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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2011-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

 
Augusztus 28 
Szeptember 25 

Október 30 
Novembre 27 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
Ebéd csak előzetes bejelentésre: 

Szabó Edit: 9560 1270 

Kedves „Hiradó” előfizetők 
vagy akik előfizetők szeretnének lenni, kérjük a 
csekket HUNGARIAN COMMUNITY COOPERA-
TIVE 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  

63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 54 sz Hunor és 
Magyar Cscs 2011 Munkaterv– augusztus 

   
Augusztus 13: Összejövetel 
 
Augusztus 20: Szolidaritás tüze világszerte 
 
Augusztus 27:  Összejövetel 

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

2011–ben a hónap első szombatján 
reggel 8 órától 

 
Augusztus 6 

Szeptember 3 
Október 1 

November 5 
December 3 

 
Minden segitőkész személyt várunk!!!! 

 
Július 2 szombat.  

A munkanapon a következő személyek vettek 
részt: Ámon Lilla, Bakos János, Tóth János, 
Zanáti Károly. A uzsonnával a Magyar Társa-
dalmi Klub Igazgatói kinálták a szorgoske-
zűeket.  

Mindannyiuknak Köszönjük!   
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► 

Anna Bál 2011 
 
Legtöbben  azonnal tudják  amikor az Anna Bálról 
beszélünk,  hogy az  egy  formális, klasszikus  bál, 
aminek hosszú történelme van. Az Anna Bál az 
egyik legnagyobb magyar vonatkozású rendezvény 
Melbourneben, vagy egész  Ausztráliában, amit egy 
csoport rendez. A magyar szokások, kultúra ápolása, 
egy tradició folytatása. 
  
Míg az első Anna Bál Magyarországon  1825-ben 
volt megrendezve Balatonfüreden, itt Ausztráliában 
az első Anna Bált 1964-ben rendeztük.  A 
kezdeményezés onnan jött, hogy akkor még senki  
sem rendezett  elsőbálozó bemutatást, és Magyaror-
szágon az Anna Bál volt erről ismeretes. Így mi is az 
Anna Bál nevet adtuk a rendezvénynek. Azóta 47 év 
telt el, és ez a 47. Anna Bálunk volt.  
 
Az idén a Bál fantasztikusnak igérkezett, mivel ismét 
voltak elsőbálozóink , összeszen hét pár.  Tudtuk 
hogy nem fogjuk felülmúlni a Leggets Hall-ban 1966 
-ban összejött több mint ezres létszámot, de ter-
mészetesen telt házat vártunk. 
 
Egy ilyen rendezvény komoly előkészületekkel jár, 
amihez szükséges egy szorgalmas csapat, sok 
jóakarat, energia, pozitív hozzáállás, és egy jó 
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stratégia, terv  hogy ki mit  hogyan mikor stb csinál. 
Ebből nem volt hiány.  A cserkészszellemben beé-
pült  hozzáállás amit a  3. cserkésztörvényünk leír  
“A cserkész ahol tud segít”, alapja volt a sikernek. 
A Fenntartó Testület négy vezetője kidolgozta a 
részletes tervet és a cserkészszülők és vezetők  
között- ami kb 40 személyből áll- szétosztották a 
munkát, mint például  hirdetések és meghívók 
előkészítése, vendégek meghívása, jegyek kinyom-
tatása, helyfoglalások és asztalrendezés,  a zene-
kar és a műsor ősszeállítása, étel, ital , sütemények 
beszerzése, díszítés, ajándékok, tombola megren-
dezése, és maga a logisztikai elrendezés  a pro-
gram lefolyása a bálon. 
 
Az elsőbálozók 3-4 hónappal a bál előtt elkezdték a 
tánctanulást  két kitünő tánctanár és koreográfus 
segítségével, Szilágyi Mónika és Juhász Angéla 
személyében, akik  még ez mellet több hónapos 
munkát fektettek ebbe bele. Gratulálunk nekik. 
   
