kossuth Lajosról és ezekről az időkről. Ezek 
a könyvek később adományként a 
melbourne-i és sydney-i közkönyvtárakba 
kerültek. (Kunz, Egon: The Hungarians in 

Australia pp. 51-52) 
 
Gyermekei nevelésében is nyilvánvalóan 
helyet kapott a magyar származás, látni 
ennek jeleit művészi tehetséggel megáldott 
lányainak kiállított munkáiban, valamint a 
kertben található növények között is.  
 

A Budára látogatás 
apropóját egy meghívás 
adta, melyben a Magyar 
Központ, valamint a 
Budát működtető 
Committee of 
Management of Buda 
Historic Home and 
Garden Incorporated 
tagjai együtt vacsoráztak.  
 
A Magyar Központ 

részéről érkezett vendégek Mary Thompson 
szakavatott vezetésével ismerkedhettek 
meg Buda történetével s járták körbe a 
házat, valamint a kert egy részét. Majd az 
egykori teniszpálya mellett egy hatalmas 
tölgyfa alatt pihentek meg, s kezdtek 
megismerkedni egymással, mely 
folytatódott a vacsora alatt is. A vacsorát 
Kövesdy András igazgató kedves, vidám 
bevezető szavai nyitották meg. Az étlapon 
csupa magyar étel szerepelt, melyet 
magyar borokkal lehetett leöblíteni. Kivétel 
nélkül minden fogást rendkívül ízletesnek 
találtak az ausztrál vendégek. Vacsora 
közben Merlyn Pritchard, a Committee of 
Management elnöke - aki a közelmúltban 
érkezett vissza Európából, ahol 
Magyarországot is meglátogatta -  
köszöntötte a Magyar Központból érkezett 
vendégeket s beszélt röviden munkájukról 
és terveikről. A vacsora alatt magyar zene 
szólt, s a Gyöngyösbokréta Táncegyüttes 
négy tagja néhány szép magyar táncot 
mutatott be. 
 
Az 
asztaltársaságok 
nagyon 
érdeklődőek 
voltak egymás 
munkája iránt, 
valamint közös 
gondolkodás 
kezdődött arról, 
hogyan lehetne kapcsolatainkat kiépíteni és 
szorosabbra fűzni. Megismerkedve a Budán 
folyó munkával tisztelettel és köszönettel 
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tartozunk valamennyi vezetőnek és 
önkéntesnek, akik lehetővé teszik, hogy ez 
a magyar emlékhely működjék. Azoknak, 
akik folyamatosan erőfeszítéseket tesznek 
fenntartására, továbbfejlesztésére, akik 
jótékonysági eseményeket szerveznek 
azért, hogy mindehhez a szükséges 
anyagi fedezetet előteremtsék. 
 
Mindenkinek ajánlom Buda és 
Castlemaine meglátogatását, akár 
Victoria-ban él, akár más államból látogat 
ide, sőt büszkélkedni lehet ezzel a 
múzeummal és környezetével a 
Magyarországról érkezett turistáknak is. 
Nekünk magyaroknak egy kicsinyke rész 

hazánkból, mely megérdemli 
valamennyiünk figyelmét és 
gondoskodását. 

 
Kurtz Mária 

   

 

  

2004. december 31-én este 7-től éjjel 2 óráig  
 

Kék Fiúk Zenekar 
Ízletes vacsora, sütemény, szeszes ital kapható 

 
GAZDAG TOMBOLA 

Belépődíj elővételeben egységesen: 25 dollár,  
 

Jegyrendelés: 

Vető Olga: 

9754 8579 

A belépőjegyeket kérjük december 5.-én a 
Mikulás pikniken átvenni. 

A BÁLON JEGYPÉNZTÁR NEM LESZ! 

