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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2010-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

 
Október 24  

November 28 
 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentésre: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
MUNKANAPOK a Központban 2010 

 
Október 2 

November 6 
December 4 

reggel 8 órától 
 

Minden segitőkész személyt 
várunk!!!! 

 

A szeptemberi munkanapon a 
következő személyek vettek részt, akiknek 
segitségüket ezúton is köszönjük:  
Bakos Anikó, Juhász Angéla, Kovács György, 
Sülly Sándor és Eta, Tóth János, Tóth Timea, 
Vető Tibor és Olga, Zanáti Károly.  
 
Ez alkalommal az ebédet Atyimás Erzsébet 
készitette. 

Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, kérjük 
a csekket HUNGARIAN COMMUNITY COOP-
ERATIVE ASSOCIATION Ltd-re kiállitani és a 
Központba, 760 Boronia Road, Wantirna 
3152-cimre, az előfizető cédulával együtt, 
elküldeni.  

Ha készpénzzel szeretne fizetni, kérjük a 
pénzt az előfiztő cédulával együtt a fenti 
cimen, a gondnokéknál, Finta házaspárnál 
hagyni. 

A nevet és cimet olvasható nagybetükkel 
kérjük kitölteni.  

A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  

Szerkesztőség 
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Könyvtári órák minden pénteken du. 1-3-ig és minden második kedden, a 
Knox-i Idős Magyarok összejövetelén de.10-du.3-ig. 

Szeretnénk a könyvtárat más napokon is nyitvatartani, ha lenne önkéntes vállalkozó. Kérjük 
jelentkezzen : 

Szeverényi Lászlónál (03) 9879 8203, vagy Szegedi Erikánál (03) 9801 2043  

 

Helyesbitések! November 6.‐i 
rendezvény a „Mc Hawer és Tekknő 
Turné”műsorra a szeptemberi hirdetésben 
közölt telefonszám, amely Vigh Zsolt 
telefonszáma volt , hibából lett közölve, 
melyért elnézést kérünk.A helyes 
telefonszámok jegyrendelésre a következők 
VETŐ OLGA  9754 8579                              
SZABÓ EDIT 9560 1270  Szerk.   A.E. 

FIGYELEM! Veterán, illetve „örök zöld” 
néptáncosok és kezdők—próbák megkezdődtek. 
 
Tanitást Bico János és Huszár Jutka vezetik, 
minden szerda este 7-kor a Magyar Központ 
ifjúsági termében. 
Éredeklődni lehet Kövesdy Évánál: 9846 2675 
vagy ekovesdy@bigpond.com  



 

Fotókiállítás 

„Ausztrália és Új-Zéland Magyar Szemmel” 

A Kiállítást A Magyar Köztársaság Nagykövete Ő Excellenciája 

Csaba Gábor 
nyitja meg, október 3‐án d.e.11,00 órakor a Központ Társadalmi Klubjában 

Magyarország Canberra‐i nagykövete és Ausztrália budapesti nagykövete védnöksége alatt  

a MMI és MFAOSZ közösen, pályázatott írt ki magyar amatőr fotósok részére 

„Utazás a világ körül‐2010‐Ausztrália és Új‐Zéland” 

A beküldött legjobb 80 fotóból készült kiállítás kerül bemutatásra  

A Melbourne‐i Magyar Központ rendezésében 

2010. október 3. –tól 9. –ig  a Társadalmi Klub termében. 

Megtekinthető hétköznap 19‐21, hétvégen 14‐17 óra között. 

Mindenkit szeretettel vár a Központ vezetősége. 

Bővebb felvilágosításért hívja:  Fodor Sándort  0421 800 733 

2010. december 31 
 

 

 
 
 

A Magyar Központ rendezésében. 
Érdeklődés Vető Olga 9754 5879 vagy 

email ov23eto@optusnet.com.au 
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Sárkány Sándorné,    BISZÁK JÚLIA 

Ismételt érdeklődéseim mindig ugyanazt ered-
ményezik.  

Kedves, de ugyanakkor 
tartózkodó, érzékeny 
ember, elbűvölő igazi 
csillag,  aki sokszinű, 
negyven éves művészi 
pályára tekint vissza.  

Hogy is lett egy gömböly-
ded, bakfis gyereklányból, 
világszerte népszerű, mű-
vész-énekes?  

