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Az a ház még most is ott áll, 
Minden emlék úgy muzsikál, 
Úgy mesél mint régen. 
 
Amikor még anyám dalolt, 
Szép mesékkel fölém hajolt, 
Gyermekkorom boldog idejében. 
 
Az a ház még most is ott áll, 
Minden emlék úgy muzsikál, 
Úgy mesél mint régen. 
 
Amikor még anyám dalolt, 
Szép mesékkel fölém hajolt, 
Gyermekkorom boldog idejében. 
 
Az  Édesanyákat a fenti dalszöveggel 
köszöntjük, boldog Anyáknapját és jó 
egészséget kivánunk. 
A M.M.K Igazgatói és a Hiradó 

szerkesztői.  

V an egy ház a Tisza-parton, 
Ott becézett szelíd hangon, 

Dalolt anyám régen,  
 
Nincsen rajta cifra torony, 
Egyszerű kis szerény otthon, 
Mégis legszebb nékem. 
 
Abban élt az édesanyám, 
Elringatott sok éjszakát, 
Ha került az álom. 
 
Szíve első édes vágya, 
Ott ébredt a boldogságra, 
Sírt az első fájó csalódáskor 
 
Szomorú füz lombos ága, 
Ráhajolt a kedves házra, 
Öreg Tisza-partra. 
 
Halkan síró falevelek, 
Szinte látom, hogy peregnek 
Elmerengek rajta. 
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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2012-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

Június 24 

Július 22 

Augusztus 26 

Szeptember 23 

Október 28 

November 25 

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 COOPERATIVE 
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.  

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 2012-es  

Munkaterve – május 

 május 5: Anyáknapi Ebéd 
május 19: Összejövetel 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
MUNKANAPOK a Központban 2012–
ben a hónap első szombatján reggel 

8 órától 
 

Május 5 
Június 2 
Július 7 

Augusztus 4 
Szeptember 1 

Október 6 
November 3 
December 1 

 

Minden segitőkész személyt várunk!!!! 
Köszönet az alábbi személyeknek akik részt vettek ápri-
lis 14-i munkanapon. Az alábbi munkálatok lettek elvé-
gezve: Ifjúsági konyhában nagytakarítás, általános 
kertészkedés, székek lemosása, dobogók és egyebek 
elhelyezése a kinti raktárban. 
Az Ifjúsági konyhában két alsópolcnak lábakat készített 
díjtalanul Fred Kruziczky  
Munkatársak: Tóth János, Zanáti Karcsi,Tárnoki János, 
Szabó Gyuri, Fogarassy Feri, Koppán Lajos, Sülly Sanyi 
és Eta, Fodor Jolka, Ámon Lilla, Szabó Gyula és Edit, 
szülők a Magyar nyelv iskolától, Vető Tibor és Olga  
 
Ebédet Vető Olga készített. 
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A TRIANON  TÁRSASÁG 

Viktóriai  Tagozata 

 

2012. június 3-án vasárnap du. 2-kor 
koszorúzást  és Trianon emléktábla 

 avatást tart a hősi Emlékműnél, 
 

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény. 
 

A  SZĺNVONALAS  MŰSOR  KEZDETE d.u. 3-óra 
 

A Magyar Központ Ifjúsági Termében 
760 Boronia Road, Wantirna, 3152 

 

EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA 
92 éve történt Magyarország tragikus 

szétdarabolása. 
 

Nemzeti dalainkat előadja: Zeneműhely együttes 
 

Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezőség. 
Belépődíj  5 dollár, gyermekeknek  ingyenes. 

Érdeklődni lehet : Szegedi Mihály (03) 9801 2043 
 

IGAZSÁGOT  
MAGYARORSZÁGNAK ! 

 

Értesítő 
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség, 

ez úton szeretné  értesíteni ez újság 
olvasóit és itt élő honfitársait, hogy a 

Melbourne központi Carltoni nagy 
temetőben a Magyar emlékmű mögött 

lévő urnafalban elhelyezett urnahelyek , 
megvásárolhatók. 