Magyar Központ 

760 Boronia Road 

WANTIRNA 3152 

MEGHÍVÓ 

A Magyar Központ vezetősége szeretettel 
várja Melbourne magyarságát a 
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A Magyar Nyelviskola és a Gyöngyösbokréta 

Táncegyüttes szeretettel hívja Önt, családját és 

ismerőseit év végi táncos mulatságukra. A 

vendégeket Magyarországról 

POÓR PÉTER 

szórakoztatja az 

ÚJ HULLÁM ZENEKARRAL 

  

Táncos mulatság 

Cím: Magyar Központ 

760 Boronia Rd. Wantirna 

Dátum: 2004. november 13 

Időpont: szombat este 7 óra 

 

Jegyrendelés:  

Juhász Etelka   9795 8972 

Kurtz Mária      9877 0672 

Email: mariakurtz@bigpond.com 

 

Jegyár:   18 dollár                           
Csoportoknak (10 fő) 16 dollár 
Fiataloknak 12 év felett   10 
dollár 

Meghivó 
 

A Magyar Központ vezetősége és Világos István a  
Tiszteletbeli Konzul  szeretettel hivja honfitársait vacso-

rára és ismerkedésre 
 
 

DR. DÁVID IBOLYÁVAL 
az MDF elnökével 

2004. november 30.-án kedd este 
6.30-kor a Korona Étteremben. 

 
A háromfogásos vacsora ára 35 dollár 

 
Tekintettel az étterem befogadóképességére, kérjük  

részvételi szándékuk mielôbbi jelzését (november 22.-
ig). Helyet csak elôfizetéssel tudunk biztositani.  

Jegyrendelés: Vető Olgánál 9754 8579 
(csekket kérjük a következô névre kiállitani: Hungarian 
Community Cooperative Association Inc. cim: ”David 
Ibolya vacsora”  Hungarian Community Centre, 760 

Boronia Road, Wantirna 3152) 

Tisztelt Kövesdy Úr ! 
 
Elnézését kérem, hogy ismeretlenül zavarom lev-
elemmel, de számomra ez az egyetlen módja, hogy 
Ausztráliában élő honfitársaimat megtaláljam. Nem 
elég, hogy ismeretlenül zavarom, de azonnal egy 
kéréssel kezdeném. 2005 január 5-től Melbourne ad 
otthont a Deaflympics négyévenként megrendezésre 
kerülő sporteseményének. A magyar siket sportolók 
több sportágban is (asztalitenisz, vízilabda, stb.) 
részt vesznek ezen a rendkívüli sporteseményen. 
Egy sport versenyen rendkívül sokat jelent a sporto-
lók számára a lelki buzdítás. Ezért arra gondoltam, 
hogy egy számunkra igen távoli földrészen 
különösen ösztönzően hatna, ha Ausztráliában élő 
honfitársaink szurkolnának versenyeiken. Ezért az 
lenne a kérésem, hogy amennyiben erre lehetőségük 
adódik, látogassák meg azokat a sporteseményeket, 
ahol magyar sportolók versenyeznek. Magamról 
csak annyit, hogy jelnyelvi tolmácsként dolgozom a 
siketek érdekében, s szerencsémre 
jelen lehetek az olimpián, ahova siket férjemet kí-
sérhetem el. Remélem, hogy 
kérésemet nem tartja tolakodásnak, s remélem to-
vábbá azt is, hogy alkalmam 
lesz találkozni magyar honfitársaimmal. 
 
 

Üdvözlettel: Nyírő Gabi 
 

U.i.: Az ezzel kapcsolatos weboldalt itt lehet meg-
tekinteni: 
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Erdélyi Ebéd    
Melbourne 2004 