Julia Vojlovicán, délvidé-
ken, zenész családban 
nőtt fel. Apja és testvére 

zenészek. Júlia tizenkétéves korában határozta el, 
hogy művész lesz. Dédnagymamájával, Kovács 
Júliával, töltött sok kellemes órát a népdalok 
világában és talán ez is nagyban meghatározta jövőjét.  
A fital Júlia, őrangyalának, Nagymamájának, Biszák 
Annának, aki őmaga is daljátékokban énekelt és szám-
talan műkedvelő előadás boldog szereplője volt, 
köszönheti művészi pályáját mivel az ő biztatására 
került zeneiskolába. Énekelni Markovics Margit tani-
totta és Király Ernő népdalgyűjtő, zene-szerző ösztön-
zésére a rádióban, Dédnagyannyától tanult népdalokat 
énekelt, magyar, szerb és szlovák nyelven,  ilyen 
előadásokkal járta a világot, volt Ausztráliában, Bel-
giumban, Egyiptomban, Irakban, Svédországban és az 
Egyesült Államokban. Júlia pályakezdő nagy sikerét a 
“Ha folyóviz volnék” cimű népdallal, az Újvidéki 
Rádióban, aratta.  Zenén keresztül mutatkozott be a 
közönségnek, mindig korához illő, alkalmas szerepek-
ben, mint a már emlitett népdalokkal kezdte, ezt köve-
tően a népszerű slágervilágba és amig ezeket a dalokat 
énekelte titokban álmodozott az “Aida” szerepről. Oc-
tav Enigarerescu romániai bariton, aki az egyetemen 
tanitott, karolta fel Júliát és az ő segitségével az Opera 
műfajban huszonhároméves múltra néz vissza. 

Álmai, az Újvidéki szerb Népszinházban, kezdtek 
valóra válni. 1971 Gounod “Faust”-ban “megnyerő 
bájjal játszotta első magánszerepét” olvashattuk egy 
délvidéki újságcikkben.  Művészi élete ezután csak 
bővült az Operett világ szerepeivel. Gyermekleánykori 
álma is megvalósult a “Csárdáskirálynő” szerepében is 
nagy sikert aratott. Júlia bebizonyitotta, hogy 
szépsége melett tehetséges is, a Magyar népdaloktól, 
táncdalokon, operetteken keresztül az operáig min-
denben sikeresen alkot. Sokoldalúságát, a különböző 
műfajokban az adja, hogy mindegyikben otthon érzi 
magát. Mindig felkészülten, szerepre készen lép szin-
padra és ezt a szeretett közönség hálával viszonozza. 
Előadásai és Hanglemezei is bizonyitják, hogy sok mű-
fajban magára talál és szavait idézve:  
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“Bármilyen szerepben, sohasem anyagi érdek 
vezérel, hanem mindig igazi lelki művészeten 
keresztűl saját magamat adom a közönségnek”.   

Számtalan értékes zenei elismerő dij tulajdonosa. 
Szerepköre az Operaház, Újvidéki Magyar 
Drámai Szinház, Rádió, Televizió, Bácska, Bánát  
szinházai és fellépések különböző szinházakban 
Magyarországon és az egész világ. Számtalan 
jótékonycélú előadás vendégszereplője.  Pályáján 
érték csalódások is, de ezek őt soha nem 
hátráltatták, sőt edzették. Erős akarata segitette 
és az akadályokat úgy dolgozta fel magában, 
hogy az neki csak javára vált.   

Ausztráliába érkezése után is folytatja sokszinű 
művészi életét. Foglalkozása, talán még jobban 
kiszinesedett, ha nem is olyan szempontból 
ahogy azt ő, idejövetele előtt, elképzelte. A 
primadonnából, a párját kiegészitő munkatárs/
üzletasszony, házveztőnő, egyéni szereplő, fiatal 
gyerekek ének tanára, jótékonycélű műsorok 
szervezője lett. Bekapcsolódott a Melbourne-i 
Magyar Központ és az össz magyarság életébe. 
Számos koncertnek volt primadonnája, ausztrál 
és más országokból itt vendégszereplő tenorok 
társaságában.  A melbournei magyar közönség, 
számos alkalommal gyönyörködhetett az 
ünnepelt művésznönk, Júlia, a Liszt Ferenc dijas 
Jankovits József tenor és Hegedűs Valér 
zongraművész előadásában. Azt mondják, hogy 
gyerekekkel és állatokkal a legnehezebb 
foglalkozni. Ebben Júlia is tanúlságot tehet, 
mivel a fiatal tanitványai, a magyar közösségnek, 
két előadáson is nagy sikerrel mutatkoztak be. 
Kiss János Atya ittartózkodása alatt számos 
egyházi ünnep alkalmával, a Szent István és a 
Szent Coleman templomokban is hallhattuk, az 
ünnepi alkalomhoz illő, csengő  hangját. 

