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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. 

 
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 

 
November 6 
December 4 

reggel 8 órától 
 

Minden segitőkész személyt 
várunk!!!! 

 
 

A z október 2.án a munkanapon az alanti 
személyek vettek részt: Bakos János, Kazi 
Anci, Koppány Lajos, Kovács Gyuri, Tóth 
János, Sülly Sándor és Eta, Szabó Gyuszi és 
Edit, Szabó Gyurka és Marika, Vető Olga és 
Tibor, Zanáti Karcsi,  

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 

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  

FIGYELEM! próbák megkezdődtek veterán, 
illetve „örök zöld” néptáncosok kezdőnéptánc 
kedvelőknek. 
Próbák minden szerda este 6.30-kor a Magyar 
Központ ifjúsági termében. Tanitást Bico János 
és Huszár Jutka vezeti. Éredeklődni lehet 
Kövesdy Évánál: 9846 2675 vagy 
ekovesdy@bigpond.com  

Helyesbitések! Az októberi Hiradóban 
Bakos Krisztina és nem Anikó vett részt a 
munka napon. Elnézést a hibáért.  Szerk.   

A Regnum Szövetkezet évi tisztújitó 
közgyűlésen, 2010. okt. 22.-én, minden tisz-
tségéről lemondott Galambos Imola. 
Utódja Sebők Gizella lett, akinek tiszta szivből 
gratulálunk. Telefonszáma: 9800 1240 

A szerkesztőség 
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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 
 

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 

Álomból valóság!  
2010 Október 3 
 
Ausztrália budapesti és Magyarország Canberra
-i nagykövetek védnöksége alatt, a MMI és 
MFAOSZ által irt Magyar amatőr fotósok 
részére “Utazás a világ körűl – 2010 – Ausz-
trália és Új Zealand” pályázatra beküldött anyag, 
80 legjobb fotója került bemutatásra a Mel-
bourne-i Magyar Központ Társadalmi Klub ter-
mében. A kiállitást, mely a hagyományok útját 
követi, mivel ez volt a második, a Magyar Köz-
társaság Canberra-i Nagykövete Csaba Gábor 
nyitotta meg. A zsűri tagoknak igen nehéz fe-
ladat adatott. Részünkről, a kiállitást megtekin-

tőknek, minden kép dijat érdemelt. Egyenként 
szemlélve, mindegyik képre mondhattuk, hogy az 
a  legszebb és legérdekesebb.  Kovács József, 
immár második alkalommal nyerte el a zsűri 
tetszését, és a 2010 kiállitáson bemutatott ké-
peivel első és második helyezést kapott. 
Gratulálunk a nyerteseknek és mindazoknak akik 
fotóik beküldésével kellemes és értékes látvány-
ban részesitettek mindannyiunkat, megtörve a 
szürke hétköznapokat. 
 
A következő sorok bemutatják a nyertes Kovács 
Józsefet.   
 
“Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön születtem. 
Brassóban érettségiztem és végeztem grafikai 
főiskolát. A forradalom után visszakerültem 
szülővárosomba. Ott a Háromszék cimű független 
napilapnak lettem a grafikai szerkesztője.  
Szüleim természetjárónak és természettisztelőnek 
neveltek. Ezzel együtt jött a fényképezés, főleg a 
tájfotózás, állatok, növények, felhők fényké-
pezése. Újságiró koromban riport- és szocio-
fotóval is próbálkoztam. A szivem mélyén mégis 
csak a tájkép maradt meg, mint kedvenc médium, 
a benne látható és rejlő árnyék-fény játék, mely 
megmozgatja érzéseimet, szabadon engedi 
fantáziámat. Ezt próbálom kepeim által kifejezni, 
másoknak is megmutatni. 
 