Az elsőbálozók 2011-ben a következők voltak: 
Harris Mónika kísérője Anton Jeffrey 
Anton Stephanie kísérője Apáthy László  
Jobbágy Erika kísérője Bonn Martin  
Spiller Chantelle kísérője Palló Jayden 
Jenkin Danielle kísérője Benke Paul 
Hegedűs Bella kísérője Móra Attila 
Foley Claudine kísérőjeJenkin Michael 
 
Elsőbálozónink nagyon szorglamasan és lelkesen 
gyakoroltak legtöbbjeinek élete legnagyobb 
eseményére. 
 
Teltház volt, több mint 400 vendég. Nagyszerű 
hangulat. Az első osztályú finom vacsora után, 
eljött a pillanat amikor a reflektorlámpák  
felgyulladtak és a cserkészindulóval bevonultak a 
cserkészek majd a bálanya Linka Eszter és 
kísérője Pálos István, a IV.kerület elnöke és a 
cserkészvezetőség.  A himnusz eléneklése és 
rövid beszéd után,  felcsendült a zene, „Beauty and 
the Beast”,  Celine Diontól, a figyelem a bejárathoz 

összpontosult ahol megjelent az első pár, a leány 
gyönyörű hosszú fehér ruhában a fiú pedig fekete 
öltönyben. Óriási taps köszöntötte őket. Lassú 
ritmikus  léptekkel haladva jöttek be- míg a 
műsorvezetők Kovássy András és Weber 
Melanie bemutatták őket- és meghajoltak a  
bálanya előtt, majd végigmentek a tánctéren és  
elfoglalták  helyüket a táncteremben. 
 
Majd ugyanígy lassú léptekkel bejött mind a hét 
pár, és csodálatos produkciót  mutattak be,  
Tchaikovsky  Sleeping Beauty waltz, zenéjére, 
majd  Jennifer Lopez  Carino című zeneszámára. 
 
A vastaps után a bálanya és kísérője megnyitották 
a bált, ami jó hangulatban Pityu, Ági és Dani 
közreműködésével éjjel1 óráig tartott. 
 
Pontosan 1 órakor a szeretetkörrel zártuk a bált. 
 
Megköszönni szeretném a Cserkész Fenntartó 
Testületnek  és minden cserkész és 
cserkészszülő hozzájárulását,  mert igazán kitet-
tek magunkért, mindenki segítőkészen tiszta 
szívből beleadott mindent.   
 
Köszönöm a vendégeknek hogy eljöttek és 
támogatták a cserkészetet és biztosan jövőre is 
találkozunk, és főleg köszönöm a tánctanároknak 
Mónikának és Angélának odaadó munkájukat 
hogy betanították a táncot és egy felejthetetlen 
emléket  biztosítottak  elsőbálozóinknak. 
 
A jövőben is arra törekszünk hogy megadjuk a 
magyar közösségnek azt a lehetőséget hogy tradi-
cionális keretek között, szórakozva, vidáman, 
tovább éltessük a magyar szokásainkat 
nyelvünket és népzenénket. 
  

Kívánok további jó munkát 
Kovács Róbert Fcs  

A Fenntartó Testület elnöke 
 

Informális találkozás Budapesten 
Fodor Lajos volt Magyar 
nagykövettel és a kijelölt Ausztrál 
nagykövettel, John Griffin-nel 
ismerősök társaságában. 
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Sajtótájékoztató/értekezlet a       
Melbourne-i Magyar Központban 

2011 július 9-én, szombat délután, a Magyar Tár-
sadalmi Klub helyiségében, immár a második 
alkalommal, volt tartva a sajtóértekezlet, melyet 
Szeverényi László a “Kisújság” szerkesztője hi-
vott össze.  

Jelen voltak az egyesületek kiküldöttei, magán 
személyek és a magyar rádiók, televizió és 
újságok szerkesztői. 

Szeverényi László üdvözölte a megjelenteket, 
ezután kihangsúlyozta, hogy a magyar közösség 
felé a sajtó milyen fontos szolgálatot teljesit.   