     
 Mint mindig ebben az évben is nagy 
várakozás előzte meg  rendezvényünket. A 
nagy napon gyönyörű napsütéses reggelre 
ébredtünk 
 Erdélynek misztikuma, a Szövetség 
multban elért eredményei és a híres erdélyi 
- szíves vendéglátás több mint háromszáz 
vendéget vonzott a rendezvényre. 
 Az érkező vendégeket Bálint Kálmán 
nagyszerűen össze állított,  zenével 
aláfestett erdélyi vetített képei várták. 
Gyönyörű tájak, híres városok, énekkarok, 
muzsikusok és tánccsoportok bemutatóiban 
gyönyörködhettünk. 
 A szinpadon az erdélyi zászló és a 
szövetség kopjafája állt. 
A formális Isten hozottat  Pelle Lajos 
megnyitó szavai tolmácsolták  a 
megjelenteknek és a tizennégy különböző 
szervezet tagjainak, valamint az új 
melbournei tiszteletbeli Magyar konzulnak - 
Világos Istvánnak,   akik  részvételükkel 
gazdagították az ebédünket. Az elnök 
szintén köszönetét fejezte ki mindazoknak 
akik segítsége hozzájárult az ebéd 
megvalósításához. 
  Majd Orbán Pista elénekelte a vendégek 
kiséretében az erdélyi himnuszt , amit 
Dabassy János evangélikus lelkész asztali 
áldása követett. 
 A híres nagyváradi töltött káposztát, mely 
Galló Géza bátyánk kedvence volt a fenti 
városban született és ebben az ételnek 
elkészítésébe „primásnak” elkönyvelt Szabó 
Edit varázsolta az asztalokra. A  gombás 
sertés sültet pedig a népszerű Korona 
étterem volt tulajdonosa, a mindig segítő 
kész Erdősi  Rozika  remekelte. A  Juhász 
házaspár vezetésével  a Gyöngyösbokréta 
tánccsoport tagja végezték el a 
felszolgálást. Köszönet mindenkinek a 
nagyszerű és önfeláldozó munkáért és a 
segítségért. 
Az ebéd alatt a Székely zenekar 
szórakoztatta szebbnél szebb számokkal a 
megjelenteket és egy kedves vendég, Varga 
Lidi is  beugrott egy pár dal erejéig. 
A szünetben az Orbán család  szerepelt 

versekkel és a pöttömnyi Attila nagy sikert 
aratott  csengő hangjával és szép magyar 
beszédével. 
Édességnek „finger licking”  almás rétes lett 
felszolgálva, miközben a fiatalok hada 
rohanta meg a semmit sem sejtő asztalokat 
a tombola jegyekkel.  A sok tombola tárgy 
közül a főnyereményt, egy nagyméretű 
olajfestményt Szetey  Ági barátunk 
ajándékozta, mint tette ezt az elmúlt három 
évben.  A szerencsés nyertes Varga Árpi és 
Emese volt. 
 Sok barátság lett felújítva a résztvevők 
között, hisz ilyen és hasonló rendezvényeken 
jön össze az itt élő és idősödő magyarság, 
hogy elbeszélgessen, vissza emlékezzen. 
Azonban nem panaszkodhatunk, hisz fiatal 
arcokat is láttunk szép  számmal, aminek 
igen örülünk.  
Köszönet illeti Melbourne magyarságát, hogy 
ilyen szép számmal támogattak bennünket, 
hogy munkánkat, Erdély magyarságában 
maradásának fe lkaro lását  tovább 
folytathassuk, legyen az egy kis egy szobás 
gyimesi iskola vagy a Sapientia Egyetem, 
egy árvaház Marosbogáton vagy egy 
tehetséges erdélyi fiatal  anyaországi 
egyetemen  történő tovább tanulása.  
 
A Szövetség egy igen sikeres és mindenki 
által élvezetes rendezvényt könyvel el 
magának  
....................................................     pelle lajos 

Gratulálunk az új Tiszteletbeli 
Konzulnak 

Világos Istvánnak   
 

Munkájához sok szerencsét és  
kitartást kivánunk  

 
Melbourne-i Magyar Központ 

vezetôsége 
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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 Táncegyüttes tagjai.  
 

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 9-től-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 teljes fizetést kérjük: 2004. október 31-ig. 
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Világszövetség Erdélyi Társasága—
közlemény 

 

Új jelölt az MVSZ elnöki posztjára 
 A Magyarok Világszövetsége 
november végén tisztújító küldöttgyűlést tart. 
A tisztújítás menetét szabályozó választási 
szabályzat szerint a legfontosabb tisztségekre /
elnök, elnökhelyettes, és a két régió elnöke/ 
október 15-ig lehetett jelölteket állítani. Míg az 
elnökhelyettesi és régióelnöki tisztségekre az 
előző hetekben már több jelöltet is állítottak, az 
elnöki tisztségre csupán a jelenlegi elnököt, 
Patrubány Miklóst jelölték. 
 Az utolsó napon befutott a második 
jelölés az MVSZ elnöki posztjára, Boros Béla 
ausztráliai küldött személyében.  