Serdülőkori álmom volt az ausztrál sivatag vörös 
arcát meglátni, érezni, lefényképezni. Hosszú éve-
ken, évtizedeken keresztűl kisért ez a vágy, mig 
végűl feleségemmel, Annával a kivándorlas mellett 
döntöttünk. 2001-ben érkeztünk meg Ausztráliába.  
Azóta többször meglátogattuk Ausztrália szivét, a 
vörös sivatagot, ahol végre kedvemre fényképez-
hetek. Annak gyümölcsével szerepeltem a tavalyi 
és idei Utazás a világ körül - Ausztrália cimű foto-
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FELHÍVÁS 

A 3ZZZ Magyar rádió csoport vezetõsége, 
mûsor szerkesztõket, mûsorvezetõket keres. 
Sürgôsen várjuk mindazon személyek jelen-
kezését, kik vállalnák az önkéntes munka 
betöltését. 

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

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

A csoport nevében, 

Juhász Géza 

kiállitáson hét-hét képpel.  
 
A 2010-es kiállitáson nagy megtiszteltetes ért 
azáltal, hogy a zsűri nekem itélte meg az első két 
helyezést. Köszönöm a zsűritagoknak, a MA-
FOSZ-nak, Győri Lajos személyének a szervezés 
és kivitelezés fáradtságos munkáját. Köszönettel 
vagyok Csaba Gábor nagykövet úrnak, aki 
kézbesitette az okleveleket, dijakat, melyek ezen-
nel talán csak bizonyitják, hogy sikerült az oly rég 
megálmodott táj varázsát eljuttassam mások 
lelkébe is fényképeim által.”  
 
Amint látják, álmaink megvalósulásához csak 
kitartó, erős akarat kell.  
 
Köszönetet érdemelnek mindazok akik bármivel 
hozzájárultak a kiállitás sikeréhez. 

Atyimás Erzsébet 

November 14, vasárnap 

Közös ÉVI KÖZGYŰLÉSEK  vasárnap d.u. 2 órakor–Ifjúsági Szövetkezet, 
Magyarház Szövetkezet, Magyar Társadalmi Szövetkezet  

Vörös iszap károsultak 
segitsége 

 

A Központ vezetősége is megkezdte a 
gyűjtést a Magyarországi vörösiszap 
károsultak megsegitésére. Eddig 1,000 
dollár adomány érkezett, a gyűjtés 
továbbra is folytatódik rendezvény-
einken.  

Érdeklődni Ámon Lillánál lehet 9848 
4865 telefonszámon. 
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2010 október 30, szombat. 
 

A közel kétszáz vendég,  háttérben dolgozó 
számos önkéntes, a művészek Biszák Júlia, 
Jankovits József, Tamara Vasilevitsky orosz 
származású  zongoraművész és a szellemes be-
mondó Kövess Károly,  osztozik véleményem-
mel, a szombati “Gála Est” “Felejthetetlen!” volt! 
Mondhatjuk, mindenki akkor jött “amikor jól esett” 
mivel a mennyek bőven ontották a hosszú éveken 
keresztűl óhajtott esőt.  A vendégeket, az alka-
lomra diszitett Ifjúsági teremben, koktél, pálinka és 
finom tepertős pogácsa várta.  Hat órára megtelt a 
terem és már is tálalták a finom izletes vacsorát.  
A vendégsereg, az utóbbi időben egyre nemzet-
közibb, a vacsora után székeikben hátradőlve 

megelégedetten várták az est fénypontját a műsor 
kezdetét. Karcsi humorral izesitett, kevert  angol-
magyar.szines bemondója,  fellazitotta a kedé-
lyeket megnevetette a közönséget.  Tamara 
zongoraművésznő tarka, népszerű zeneszámok 
egyvelegével nyitotta meg a műsor mindkét 
részét, melyért a közönség hatalmas tapssal fe-
jezte ki tetszését. Júlia és József a szokottnál is 
szinesebb előadásban részesitették rajongóikat, 
méltón ünnepelve Júlia negyven éves művészi 
pályáját. Mindketten bemutatták széleskörű 
tudásukat, hallottunk a népdaloktól kezdve, oper-
ettet, táncdalokat és  régi filmslágereket.  A 
közönség is velük együtt repült a zene szárnyain, 
mig a “Gála Est” megnemszünő taps közepette 
ért véget. 
Köszönet mindenkinek aki bármivel hozzájárult az 
est sikeréhez! 
 