Júlia szemefényével, leánya Hartig Júlia 
hegedűművésszel, nekünk Melbourne-ieknek is 
volt alkalmunk megismerkedni, a melbourne-i 
egyetem „Melba Hall”-ban tartott koncert 
alkalmával, melyen a két Júlia, anya és leánya 
együtt szórakoztatták a közönséget.  

 Milyen jó érzés, hogy azért, hogy szülőhazánktól 
távol élünk és odamenve és visszajöve is, 
mindkét irányba hazamegyünk, de azért van 
mindig aki mint Júlia, kinek előadásain és 
köztünk létével enyhiti a ki nem mondhatót. 
Részemről, hála a gondviselésnek, hogy van egy 
Júliánk! 

2010 október harmincadikán, vacsorával 
egybekötött„Gála Est” keretén belűl, Jankovits 
József vendégszereplésével, fogjuk ünnepelni 
Júlia művészetének negyven éves évfordulóját, 
ahol mindenki aki őt értékeli ott lehet.  

Atyimás Erzsébet 
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Ismét mondhatjuk, hogy ilyen még nem volt!  
Az Ifjúsági Szövetkezet Igazgatói által rendezett Szent István Bál nagyon nagy sikert aratott 
úgy a más nemzetiségű, mint a magyar vendégek körében. A vendégsereg éppen olyan széleskörű 
volt mint Szalai Antal és zenekarának szórakoztató és bűvöletes játéka. Az egy órás koncert és az 
azt követő egész estet betőltő tánczene minden várokozást felül múlt. Az est hangulatát Biszák 
Júlia, aki talán még sohasem énekelt szebben és jobban, dalai és táncra-mulatásra buzditó nótái 
emelték. A kitűnő hangulatos estnek közel éjfélkor lett vége, ugyanis a megelégedett közönség 
ekkor távozott.               Atyimás Erzsébet 

Az alábbi képeket Bálint Kálmán készitette. 



ERDÉLYI SZÖVETSÉG HÍREI 
  

Augusztusi gyűlésünket, mivel előre látható volt, 
hogy az átlagosnál lényegesen hosszabb időt vesz 
majd igénybe, nem a Magyar Központ Erdélyi 
Szobájában, hanem pénztárosunk Győry Izuka 
szivélyes ajánlatát elfogadva az Ő házában teritett 
asztal körül tartottuk. 
Szövetségünk elnöke Bálint Kálmán Több mint 3 
hónap távollét után, élményekkel tele tarsollyal 
otthonról hazatért. Amire már júniusi 
beszámolónkban utaltunk, most felvételekkel 
alátmasztva láthattuk, hogy mily körülményes 
eljutni egy, a főúttól valamely távoleső helyiségbe. 
Támogatóinknak hála, több nagyon szegény 
családnak személyesen tudott anyagi segítséget 
nyújtani. 
Áz árvíz sújtotta Szék nevű faluba a 
legrászorúltabb 5 családnak, 
Ajtai János, Bíró János, Szabó Miklós András, 
Vincellér Zsuzsa és 
Sipos Rozália családjának 400, 400 dollárt 
személyesen adott át. 
Háromkút és Magyarfalú elnevezésü községekben 
egy, egy rászoruló családnak szintén vitt anyagi 
támogatást. 
(Az embernek fáj a szíve, amikor arra gondol, hogy 
az amúgy is rossz körűlmények között élőket még 
az árvíz sem kerűlte el). 
A Kolozsvári Református Kollégium igazgatójának 
Székely Árpádnak 3000 dollárt,  1000, 1000 
dollárnak megfelelő ösztöndíjat három jótanuló, de 
hátrányos helyzetben lévő diák részére kézbesített. 
A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 
igazgatónőjének Szőcs Ildikónak hasonló 
feltételekkel ugyancsak 3000 dollárt személyesen 
adott át. 
A fentieken kívül, még a Művészeti 
Szakközépiskolába és a Csíkszeredai Kós Károly 
Építőipari Iskolába is, Szövetségünk által 
megszavazott ösztöndíjat vitt egy, egy arra 
rászolgált diáknak. 
Bálint Kálmán kedves feleségével Rózsikával 
egyetemben rokoni és baráti látogatáson volt 
Erdélyben. Ott tartozkodásuk jelentős hányadát 
azonban adományaink átadásával töltötték. 
Meglehetősen rozoga utakon sok száz kilómétert 
kellett utazniuk egyik pontról a másikig. 
Szívesen tették, mert nemcsak azokon a családokon 
segítettek, akik adományban részesültek, hanem a 
környéken az a hír kelt szárnyra, hogy „bizony a 
föld másik oldalán élő testvéreink nem feledkeztek 
meg rólunk, hanem segitenek bennünket”. 