Elsőnek az M.H.T.V.-től Polónyi Sándor 
beszámolóját hallottuk. Az M.H.T.V munkatár-
sainak helyzete az elmúlt évben sem javult. 
Visszajelzéseket kapnak, ami főként kritika és 
nem anyagi támogatás és ez megneheziti 
munkájukat. A szükséges felszerelés még mindig  
egyéni tulajdon.  Továbbá felhivta az egyesületek 
képviselőinek figyelmét rendezvényeik 
televizióban való  hirdetés lehetőségére. Befe-
jezésül kéréssel fordult a megjelentekhez annak 
érdekében, hogy jobb műsort tudjanak sugározni, 
nyujtsanak anyagi támogatást.  

SBS Rádió/Televitózió magyar műsor szerkesz-
tője Zoltán János ismételten a jelenlevők 
tudomására adta, hogy a műsor szerkesztés 
milyen gonddal jár, mivel  az SBS előirása 
szerint, magyar nyelven, a helyi hireket kell a 
hallgatóság értesitésére adni. Tehát, a magyar 
nyelvű adás nem lehet kivánság műsor. Ellen-
ben, ausztráliában élő személyeknek  ma-gyar 
gyökerek felkutatása lehet egy téma, melyben 
segitséget a hallgatók tudnának nyújtani.  

3ZZZ – Orosz Marika elmondta, hogy tavaly 
személyi és családi okokból feladta a rádiót, de 
mivel körülményei megváltoztak és a tagság és 
hallgatóság hiányolta őt igy továbbra is ő a 3ZZZ 
magyar adás műsorvezetője.  Stewart Marika 
augusztus 20-án kezd egy műsorvezető 
tanfolyamot, ennek befejeztével Marikával 
felváltva szerkesztik a műsort. Boha István aki 
most jár tanfolyamra, ennek befejeztével István 
mint technikus fog dolgozni és adott esetekben 
előre szerkesztett műsorokat közvetit.  Mű-
sorukra jön visszajelzés, habár igen csak akkor, 
ha valamilyen hibát követ el a bemondó. Az idén 
is tartanak “Radiothon”-t és remélik sikeres lesz, 
mivel  a magyar műsor a hallgatóság 
támogatásától függ. 

 “Hiradó”-t  Atyimás Erzsébet képviselte.  Is-
mertette, hogy a Hiradó a Melbourne-i Magyar 

Központ értesitője. A közösségben történtekről 
beszámolókat és a rendezvények hirdetésének  
szerepét szolgálja. Kétszázon felüli példányban 
jelenik meg. Ingyenes, csak a póstaköltség meg-
téritésére kell fizetni évente 12 dollárt.  Email-en 
is elküldik. Jó a visszajelzés, melyet a kérvénye-
zők növekedő száma igazol.  

A “Kisújság” Szeverényi László munkáját iga-
zolja. Hivatása az Idős Magyarok Klubjainak 
kérelmét, igényeit kielégiteni. Laci tanulmányt/
felmérést készitett az Idős Magyarok klubjain 
keresztül, hogy milyen szolgálatokra van szük-
sége az idősödő társadalomnak és részükről mi 
az elvárás. Pl: Idősek Otthonába költözés, otthoni 
ellátás a helyi kerületi tanácsoktól, stb. Laci aki 
eddig mindig a fiatalabb nemzedékre épitett, el-
modta, hogy belátja a mai körülmények között a 
helyzet nem túl biztató. Ezért is vállalta a felada-
tot az igények feltárására. Aki az idősek gon-
dozásával akar foglalkozni a Lincoln Institute-nél 
lehet jelentkezni tanfolyamra. Szeverényi László 
tanulmányát beadja az “Immigration Centre”-be, 
az “Electoral Office”-ba és más helyekre ahol a 
fenti érdekek vannak elbirálva. 

Beszámolója végén bejelentette, hogy 
“Broadband for Seniors” megismerése és 
számitógép tanfolyam a Központ Számitógép 
Klubján keresztűl lehetséges.  

Felhivással fordult a megjelentekhez, hogy azon 
személyek aki az idős magyarok igényeivel óhaj-
tanak foglalkozni a körbeadott kérdőivet irják alá 
és töltsék ki. 

Ezután adott volt az alkalom kérdéseket feltenni. 
Kapantzián Artúr  megköszönte Laci munkáját és 
igéretet tett, hogy ami elhangzott annak lesz fo-
ganatja, folyamata. 

