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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. 

 
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 

   
szeptember 3: Apák Napja 
 
szeptember 10: Összejövetel 
 
szeptember 24:  Raj kirándulás 

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

2011–ben a hónap első szombatján 
reggel 8 órától 

 
Szeptember 3 

Október 1 
November 5 
December 3 

 
Minden segitőkész személyt várunk!!!! 

 

Az Ausztrál Vöröskereszt az alábbi 
személyeket keresi:  

 

Tóth Attila                    Case No. 68743 

Nyisztor, Péter Pál    Case No. 70582 
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Szent István ünnepélySzent István ünnepély  
 

Magyarországon augusztus 20,-a nagy ünnep. Az 
Államalapítás és Szent István király ünnepe. 
Ilyenkor Budapest életre kel, az ünneplő sokaság 
az utcákon és tereken élvezi a  koncerteket, a 
vásárok sokszínű hangulatát, valamint a 
viziparádét. A Szent Jobb körmenet és a Várban a 
Mesterségek sátrai mind fontos részei az 
ünnepnek. A nap tűzijátékkal fejeződik be. 

Melbourne magyarsága ez évben augusztus 20-án 
a Melbournei Magyar Központ rendezésében 
ünnepelte Szent István király ünnepét és a magyar 
államalapítást. 

Fodor Sándor, a Magyar Központ igazgatója 
köszöntötte a megjelent ünneplő közönséget és a 
Himnusz eléneklése után bemutatta Kovács 
Róbertet, a cserkészek fenntartó testületének 
elnökét, aki beszédében ismertette a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség fontos 
kezdeményezést a „Magyar Szolidaritás Tüzét”. 

A Knox-i Idősek Klubjának kórusa több ének 
számmal járult hozzá az ünnepi hangulathoz. A 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes széki, palatkai 
és kalotaszegi legényes táncokat adott elő. Ünnepi 
verseket Teleky Ilonka Dalmady György „Szent 
István Napján”, Bakos Krisztina Faludi Ferenc 
„Szent István királyhoz” valamint Kovács Róbert 
Szuhanics Albert „Államiságunk Ünnepe” adták elő. 

A megemlékező műsor a magyar történelmi 
egyházak lelkészeinek szolgálatával fejeződött be, 
Dézsi Csaba református lelkipásztor bibliai igével 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd Pető Gábor 
plébános mondott áldást. Az áldás után pedig 
felcsendült a Szózat hűségre szólító felhívása: 
"Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar", 
megkoronázva egy szép és bensőséges ünneplést. 

Köszönet a rendezőknek és szereplőknek ezért az 
értékes megemlékezésért. 

 K.É. 

Erdélyi Szövetség Hirei 
 

Mint az előző cikkünkben már irtam titkárunk és 
sajtófelelősünk a Krsztekanits házaspár távol 
tartózkodása idején , engem kértek meg e cikk 
megirásával. 

Kezdünk készülődni az októberben megtartandó 
ebédünkre, melyre  
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4 ► 

reméljük , hogy kedves támogatóink, -akik eddig is 
mindig szép számmal jelen voltak  rendezvényeinken , 
-most is eljönnek és jelenlétükkel támogatját az Erdélyi 
Szövetséget, hogy mi is viszont tudjuk támogatni 
Erdélyben az arra rászorulókat. 

Mert higyjék el, hogy sokan vannak ott kis ,csak 
százhúsz főt megszámláló falvakban ,arra igen 
rászoruló gyermekek, családok, iskolák és 
intézmények. 

Nekünk , az Erdélyi Szövetségnek piknikünkön kivűl ,- 
ami az idén nem volt nagy bevételű a rossz időjárás 
miatt, sokan megijedtek és nem jöttek el, -ez az ebéd 
az egyetlen bevételi forrásunk , kedves és jó szivű 
adományozóinkon kivűl., amiből támogatni tudjuk az 
arra rászorultakat. 

Mint mindig most is finom három fogásos ebéddel 
várjuk vendégeinket , természetesen nem maradhat el 
a finom erdélyi töltött káposzta. 

Sok , és nagyon szép tárgyak várnak kisorsolásra, 
tehát gazdag tombola lesz , amit megigérjük, hogy 
korán fogunk  kezdeni.Nem várakoztatjuk meg kedves 
vendégeinket az idén. 

Nagyon szép festményt kaptunk a hires galéria 
tulajdonos ,festőművész hölgytől Szetey Ágnestől  
ajándékba , árverésre. Majd meglátják , szinte a 
magyar tavaszt varázsolja be ez a festmény a 
szerencsés megvásárló szobájába. 

Kérjük , hogy barátaikat, ismerőseiket hozzák el erre a 
jótékonysági ebédre, amennyiben lehetséges 
hozzanak össze egy , egy asztalt ,teljen meg az 
Ifjúsági Terem , úgy, mint azelött szokott. 