Atyimás Erzsébet  
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Erdélyi Szövetség híreiErdélyi Szövetség hírei  
 
 Az év egyik kiemelkedő eseménye az Erdélyi 
Ebéd október 17-én került megrendezésre. Ez az 
a rendezvény melyen oly sok jó ismerős évente 
csak egyszer találkozik, és megvitatják az elmúlt 
év eseményeit. A hölgyek 
meglepően elegánsak, és a 
férfiak sem utcai ruhában 
jöttek. 
A közel 300 vendég helyet 
foglalt az Ifjúsági Terem 
ízlésesen feldíszített 
asztalai körül. 
Az elnök Bálint Kálmán 
üdvözölte a vendégeket és 
elénekeltük a Himnuszt. Az 
asztali áldás után, melyre 
Antal Péter református 
Missziós Lelkész lett 
felkérve, vendégeink már kanalazták is a forró 
húslevest. (Volt, aki nem tudott ellenállni és 
repetázott). 
Szabó Edit konyhafőnök (Őt nem kell bemutatni) 
tudománya széles körben, sőt egész Melbourne-
ben elismert, és az általa kreált háromfogásos 
ebéd egy öt csillagos étteremben is megállta volna 
helyét. Mindezt ellenszolgáltatás nélkül vállalta. 
Professzionista segítségei abc sorrendben; Bácsi 
Marika, Bálint 
Rózsika, Bálint 
Károly, Godó Marika, 
Gergely Klári, Miklós 
Kati, Szegedi Erika és 
Szeredai Magdi. 
Az ebéd 
zökkenőmentes 
lebonyolításáért 
köszönet Kovács 
Róbert Cserkész 
csapatának és Juhász 
Etelka és Géza Gyöngyös-bokrétájának. E két 
szervezet 6-6 fiatalja a felszolgálást villámgyorsan 
és hiba nélkül végezte el. 
A rendezvény fénypontja az Erdélyből hozott 
székely zászlóval való ünnepélyes bevonulás. Nt. 
Dézsi Csaba ünnepi beszédében, kiemelte a 
zászló üzenetét; a székely nép összetartozását. 
Ez a zászló kizárólag a székely nép szimbóluma.  
Az önállósulásra törekvő Székelyföld teljes 
függetlensége még nem válhatott valóra. Jelképei 
a székely himnusz és a székely zászló azonban, 
sok esetben még a tiltások ellenére is egyre 
nagyobb teret hódít. A Székely Nemzeti Tanács 
hivatalos zászlója és lobogója (az egyetlen 
székely családból származó erdélyi fejedelem, 
Székely Mózes 1601-ből ismert zászlajához 
hasonlóan), kék alapon, hosszában széles arany 

csík. A zászlón látható nyolcágú napcsillag, a 
jelenlegi 8 székely szék egységének a jelképe. A 
telőben levő Hold pedig, a székelyek hitének, 
reménységének és bizakodásának szimboluma.  
Az ünnepi beszéd után. Gábor Atya megáldotta 
és felszentelte ezt a zászlót, majd elénekeltük a 

székely himnuszt. 
Még egy esemény; az Ausztráliai 
Erdélyi Szövetség nevében az 
elnök elismerésként oklevelet és 
emlékérmet adott át Fazakas 
Lolának, aki több évtizeden át 
fáradságot nem ismerve, még 
betegen is önzetlenül segítette 
Szövetségünket.  
Szetey Ágnes festőművész 
árverésre felajánlott értékes 
tájképét, Juhász Géza 400 
dolláros kikiáltási ára után 1000 
dollárért Csaba József vásárolta 