Antal Péter hozzászólása – önkéntes és alázatos 
munkával eddig is sok mindent elért a magyar 
közösség és ez a jövőben is lehetséges. 

Benedek Ilona az Árpád Otthon munkatársa  
javasolta, hogy ne új szerevezetet hozzanak 
létre, hanem a már jó működő, az állam által elis-
mert Árpád Otthonhoz kapcsolódjanak. 

Szerény véleményem is megegyezik Ilona 
javaslatával, mivel az Árpád Otthonnak lehetnek 
fiók otthonai Melbourne bármely részén, ott ahol 
a magyar lakosság többségben van és szükség 
van olyan jólműködő idős magyarokkal törődő 
helyekre mint az Árpád Otthon. 

Atyimás Erzsébet  
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“Kérjük, hogy szives            
megjelenésükkel támogassák a 
gyerekeket a néptánc 
hagyományok elsajátitásában 
és magyarságtudatuk fejlesz-
tésében.” 

 

A fenti felhivást olvashattuk a Magyar Központ 
Néptánccsoport Jelmezbáljának hirdetésében. 

Unokáim Svak Gabriella és Emili, mivel a hét pár 
napját együtt töltjük, igy hétfőn beszámolót tarta-
nak azokról a napokról amikor nem látom őket, 
hogy mit csináltak, hol voltak, kikkel találkoztak. 
Ez most is igy történt, elmesélték, hogy 2011 
Június 25.én ők is résztvettek a “Jelmezbál”-ban 
és milyen jól érezték magukat. Odaérkezve a belé-
pőjegyeket a Boszorkányoktól lehetett átvenni. Az 
ajtóban Drakula fogadta és irányitotta a 
vendégeket. A terembe lépő vendég elé tárult a 
sok ötletes jelmezbe öltözött sokaság, mely láttán 
felelevenült a manapság igen népszerű “Harry 

Potter” film, Disney mesék szereplői, kalózai és 
még sorolhatnám. Elbeszélésük után itélve a 
hangulat nagyon jó volt a gyerek sokaság (több 
mint 50), a fiatal táncosok és azoknak szüleik 
körében. Egy igazi nagycsaládos hangulat, ahon-
nan csak az idősebb nemzedék hiányzott. A fi-
nom vacsora elfogyasztása után az est vendégei, 
a minden korosztályt kielégitő, a hetvenes évek-
től napjainkig, közkedvelt magyar és nemzetközi 
slágerek, mulatósok és népzene mellett, egy szi-
nes, jókedvű forgatag részei voltak, amiért, a ren-
dezők, a szülői közösség dicséretet érdemel. 
Nem lehet megitélni, hogy a  néptáncbemutató 
vagy  a jelmezek dijazása volt a népszerübb.   

Remélem a fenti iráson keresztül, a két tizene-
gyéves kislány élményét, elképzelhetően tolmá-
csoltam.  

A rendezőknek és mindenkinek aki a tánccsopor-
tot felkarolja továbbra is kitartást és sok jóhangu-
latban töltött együttlétet kivánok!  

Atyimás Erzsébet  
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Az Erdélyi Szövetség Hirei 
  

      Az előző újság cikkben megjelent az Erdélyi 
Szövetség sajtófelelőse, Krsztekanits Violetta 
beszámolója a Szövetség történetéről és a május 
22-én megrendezett közgyülésről, összejövetelről. 
A Krsztekanits házaspár távollétében engem kértek 
meg e cikk megirására. 

      Egy évben két rendezvényünk van, a piknik, 
általában februárban, és az ebéd októberben. De 
ez nem azt jelenti, hogy Szövetségünk a két 
rendezvény között nem foglalatoskodik. Minden 
hónap első hétfőjén tartjuk gyüléseinket, amikor 
megtárgyaljuk a beérkezett segitséget kérő 
leveleket és úgyszintén az esetleges adományok 
elküldését. 