Közeleg október 10. Ezt a dátumot minden olvasónk 
írja fel, 
mert azon a vasárnapon rendezi az Erdélyi Szövetség 
ez évi ebédjét. 
Vendégeink megtekinthetik majd képekben és videon 
a fent leírtakat. 
Láthatják a gyönyörű tájakat, de sajnos a nehezen 
elképzelhető szegénységet is. 
A mellékelt képek az árvíz pusztítását érzékeltetik. 
Köszönetet mondunk mindazoknak akik 
hozzásegítettek minket a Székelyföldre eljuttatott 
adományok megteremtéséhez. 
  

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK 
  

Krsztekanits Violetta 
sajtófelelős. 
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MEGHÍVÓ 
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar 

Szövetség hagyományos ebédjét 
október 17.-én  

vasárnap d.u. 12.30-kor rendezi 
a Magyar Központ Ifjúsági termében, 

(760 Boronia Rd. Wantirna) 
ahol szeretettel várja Önt, kedves családjával és 

barátaival együtt. 
Az erdélyi vendégszeretettel megrendezett 

háromfogásos ebéd 28 dolláros egységárban 
(családjegy $65.00), kiváló 

lehetőséget nyújt réglátott barátok és  
ismerősök találkozására. 

Gazdag tombola, többek között; vacsora 2 
személyre a Korona Csárdában és egy magyar 

különlegességekkel megrakott kosár. 
Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás; 

Győri Izuka 9801 1926  
Fazakas Lola 9877 9598 

Bálint Kálmán 9794 6429 
Az ebéd tiszta bevételét az erdélyi iskolák,  

árvaházak és az általunk ösztöndíjazott diákok 
megsegítésére fordíjuk. 

  
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!! 

NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK 

Szeptember 11.-én nagy sikere volt a 
ifjabb nemzedék részére rendezett 
„SZUPERBULI”-nak. Péter 
Szabó Szilvia a NOX együttes volt 
énekese igazi ünnepé varázsolta az estet. 
A fergeteges jókedvért „Alex” a dj volt a 
felelős. A résztvevők csak dicsérő 
szavakkal áradoztak, áradoznak a 
nagyon jól sikerült „Buliról”.  Szilvia 
születésnapját is ünnepelte a képen 
láthatjuk amint Vető Olga és Fodor 
Sándor, jókivánságaikat tolmácsolva 
átadták az ünnepi tortát. 

   Üzenet mindenkinek aki részt vett és 
azoknak akik hallásból értesültek, ha jól 
akarják magukat érezni, jöjjenek el az 
MC HAWER és TEKKENÖ estre 
November 6.-án.     (hirdetést lásd a 8. old.) 

FELHÍVÁS 

A 3ZZZ Magyar rádió csoport 
vezetõsége, mûsor szerkesztõket, 
mûsorvezetõket keres. Sürgôsen várjuk 
mindazon személyek jelenkezését, kik vál-
lalnák az önkéntes munka betöltését. 

A csoport vezetõje Barna József minden 
tájékoztatást meg ad a 03 9547 2453-as 
telefon számon, vagy az esti órákban Ju-
hász Géza telefonján, a 03 9795 8972-es 
telefon számon érdeklõdhetnek. 

Amennyiben nem kapunk önkéntes 
jelenkezõket, a Magyar rádió húsz 
éves adása megszünhet 2010 decem-
ber végén. 

Bizalommal, reménykedve várjuk a jelen-
kezõket, kiket már az oktoberi “Radiothon-
on” bemutathatunk. 

A csoport nevében, 

Juhász Géza 
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Büszkeségeink!     
      A JÖVŐ Bajnokai? 