Boros Béla nem tartozik a legismertebb 
MVSZ vezetők közé. Nyugdíjas 
környezetvédő, aki gyakori internetes 
levelezésével tűnt fel. A jelölését megelőző 
héten Boros Béla éles vitát robbantott ki az 
MVSZ Kárpát-medencén Kívüli Régiójának 
levelező listáján, mert kérte a novemberi 
küldöttgyűlés napirendjének átírását. A vele 
vitázók javaslatait az MVSZ alapszabályával 
ellentétesnek minősítették. 
 Boros Béla a hetvenes években 
emigrált Ausztráliába. Jelölésének 
érdekessége, hogy nem Ausztráliából, hanem 
Budapestről érkezett. A jelölő az MVSZ 
Fővárosi szervezetének tagja. 
  

Budapest, 2004. október 16.   
    

MVSZ Sajtószolgálat 
 
  

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
  
Örömmel olvastunk az Önök tevékenységéről 
Internetes honlapjukon. Itt találtuk az e-mail 
címüket.  
  
Az  Akadémiai Kiadó több mint 175 éve 
Magyarország egyik vezető könyvkiadója. 
 Évente 200 művet jelentetünk meg, 
tudományos műveket, folyóiratokat, szótárakat 
illetve tudományos ismeretterjesztő műveket, 
szépirodalmat.  
Mind  könyveink, mind pedig szótáraink szerzői 

szakterületük kiválóságai, ezáltal biztosított 
a magas színvonalú tartalom. 
  
Fontosnak tartjuk, hogy kiadványaink a 
határainkon túl élő magyarokhoz és a 
magyarság iránt érdeklődőkhöz is 
eljussanak, akik ezáltal is kapcsolatot 
tarthatnak fenn az anyaországgal és,  –
reményeink szerint –, a kultúra és 
hagyományok ápolásában is  segítségükre 
lehetünk. 
  
Mivel a világban nagyon sok helyen élnek 
elszórtan magyarok így a terjesztés 
könyvkereskedőkön keresztül nehézkes. 
Ezért gondoltunk arra, hogy a külföldi 
magyar szervezeteket, csoportokat 
közvetlenül megkeresve próbálunk 
lehetőséget teremteni arra, hogy 
könyveinket ők is megrendelhessék. 
  
Mellékelten küldünk egy ismertetőt legújabb 
kiadványainkról.  A többi kiadványunkat 
megtalálhatják az www.akkrt.hu című 
honlapunkon. 
  
Amennyiben bármilyen információra lenne 
szükségük szívesen állunk rendelkezésükre 
az alábbi e-mail címen: 
Nagy.Edina@akkrt.hu 
  
Reméljük kínálatunkban találnak majd 
Önöket érdeklő,  kedvükre való könyveket. 
  
Ha tájékoztatást kérnek új kiadványainkról 
kérjük jelezzék mely témakör érdekli 
Önöket, s   az új művekről a jövőben 
 ismertetőt küldünk.  
  

Üdvözlettel: 
  

Nagy Edina 
  
U.i.: A kötetek dollár ára alapesetben 
tartalmazza a postaköltséget ( Az ár függ a 
csomag súlyától és a célországtól.). 
Nagyobb példányszám esetén kedvezmény 
lehetséges 
 
  

http://www.akkrt.hu/
mailto:Nagy.Edina@akkrt.hu
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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: 

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 

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 

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 

Olcsó hivás világszerte 
 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TE-
LEFON KÁRTYÁVAL 

 

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

 
 Bővebb felvilágositásért és a  

különböző országok dijszabásáért hivja 
 

 Jutkát: 9840 6551 
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november 7. vasárnap de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
    Regnum Búcsú 
 
november 13. szombat Munka / takaritó nap 
    Ballagó bál Poor Péterrel 
 
november14. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise  
    Árpád Otthon ebéd 
 
november 21. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet   
         
november 27. szombat 3ZZZ bál 
 
november 28. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    Klub nap 
    Magyar Ház Szövetkezet, Ifjúsági és Kulturális 
    Szövetkezet és a Magyar Társadalmi Klub  
    Szövetkezet évi tisztújitó közgyűlése 
     

DECEMBERI  NAPTÁR  
 
december 5. vasárnap Mikulás piknik  
december 19. vasárnap Gyertyafényes est 
decemberi 31. péntek Szilveszteri bál 
 
 

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 november 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. 

NOVEMBERI NAPTÁR 