Háromezer dollárt küldtünk el három jó 
tanuló diáknak, egy közgazdász, egy orvos, egy 
gyógyszerész, egyetemi hallgatónak a következő 
tanévre. Ne felejtsük el, hogy ezen tanulók az 
iskoláktól, egyetemektől messze,  élnek és onnan 
kerülnek be a városokba egyetemre, pl. 
Zalánpatakból, Gyergyóújfaluból,  Azért , hogy 
tovább tanulhassonak anyagiakra van szükségük, 
mivel egy hónapi diákszállásra a bér 100 Euro. Az 
pénz adomány mellett két „laptop” számitógépet is 
ajándékoztunk, tanulmányaikhoz hasznos eszköz. 

      Egy nagyon kedves, régi támogatónk 
elvállalt keresztszülőséget, és egy másik, szintén 
régi adakozónk felajánlotta egy diák tanulmányi 
támogatását! Nagyon szépen köszönjük.  

Tavaly küldtünk a Csángó Magyar Rádiónak 

adományt, ahonnan Lőrinc Celestine, a rádió 
megalapitója, Csikfalúból igy válaszolt “Őszintén 
mondva Önök az első támogatói a Csángó Magyar 
Rádiónak”. Azóta Magyarországon Bécsi bált 
rendeztek részükre. 

Magyarfaluba szintén küldtünk adományt, ahol 
az új magyar iskola alapját már lerakták és halad az 
épitkezés. Küldtek fényképeket róla. 

Háromkút helységben, a nagyon 
régi, düledező fa épületet, amit majdnem elvitt az 
ottani árviz, szükségből iskolának használják. 
Szövetségünk megszavazta adomány elküldését az új 
iskolára. 

Legutóbb Széphavasi Szent László kápolna 
épitésével kapcsolatban kaptunk kérő levelet. E 
kápolna alapja Szent László királyunk korába 
vezethető vissza, és az 1444-es pápai oklevél 
megemliti mint zarándok helyet. Csikből Gyimesbe 
vezető Széphavasi Hágó közelében, akik Csiksomlyói 
búcsúra mentek, itt mutattak be szentmisét és ezt a 
szokást most újra felelevenitik, és szeretnék a 
kápolnát felépiteni. 

        Szövetségünk fő célja az arra rászoruló, jó 
tanuló, középiskolás diákok tanulmányi támogatása 
ösztöndijakkal és az esetleg szegénysorsba jutott 
magyar családok megsegitése. Ezen fiatalok, akik 
tanulmányaik elvégzése után Erdélyben maradnak, és 
az ottani magyar nyelvet, tudományt, kulturát 
támogatva segitik az erdélyi magyarok, székelyek, 
megmaradását.   

       Erre a célra beérkezett adományokat nagyon 
szépen köszönjük. Május- június hónapban érkezett 
adományok, Á.B.C. sorrendben Bálint Károly 3000 
dollár, Galló Erzsébet 50 és 25 dollár, Gebhart 
LCJ100 dollár, J.M.S. 300 dollár, Kovács Erzsébet 
100 dollár, Polonyi S.M.20 dollár, Tóth József 50 
dollár. Nagyon szépen köszönjük. 

        Kérjük támogatóinkat , hogy adományaikat, 
Council of Hungarians from Transylvania névre 
kiállitani és Hungarian Community Center  760 
Boronia Rd. Wantirna 3152 cimre elküldeni. Minden 
adományt nyugtázunk. Celestine Lőrinc szavaival 
zárva e cikket .....Isten Álldja a Magyart bárhol a 
világon.....,és 

a kis 6 éves csángó kislány, aki egy tábla csokoládé 
átvétele után mondta....Üsten Füzesse Mög...... 

Az Erdélyi Szövetség veztősége nevében   

Győri Izuka    

JELES NAPOK AZ IDŐJÓSLÁSBAN 
 

Augusztus - Kisasszony hava 
"Sűrű eső augusztusban, jó mustot ád a 

hordóban." 
augusztus 4. Domonkos— Ha Domonkos 
forró, Kemény tél várható. Domonkos napján 
ha esik, A tél szárazsággal telik. 
 
augusztus 6. Berta - Úr színeváltozása Az Úr 
színeváltozása. A szőlőknek tarkulása. 
 