 

Zágon Nicholas  
10 éves. Tamás és Loretta fia, Bözsi és Bea 
testvére, Lajos és Marica unokája. Az egész 

Zágon család egyik büszkesége.  

Nicholas sokféle sportot űz, futás, gátfutás, 
magas és táv ugrás, diszkosz vetés, súlylökés 
és mindegyikben kiváló eredményt ér el. 

Nemcsak jó atléta, hanem  jó úszó, evezős, a 
„Junior Life saving club” tagja, teniszezik, siel, 

búvárkodik (scuba diving) is és nehogy 
kihagyjam fooballt is játszik. Nem csak a 

sportokban kiváló, tanulmányi eredménye és 
az ösztöndij 5‐12 oszályig, bizonyiték arra, 
hogy milyen sokoldalú ügyes gyerek. Igazán 

nehéz mindezt elképzelni egy tiz évesről, hogy 
hogyan talál időt mindenre, mert a 

felsoroltakon felűl tagja a „ National Boys 
Choir”‐nak és a melbourne‐i „St Patrick 

Cathedral Boys Choir” ‐nak.   

Azt hiszem mindannyian  osztozunk a zágon 
család örömében és Nicholasnak sok sikert 
kivánunk további jó eredmények eléréséhez. 

        Atyimás Erzsébet 



Attilla Sautov was born in Tashkent, 

Uzbekistan, in May 1977. He began playing the 
violin when he was 4 years old under the tuition 
of his Father. In 1984 he joined the violin class 
of Victor Schereschewsky at the Gliere Music 
School,completing his studies at the Tashkent 
State Music School under Vladimir Yudenitch.  

Attilla has also taken master classes with some 
of the world’s most notable violinists and violin 
teachers including Spivakov, Kravchenko and 
Mincho-Minchev. Since Attilla’s first 
performance in 1983 at the Tashkent State 
Conservatorium, he has performed regularly 
both in his home country and around the world.  

Attilla has been successful in many international 
competitions. In 1989 he was winner of the 
Stolyarsky Pan-Soviet violin competition held in 
Odessa, followed by the Dvarionas competition 
in Latvia and 1st prize in 1994 in the Chiva 
International Competition. Attilla has 
performed solo with many orchestras. He 
performed the Paganini and Bruch concertos at 
the International Music Festival in Kiev and the 
Mozart, Paganini, Berio, Bruch, Saint-Saens and 
Khachaturian concertos in Russia.  

Attilla has been a member and concertmaster of 
several orchestras. In 1995, he was the 
Concertmaster of the Presidential Chamber 
Orchestra in Tashkent and in 1996 he joined the 
Turkestan Chamber Orchestra. After relocating 
to Germany he joined the Philharmonic of 
Nations. From 2002 to 2005 he was the 
Concertmaster of the Cologne New 
Philharmonic Chamber Orchestra, performing 
with them in Spain, France, Norway, Australia, 
Canada, England, Belgium and Germany. In 
2005, he gave several performances of Vivaldi’s 
Four Seasons at venues around Australia, 
including the Sydney Opera House.  

Attilla Sautov, at the Hungarian 
Community Centre, 760 Boronia Road, 
Wantirna 3152,  will perform music by: 

Mozart, Bach, Haydn, Beethoven, Bohm, 
Vivaldi, Tchaikovsky, Jenkinson, Saint-
Saens, Elgar. Paganini, Brahms, 
Hungarian and Gypsy Air’s. 
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Melbourne-i Magyar Központ 
rendezésében 

760 Boronia Road, Wantirna 3152 

 
2010 November 27, 14.00 h 

a Világhirű  Hegedűművész 

 
“Attilla Sautov 
vonósnégyes” 

előadásában 
Vivaldi , Tchaikovsky, 

Paganini, Brahms, és Magyar 
zeneszerzők  

műveiből  hallhatunk . 
Belepő: $ 28.00 

 
Jegyek :  

Vető Olga 9754 8579 vagy 
email: ov23eto@optusnet.com.au 
Szabó Edit 9560 1270 



A honlapra érkezett  

LOST FRIEND In 1964 I joined the vic railways 
as an apprentice boiler maker. I made a friend in 
Steve Kovacs, he was Hungarian and lived in 
Bandiana over the road from the army work 
shops. At the time he was staying at a hostel in 
Armadale with other Hungarians and Russians 
etc,. I lost contact in about 1967, and I would like 
to try to contact him. He would be about 62 or 63 
years old. He had tight curly hair and spoke 
slowly. My phone number is 03 50212890. We 
were very good friends and I would like him to 
meet my family. If there is any way you can help I 
would be grateful We called him TEX because he 
wore texan jeans.   
thank you  
John Macleod  

Lawn mowing, weeding, hedge 
trimming and general garden 
clean ups Contact 0385026282 or 
0425752334 

Az Ausztrál Vöröskereszt által kerestetik: 

NÉMETH  Imre János, hozzátartozói 
szeretnék tudni hollétét. Ha valaki tud róla kérjük 
hivja 8327 7883 telefonszámot és mondja be az 
ügy sorszámot 71229, ez fontos.  