meg. Még egy kandalló órát, Burányi Péter 
ajándékát is elárverezte Géza, ami 100 dolláros 
végső áron Győri Izuka tulajdonába került. 
Köszönet nagylelkű honfitársainknak, Ez évben is 
nagyon sok értékes tombolatárgy került 
kisorsolásra, Minden egyes adakozónkat nem 
tudjuk itt felsorolni, néhánynak még a nevét sem 
tudjuk, de meg kell említeni Kocsis Margitot és a 
Burányi házaspárt. 

A tombola egy kissé 
hosszúra nyúlt, ami érthető, 
ha figyelembe vesszük azt a 
sok kisorsolandó tárgyat. 

Minden egyes dolgozónk 
nevét helyszűke miatt itt 
nem tudom felsorolni, de 
meg kell említenem, hogy 
az asztalok felállításánál a 
legjobb segítség Miklós 
Béla volt. Az, asztalok 

ízléses megterítése pedig, Győri Izuka 
irányításával történt. A csapos tisztjét kivalló 
gyakorlattal, Merkli Ferenc töltötte be. 

Rendezvényünk keretében, azokat a video 
felvételek is láthatók voltak, melyeket az elnök 
készített Székelyföldi látogatása alatt. 

Vendégeink, akik előbb nem látták, haza indulásuk 
előtt még megtekinthették levelek és fényképek 
tükrében munkásságunkat a bejárat mellett lévő 
táblán.  

Köszönet minden kedves vendégünknek, akik 
évről évre megjelenésükkel támogatják 
Szövetségünket.  

Viszontlátásra legközelebbi rendezvényünkön, a 
2011-es pikniken. 
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Az Erdélyi Szövetség vezetősége felkérte a 
megjelenteket, hogy aki teheti, járuljon hozzá a 
vörös iszap károsultjainak megsegítésére. 1335 
dollár jött össze. Szegedi Erika és Misi $100,00, 
Varró Sándor és Marshal Magdi $150,00 Fülöp 
Gábor és Vera $100.00, Fülöp Aranka $100,00, 
Dankó Ferenc és Petra $100,00, Papp Etelka 
$50,00, Papp Emese $50,00 Galló Erzsi $22,00, 
Gulyás Gyöngyi $22.00 név feltüntetése nélküli 
borítékokban 626,00 dollár. Volt közöttük 15 
kanadai dollár és volt név feltüntetése nélkül 250 
dollár is. 

  

Krsztekanits Violetta 

Sajtófelelős 

 

 SEGÍTS,HOGY SEGÍTHESSÜNK 

1956 megemlékezés  
2010. október 24  

 
Napfényben fürdő gyönyörű vasárnap. Olyan szép 
idő mint 1956 október 23.-án volt. Csak az 
emlékek vetnek gyászos fátyolt a szivekben.  
Bakos János üdvözlő szavai után következett 
Vörösmarty Mihály  „Szózat”, Juhász Géza 
előadásában. Rendhagyó megemlékezés volt, 
mivel a Federális Kormánynál Aston körzet 
képviselője Mr Alan Tudge, mint tiszteletbeli 
vendég volt jelen és Vető Tibor kiséretében, ő is 
úgymint a csoportok, egyesületek képviselői és 
magán személyek, a tisztelet jeléül, koszorút 
helyezett a Hősök Emlékműve elé.  
Rövid szünet után az Ifjúsági Terem szinpadán, 
felgyulladtak a lámpák és elénk tárult a „Terror 
Háza” az előtte álló „Pesti Srác” szoborral. 
Fodor Sándor köszöntötte Mr Alan Tudge 
képviselőt és a megjelenteket. Többek között a 
következőket mondta: „1956 emléke 
mindannyiunk szívében vezérlő fáklyaként ég, 
bevilágítja múltunkat és reményt ad jövőnkhöz.” 
“Megemlékező műsorainkba, ha csak tehetjük, 
bevonjuk fiataljainkat is, hogy tanuljanak, vállalják 
büszkén Magyarságukat, és ha már mi nem 
leszünk, majd vigyék ők a fáklyát tovább, hisz még 
magyar ember él majd a Földön, mindég 
emlékeznünk kell!”   
Ünnepi beszédet Mr Alan Tudge mondott. 
Beszédében méltatta a magyarság bátorságát, 
hogy a szabadságért milyen áldozatra volt képes 