Nagyon szépen köszönjük az elmúlt hónapokban 
érkezett adományozóinknak a következő 
adományokat.Csaba József , aki a tavalyi árverésen 
megvette a festményt, mégegyszer köszönjük ,, 

$  1.000.00 ,N.N. $ 2.305.00. Igen hiszünk abban , 
hogy vannak még jó szivű , egy szép és jó érdekeket 
támogató honfitársaink. 

Viszontlátásra az idei Erdélyi Szövetség ebédjén 
október 2.án a  

Magyar Központ Ifjúsági termében. Üdvözlettel 

Győri Izuka 

 
ANEKDOTA 

 
Mikor ártatlanul éltem, 
A hazámban kellett félnem,  
Mert gonosz hadak jöttek oda. 
'Mit tesznek majd?' - sok nem tudta. 
 
Címem lett egy gyűjtő tábor, 
A menekült ott nem volt bátor. 
Kívántam a tovább-jutást 
És egy saját, békés lakást. 
 
Néha, ott nem ittam–ettem, 
Pénzem sem volt, így nem vettem, 
Amit, bár úgy megkívántam; 
Arra kényszerből csak vártam. 
 
Így jutottam el messzire, 
Hol az ország neve, s hire 
Újdonság és nagyon kedves. 
Éghajlata különleges. 
 
Ahol a hattyúk feketék 
És kangaroo csordákban él. 
A magpie nem károg, fütyül 
Vagy csicsereg, mégis örül. 
 
Wombat és a dingo csendben él, 
Nekik csak 'lyrebird' mesél. 
A goana és a wallaby 
Bátran jár, kel mint két valaki. 
 
Tengerparti a fehér homok, 
Ahol gyakran megfordulok. 
Oda vonz a nyári meleg, 
Fény, hullám -- és ott pihenek. 
 
A megélhetés elérhető. 
Hisz, sok helyen kell munkaerő. 
Bár erdőtűz és vihar tombol, 
Az ember megél szorgalomból. 
 
Antal Péter 
 

Beszámoló a VMT munkájáról 
A Victoriai Magyar Tanács megalakulása óta 
negyedévente tartja gyűléseit, ahol a tagegyesületek 
képviselői egyeztetik rendezvényeik időpontját, 
valamint együtt keresik a megoldást közösségünk 
gondjaira, nehézségeire. A VMT megalakulása óta 
megindult a rendszeres és intézményes párbeszéd a 

melbournei magyar intézmények és csoportok 
között, melynek egyik kézzelfogható eredménye 
nemzeti ünnepeink közös megünneplése. 
Ugyancsak fontos kiemelni azt, hogy a VMT 
tagegyesületei lehetőségeik szerint támogatják 
és segítik egymás rendezvényeit. 

A VMT minden viktóriai magyar egyesület 



számára nyitott, és örömmel venné, ha a még nem 
csatlakozott egyesületek a jövőben részt vennének a 
közös munkában.  

Többször is felmerült a VMT gyűléseken az a jogos 
igény, hogy a magyar együttműködés kiterjedjen 
egész Ausztráliára. Ennek érdekében a VMT fel is 
vette a kapcsolatot a többi államok magyar 
csúcsszervezeteivel. Az ausztráliai magyar-magyar 
együttműködés konkrét megvalósítása a közeljövő 
egyik legnagyobb feladata! Ez ügyben a 
kezdeményező lépéseket a Queenslandi Magyar 
Kulturális Szövetség tette meg, amikor Brisbaneban 
a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából  tanácskozásra hívta az ausztráliai 
magyar csúcsszervezeteket. Ezen a megbeszélésen 
a VMT-t Fodor Sándor elnök képviselte, aki a 
közösség nevében az együttmunkálkodás mellett 
foglalt állást. 

A folyó év másik kiemelkedő fontosságú eseménye 
volt Dr. Kocsis Attila a Magyar Nemzetpolitikai 
Államtitkárság  osztályvezetőjének látogatása, aki a 
VMT tagegyesületei számára felvázolta az új magyar 
kormány nemzetpolitikájának főbb vonalait, valamint 
a diaszpóra számára elérhető pályázati lehetőségek 
rendszerét.  

A VMT további tervei között szerepel a szorosabb 
kapcsolatfelvétel és együttműködés úgy a helyi, mint 
a magyarországi kormányzati és civil 
intézményekkel.  

M M 

5 

nek, hazamentek a legények”, lányok.  Legtöbben 
azzal a kéréssel távoztak, hogy ezt a délutánt meg 
kell ismételni! Talán jövőre lesz rá alkalom! 
 Köszönetet mondunk mindenkinek aki eljött, 
az alábbi személyeknek akik hozzájárultak a szék-
vásárláshoz, a Raus házaspárnak akik segitettek az 
eltakaritásban és a következő személyeknek akik a 
házisüteményeket sütötték: Deák Julianna, Szabó 
Edit, Ámon Lilla, Sülly Eta 

Atyimás Erzsébet 
 
u.i. Telefonhivásokat is kaptunk, hogy milyen jól 
érezték magukat és mikor lesz a legközelebbi 
teadélután!? 