Az Urnafal felújítás alatt van, és egy 
tetőszerkezet, megvédés céljából van 
tervbe véve, és a közel jövőben e terv 

engedélyezése után meg épül. 
További információért kérem, hívják az 
Erdélyi Szövetség Elnökét az Urnafal 

új Kurátorát 

Bálint Kálmánt a 9794 6429 
telefonszámon, vagy 

E-mail; balintkalman@hotmail.com  

2012 március 28, szerda 
 

G 
yönyörű ferőfényes reggel, olyan, hogy öröm 
felébredni,  felkelni sem nehéz és a közérzetre 
igazán jó hatással van. Igy kezdődött a 

kirándulás napja. 
Az autóbusz vezető, napra készen, türelmesen várt amig 
a társaság, negyvenkilenc személy, helyeiket elfoglalták. 
Indulás! Irány „Sorrento”!  A kirándulók, egymást 
üdvözölve átadták magukat, ki-ki a maga módján, 
helyzetüknek. Némelyek beszélgettek, elmesélték a 
mindennapi életben történteket, mások a szép tájban 
gyönyörködtek. A hangulat kitűnő volt! Az út, az 
időjáráshoz viszonyodva, melyen az autóbusz a cél felé 
haladt, szintén csodálatos, látványos volt. Helyenként, a 
lombhullató fák, öszi szinben a napfénytől ezer szint 
játszva pompáztak, élénkre festve az örökzöld tájat. 
Biztos vagyok benne, hogy a kedves olvasók, akiknek már 
volt alkalmuk a félszigeten ezt a szép utat megtenni, 
egyeznek a fenti véleményben. 
Sorrentóba érkezve az autóbusz, utasaival együtt, helyet 
foglalt a hajón. Legtöbben leszálltak az autóbuszról, de 
voltak olyanok is akik helyükön maradva élvezték a 
hajóutat, mely mindenkinek egy külön élményt jelentett. 

A hajó fedélzetén a napsugaraktól, lágy szellőtől 
simogatva,  gyönyörködhettek a tájban, a tenger 
leirhatatlan csodás szinében, a hajó szelte habokban és 
az örökké éhes sirályokban. A kikötőt elhagyva, 
visszatekintve  Sorrentó partjaira, az utas elé tárul egy  
gyönyörűséges, felejthetetlen látvány. Már ezért a 
látványért is érdemes ezt az utat megtenni. 
Az öbölön (Port Phillip Bay) átkelve, a hajó Queenscliff-
be érkezett, ahol a társaság egy félórai sétát tett a 
főutcán. E séta, az érdekességek mellett, 
étvágygerjesztőül is szolgált, mivel  a következő 
állomás,  a Geelong-i RSL Klub volt, ahol finom ebéd 
várta a kirándulókat.   
A jó étvággyal elköltött étel után, a vidám kiránduló 
társaság, az autóbuszra felszállva, megelégedetten 
foglalták el helyüket. Az úton hazafelé, talán egy kicsit 
kifáradva, de boldog megelégedéssel raktározhatták a 
nap eseményeit, életük albumába.  
Milyen csoport kirándulása volt ez? 
A Nunawading-i „örök Ifjak” (Nunawading Senior 
Citizens Club) Klub vezetőségének szervezésében volt 
e kirándulás, ahol a Knox-i Idős Magyarok Klubjának 
tagjai is, szintén örök  Ifjak, résztvettek. 

Atyimás Erzsébet 
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Tükrös Néptánctábor 
Sydneyben 

 
Mint a Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes „veterán” 
csoport tagjai mi is résztvettünk a Sydney-i Tükrös 
Táboron. 
 