egy kis nemzet. Elmondta, hogy a Szovjetek elleni 
szabadságharc megrenditette az egész világot  és 
emlitést tett az ausztrál kommunistákról is,azokról 
akik a forradalmat követően, kiábrándulva, 
elhagyták a kommunista pártot. Továbbá, méltatta 
a z Ausztrál állam akkori vezetőit, hogy 

készségesen fogadták 
a Magyar 
menekülteket.  
 Jelenet:  Apa és fia 
megáll a szobor előtt 
és a következő 
párbeszéd hangzott el:  
Gyerek:  - Apa kit 
ábrázol ez a szobor? 
Apa: -  Ez a szobor a 
„Pesti Srác” – fiatal 
diákok emlékére lett 
állitva, akik 1956-ban 
fellázadtak a 
komunizmus ellen, 

harcba szálltak az orosz tankokkal, fiatal életüket 
áldozva a szabadságért. 
A fenti jelenetet követően,  a szereplők elfoglalták 
helyüket a szinpadon és műsorukban a különböző 
rádióállomások jelentésein keresztű felidézték 
1956 október 23.-át és az azt követő napok 
eseményeit . A műsor a következő idézettel 
fejeződött be: 
 "1956. október 23-a örökké élni fog a szabad 
emberek és nemzetek naplójában. A bátorság, 
az öntudat és a győzelem napja volt. A 
történelem kezdete óta nem volt még egy nap, 
amely világosabban mutatta volna az ember 
csillapíthatatlan igényét a szabadságra - 
bármily kicsi is az esély a sikerre, bármi legyen 
is az áldozat." - John F. Kennedy, 1960. 
október 23. 
Az emlékműsor a Himnusz eléneklésével ért 
véget. 
 
Az emlékműsorért köszönetet és dicséretet 
érdemel Kovássy Éva Cserkészparancsnok  a 
műsor összeállitásáért és a következő 
személyek az előadásért:  Bakos János, Bakos 
Krisztina, Bartha Gábor, Czudar Michael, Fodor 
Sándor,  Kocsis Eszter-Réka, Kocsis Jázmin, , 
Kovács Róbert, Mukus József, Kovássy András,  
Kovássy Imre, Kovássy István, Nagy Gábor, 
Quittner Kocsis Yvette és Szállási Levente. 
Köszönet mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a 
megemlékezés sikeréhez. 
  

Atyimás Erzsébet 
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OPERA-OPERETTA NIGHT at the 
KORONA CSÁRDA 

Dinner and concert with JÚLIA BISZÁK 
AND JÓZSEF JANKOVITS  from 

Hungary. 

 

 

 

 

 

 

Friday, 19 November, 2010 at 7pm. 

Tickets including 4 course menu: $49 

 

For bookings call 9801 8887 or email            
koronacsarda@yahoo.com.au 

MIT HOZ A JÖVŐ 
 

Mit hoz magával a jövő, 
Ami gyorsan el is tűnő? 
Csak álmainkban tekinthető? 
Éberségben nem lelendő? 
 
Vajon mit hoz majd a jövő, 
Ha váratlanul és késve jő? 
Lesz-e vele egy-egy jót is tevő 
Ki mosolyt kínál mert vidám ő? 
 
Vajon honnan, s mit hoz a jövő? 
Állandóan csak úgy közelgő, 
Mint a valahonnan menekülő. 
Tán hazája nem elegendő? 
 