 
 

“Zenés Teadélután”  
2011 augusztus 7 vasárnap 

 
“Mefogyva bár, de törve nem!” e szavakat követte, 
az Ifjúsági Szövetkezet igazgatói nevében, a szivé-
lyes köszöntő. 
 Ez volt az a délután, mely a kevés jelentkező 
végett, majdnem nem lett.  Milyen kár lett volna! Ám 
szerencsére nem minden igazgató borúlátó és igy a 
Magyar Társadalmi Klub helyisége megtelt jókedvű 
közönséggel akik érkezésük után elfoglalták kijelölt 
helyüket a teához elkészitett asztaloknál. Az eredeti  
negyven személy felszaporodott hetvenre és heted-
hét országra szóló mulatságot csaptunk. Paska Béla 
félelme, hogy milyen is lesz a délután?, - igen gyor-
san elpárolgott, mert nem volt olyan asztaltársaság 
aki ne mulatott, énekelt volna, sőt egyesek még a 
táncot is ropták. Tehát, a rendezvény előtti aggo-
dalom hiába volt, mert jobb hangulatot már nem is 
lehet elképzelni, mint amiben részünk volt, Paska 
Béla jóvoltából, mert Béla egymás után játszotta a 
jobbnál jobb népszerű számokat amig a hangulat 
tetőfokára hágott!  Hatórakor, “véget vetettek a zené-

Adományok székvásárlásra   

Jandó Julianna és Gyula $100.00 

Moody Piroska  $100 

Finta Erzsébet és Zoltán  $65 

AMJM  $500 

Bartha I  $85 

Anon  $50 

Tokai  $10 

Kocsis Margit  $50 

Kádár Ilona  $100 

Anon  $50 

Anon  $50 

Barna Ilona  $20 

Bodor Antal és Katalin  $100 

Anon $500 

Tóth Borbála és Mihály  $100 

Ámon Lilla  $50 

Haicken Margit  $15 

 $1,945 



JELES NAPOK AZ IDŐJÓSLÁSBAN 
 

Szeptember - Szent Mihály hava 

"Olyan lesz egész szeptember, milyen idő jön 
Egyeddel." 

szeptember 1. Egyed Egyed ha fenn hordót 
görget, Jól terem jövőre földed. 

Ha elmúlt Egyed,  A jószág már ehet. 

szeptember 4. Rozália Rozália nevének viselőjét 
megoltalmazza minden bajtól, járványos 
betegségtől. 

szeptember 8. /Mária/ Kisasszony Az időt 
Kisasszony napja,  Négy hétre előre szabja. 
Kisasszony hajtja a fecskéket. 

szeptember 29.Mihály Szent Mihálykor keleti 
szél, gen kemény telet ígér. Szent Mihály öltöztet, 
Szent György vetkőztet  

Különleges Apáknapi Ebédre 
várunk sok-sok szeretettel minden 

édesapat, nagyapát, leendö apát és családtagját. 
  

Helyszin: 
Korona Csárda étterem 

  
Idöpont: 

Szeptember 4-én vasárnap 12 órától 
  

Ebéd: 
Izletes Büféasztalunk teljeskörü választéka 

  
Zene: 

Papa Joe [Hegedus Józsi] 
szorakoztatja kedves vendégeinket 

  
Apák elsö pálinkája ingyenes! 

  
År: $38 
  

Asztalfoglalás: 9801 8887 
 
  

Cim; 760.Boronia Rd,Wantirna  
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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 

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  

Hi, 
  
 We are a not for profit aged care provider. We 
have a female client in Ringwood who would love 
to have a visitor who can speak Hungarian. I've 
attempted to recruit a volunteer visitor through 
our usual channels but haven't had any luck be-
cause of the language skills needed. Do you have 
someone within the Hungarian community who 
would be willing to visit an older lady and provide 
much needed social support?  
  
Susan Vulling 
Volunteer Coordinator 
Benetas 8823 7991 
susan.vulling@benetas.com.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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szeptember 3.  szombat   Apák napi ebéd 
 
szeptember  4.  vasárnap  8.30 Szentmise 
      11.00 Református Istentisztelet 
      
szeptember 11. vasárnap  8.30 Szentmise     
     
szeptember 18. vasárnap  8.30 Szentmise 
      11.00 Református Istentisztelet 
   
szeptember 25. vasárnap  8.30 Szentmise     
      10.00 Evangélikus Istentisztelet  
      Klub Ebéd 
           
     Októberi  naptár  
 
október   2.  vasárnap Erdélyi Szövetség ebédje 
 
október 22. szombat Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes bálja 
 
október 23. vasárnap Októberi megemlékezés   
 
október 30.  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 Szeptember 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. 

SZEPTEMBERI NAPTÁR 

11 


	HÍRADÓ
	760 Boronia road, wantirna 3152:  ph: 98016408
	www.hungariancentre.org.au