 

Tisztelt honfitársak! 
  
A nevem Guba Zsolt, külkereskedelmi 
igazgatóként dolgozom egy középméretű 
cégnél Budapesten.  
  
A feleségem perui, Magyaroszágon szinte 
lehetetlen neki állást találni, ezért közös 
elhatározásból úgy döntöttünk, hogy meg-
próbálunk máshol új életet kezdeni. 
  
Átnéztem az interneten elérhető vízum-
követelményeket, ami alapján nekem úgy 
tűnik, hogy a legnagyobb esélye akkor van 
valakinek, ha konkrét állásajánlatot kap 
egy ausztrál cégtől. 
  
Ezzel kapcsolatban szeretnék a segítséget 
kérni, hogy ismernek esetleg olyan céget, 
ahol a magyar-spanyol-angol-német-
portugál nyelvtudás keverékére (talán a 
magyar szűrheti meg legjobban a lehető-
ségeket) tartanak igényt. 
  
Ha tudnak ilyenről, nagy segítséget 
jelentene egy fiatal diplomás házaspár 
életében. 
  
Előre is köszönettel, 
  
Guba Zsolt. 
guba_zsolt@yahoo.co.uk  
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429   
email: kalman.blint09@optusnet.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 órai 
kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Kovács Róbert   
tel:(03)9723 3589:  

email: rkovac@melbpc.org.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
email: tothcsalad6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   9870 8768:  
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Jobbágy Simona   
tel:   9727 2898  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: t.toth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
Trianon Társaság 
elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@bigpond.com 
 
 Célunk : kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Békedik-
tátum igazságtalan, történelmileg hibás 
döntéseit.  

A Magyar Központban működő csoportok 
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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:  
Vető Olga – 9754 8579 

 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 igazgatói 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa Világos István tb. 
Konzul vezetésével működik. 

 
Félfogadás 

Kedden és szerdán de. 10 és  
du 2 óra között. 

Cim: 123 St. Georges Road,  
North Fitzroy, Vic 3068 
Telefon: (03) 9486 3397    

Fax:(03) 9830 0952 

 
Ha szüksége van hivatalos ügyinté-

zésre hivja Michael Sándor and Asso-
ciates Barristers and  Solicitors.  

McPherson Building  
Level  3, 546 Collins Street 

Melbourne Vic 3000 
Telefon: 03 9650 7574  

email cim: enquiries@msandor.com Ha szüksége van egy tapasztalt ügyvédre, 
kérje bizalommal a segitségem 

 
 Dr Kapantzián Artúr  
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon egyaránt 
bejegyzett ügyvéd 

 Időpont egyeztetésért sziveskedjen hívni a 
  

03 9763 6399 számon 
 Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Victoria 3179 
 

 Méltányos ügyvédi dijszabások.  
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október    2. szombat  Munka  
október    3. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
 
október  10. vasárnap   8.30 Szentmise 
 
október  17. vasárnap  8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
     Erdélyi Szövetség—ebéd 
 
október 24. vasárnap     8.30-kor Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet  
     Klub Ebéd 
     Októberi ünnepély 
           
október 30. szombat  GÁLA EST 
október 31. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
   

Novemberi naptár  
 

november   6 . szombat  Munka nap 
     Mc Hawer és Tekknő Ifj est.   
november   7. vasárnap  Regnum Búcsú 
november 14. vasárnap    
november 21. vasárnap 
november 27. szombat  Attilla Sautov hegedűművész, vonósnégyes 
november 28 vasárnap  Klub Ebéd 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $12.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $12-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb Október 20.-ig eljutattni 
tel/fax 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com, atyem@bigpond.com vagy  

Kövesdy Évának,  
79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 

Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy Éva. 
Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 

szerkesztőbizottsághoz. 

OKTÓBERI NAPTÁR 
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