Mit hozhat még az a jövő, 
Minek fénye gyengélkedő? 
Mindenkinek vendége ő? 
Még is, a hírneve terjedő. 
 
Vajon mit hoz majd a jövő? 
Ki várja meg, ha sírva jő? 
Rejtélye csak kémlelendő, 
Mert célja csupán a meglevő. 
 
Vajon mit hoz az a jövő, 
Miben rejlik még sok teendő? 
A fáradtság az felmérhető, 
S a jutalom megbecsülendő. 
 
Antal Péter  

Büszkeségeink!     
A JÖVŐ Bajnokai? 

Tokai Aleysha  
A Központban történő összes ren-
dezvényen megjelenő Tokai Sán-
dor unokája, leánya és egy       
tizenkétéves fiú testvére aki 
szintén jó úszó, szereti a “cricket”-
t és a  labdarúgást.  Aleysha    
tizenhétéves, a Frankstoni Bay-
side Christian College tanulója. 

Édesapja naponta kétszer viszi edzésre. Ébresztő   
reggel 4,30 h. Kitartó munkájának gyümölcse a képen 
látható négy száz (amikor utoljára megszámolták)dij, 
érem .  2008-2009 “Southern district” legjobb női 
úszóbajnok cimet is ő nyerte el . Ezután, sajnos 18 
hónapig beteg volt, mirigy gyulladásban (glandular fe-
ver) szenvedett és egy váll operációja is volt. A be-

tegség nagyon megviselte de mostmár lassan 
visszatér a megszokott edzéshez. Az úszáson 
kivűl rajong a lovakért és kikapcsolódás képen 
lovagolni jár. 

Aleyshanak még  sok-sok sikert kivánunk!  

Atyimás Erzsébet 



A honlapra érkezett  

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  

Dear Sir/Madam 
 
We would like to ask your kind assitance in locating 
a relative who emigrated to Melbourne around 1944. 
His name was Kalman Kemenesi and left with his 
wife Rozsa, and we know that they had two daugh-
ters Hedvig and Camilla. The girls should now be 
around 38-42 years old. 
 
Any information would be kindly appreciated. 
 
Edina Hudacsek 

hudedina@gmail.com 

Februártól Melbourneben fogok dolgozni az 
Alfred korházban egy évig. Addigra hat 
hónaposak lesznek az iker lányaim. Nagy 
segitseg volna, ha valaki tudna ajánlani egy 
bölcsödét a korház környékén és elküldené a  
telefonszámát a helynek, hogy várólistára 
tetethessem a lányokat. Szintén keresek arra 
az időre  baby sittert, aki időnként kisegitene
(barmilyen nemzetiségű). Hálás lennék, ha 
amennyiben ismernek valakit, megadnák neki  
az email cimem, hogy tudjunk beszélni. Előre 
is köszönöm a segitséget.  
Dr Orosz Judit 

orosj@freemail.hu 

11 

mailto:hudedina@gmail.com�
mailto:orosj@freemail.hu�


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:  
Sebők Gizella—9800 1240 

 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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november 6. szombat  Munka nap 
     Mc Hawer és Tekknő koncert est 
 
november 7. vasárnap  12.00 Ökumenikus Istentisztelet utána templom búcsú 
     Regnum Búcsú 
 
november 14. vasárnap   8.30 Szentmise 
     Évi Közgyűlések 
 
november 21. vasárnap  8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
      
november 28. vasárnap     8.30-kor Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet  
     Attilla Sautov hegedűművész    
     Klub Ebéd 
              
   

Decemberi naptár  
 

december   4 . szombat  Munka nap 
december   5. vasárnap  Mikulás Piknik 
december 19. vasárnap  Gyertyafényes Est 
november 31. péntek  Szilveszteri Mulatság     

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 November 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. 

NOVEMBERI NAPTÁR 
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