augusztus 10. Lőrinc- Lőrinc napja, ha szép, 
Sok a gyümölcs, és ép.  Lőrinc belekotor a 
sárgadinnyébe. 
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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 
Központ Igazgatósága kéri az igénylőket, hogy 
az eljárásiszabályokat vegyék figyelembe a 

terem használat előtt és alatt.Teremhasználat 
előtt igényeiket beszéljék meg a megfelelő 

személlyel a teremkiadásért felelős igazgatók 
egyikével: 

 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 

Ha hivatalos ügyintézésre van szük-
sége forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and So-
lictors. Level 4, 227 Collins Street,    

Melbourne Vic 3000 

Telefon: 03 9650 7574 email cim: 
enquiries@msandor.com 

 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa  

Világos István tb. Konzul 
vezetésével működik. 

Félfogadás 
Kedden és szerdán de. 10 és  

du 3 óra között. 
Cim: 123 St. Georges Road,  

North Fitzroy, Vic 3068 
Telefon: (03) 9486 3397    

Fax:(03) 9830 0952 
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Ha szüksége van egy tapasztalt ügyvédre, kérje 
bizalommal a segitségem 

 Dr Kapantzián Artúr  

Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon egyaránt be- 

jegyzett ügyvéd. Időpont egyeztetésért szivesked-
jen hívni a 

03 9763 6399 számon 

 Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Victoria 3179 

 Méltányos ügyvédi dijszabások.  

mailto:enquiries@msandor.com�


A honlapra érkezett  

Néptánc próbák a Melbourne-i Magyar Központban 
 

    18 éven aluliaknak Péntek este 
Érdeklődni:  Jobbágy Simona 0411 486 242 

 
18 éven felülieknek Szerda este 

Érdeklődni:   Huszár Jutka 0412 809 793  
    

Komoly, megbizható, szorgalmas hölgy lakás 
(házak) takaritását vállalja. 
Magyarul (is) beszélek. 

Tel: 0421 830972: 8502 6282 - az esti órákban 
vagy email: meli7604@yahoo.com The Ballarat International Foto Biennale is 

taking place from August 20-September 18, 2011. 
As part of our main program we have a Hungarian 
artist, István Horkay, who will be exhibiting and at-
tending the Biennale. Alongside István, there are 
over twenty Australian and International artists who 
are part of our core program and over seventy art-
ists who are part of our open-entry fringe program. 
For more information, you can go to 
www.ballaratfoto.org.   

For more information contact Esther Gyorki on 
5331 4833 or email esther@ballaratfoto.org 

Torontoi Magyar Napok 2011 
  
Szépek és szépségek a torontói Magyar 
Házban 
  
Riportok, videók, képriport Kövessy Zsolt 
előállitásában: 
  
http://www.hunmag.ca/index.php?
option=com_content&view=article&id=472:m
agyar-napok-2011&catid=1:cikkek&Itemid=40 
   

http://www.hunmag.ca/index.php?
option=com_content&view=article&id=
470:magyar-napok-szepei-
kepriport&catid=1:cikkek&Itemid=40 

 Vinczer Péter írása: 

 http://www.hunmag.ca/index.php?option=co
m_content&view=article&id=471:a-magyar-
szepsegek-vetelkedoeje-
&catid=1:cikkek&Itemid=40 

Hungarian-English Professional NAATI 
Accredited Translator available for all 
your translation needs. 
 

Qualified English teacher and tutor. 
Please contact Katalin Gaal on 0422 802 
568 or katalin.gaal@uqconnect.edu.au  
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429   
email: kalman.balint09@optusnet.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
   Huszár Jutak 
tel:    0412 809 793 
email: jutka@aapt.net.au 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 6,30 
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 
 
 
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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augusztus  7.  vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
     Zenés Teadélután—Ifjúsági Szövetkezet 
 
augusztus 14. vasárnap  8.30 Szentmise     
     
      
augusztus 20. szombat  Szent István Ünnepély 
 
augusztus 21. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
   
augusztus 28. vasárnap  8.30 Szentmise     
     10.00 Evangélikus Istentisztelet  
     Klub Ebéd 
           
      

Szeptemberi naptár  
 
szeptember   3.  szombat Apák napi ebéd   
 
szeptember 25.  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 Augusztus 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. 

AUGUSZTUSI NAPTÁR 
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