Vasárnap, április 8-án indultunk Sydney felé Gémesi 
Zoltánnal, Magyaroszágról itt tartozkodó 
néptánctanárral, aki szintén résztvett a táborban mint 
megfigyelő. A tengerparti utat választottuk, Lakes 
Entrance felé és első este Edenbe érkeztünk. Másnap 
délelőtt időnk volt körbenézni Edenbe ami most egy 
kedves halász-város, régen bálna feldolgozó üzeme is 
volt. Második nap Batemans Bay-ig jutottunk ahol a 
második éjszakát is töltöttük. Zoli emlitette, hogy 
amióta Ausztráliában van, kengurút nem látott. Hogy 
ezt orvosoljuk megálltunk Pebbly Beach-nél ahol 
százával vannak kengurúk – csak épp az nap 
nemvoltak. Nem baj, biztos még lesz alkalom valahol 
kengurút látni. 
 
Kedd estére megérkeztünk a Heathcote-i cserkész 

parkba, felállitottuk táborhelyünket és üdvözöltük a 
rég nemlátott ismerősöket, barátokat. Vacsora után 
már megkezdődött a tábor az első táncházzal. 
 
A négy napos tábort a Sydney-i Kengugro és 
Transylvaniacs Együttes rendezte, körülbelül a 150, 
többnyire fiatal részvevővel. Melbourne-t  31 
néptáncos képviselte. 
 
Bonchidai táncokat tanultunk három tehetséges 
táncostól: Kádár Ignác, Reicher Richárd és  Baranyai 
Barbara. A gyerekekkel Halmos Zsuzsa foglalkozott. A 
táncosokat a Tükrös Együttes és a Transylvaniacs 
kisérték. Fárasztó volt a napi 5-6 óra tánc és este a 
reggelbe nyúló táncház, de nagy élmény.  
 
Gratulálunk a szervezőknek a sikeres táborhoz és 
kiemelve megemlitem Jandó Péter szakácsot, aki 
ügyesen ellátta a nagy létszámú résztvevőket. 
 
A következő néptánctábort Melbourne vállalta el. 
Nagy kihivás lesz nekünk hasonló tábort szervezni. 
 

Kövesdy Éva 

Ebéd Lakes Entrance előtt 

Kilátó Eden-ben 

Kövesdy András fényképei Eden-i kikötő 
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Sydney-i Tükrös Tábor 

Kövesdy András fényképei 
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Sydney-i Tükrös Tábor 

Kövesdy András fényképei 
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A magyarországi 4 for Dance táncegyüttes különleges 
stílusával hódította meg Ausztráliát; a közel hat hetes 
turné keretein belül Sydney, Gold Coast és Melbourne 
közönsége élvezhette a fiatalokból álló csapat 
lendületes, egész estés produkcióját. 
A 4 for Dance 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy az 
általuk nagy tiszteletben tartott magyar néptánc 
autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal tegyék 
még izgalmasabbá, s így egy önálló stílust hozzanak 
létre. A csapat népszerűsége azóta is töretlen, hiszen a 
4 for Dance értéket közvetít, kultúrát táplál, és 
mindezeket a mai kor szellemében, sok humorral 
fűszerezi. A csapat a világ összes kontinensén 
bemutatta már művészetét, már csak Ausztrália 
maradt ki a sorból, de Vígh Zsolt – turnémenedzser, a 
Korona Csárda vezetője – segítségével 2012-ben ez is 
megvalósulhatott. 
A fiúk – elmondásuk szerint – rengeteg élménnyel 
tértek haza, a táncelőadások mellett jutott idő 
Ausztrália néhány nevezetességének megtekintésére 
is.  
„Fantasztikusak itt az emberek, mindenki nagyon 
kedves volt velünk és egy igazi új családra találtunk az 
ausztrál barátokban” - mondta Enyedi Péter, a csapat 
marketing felelőse. „Szerencsére az előadásaink óriási 
érdeklődés mellett, telt házzal zajlottak le és a 
közönség állva tapssal jutalmazott minket; nagyon 
örülünk, hogy a magyarság ilyen összetartó és 
érdeklődő az új magyar kultúra iránt.” – nyilatkozta 
Illés Dániel – kreatív felelős - aki emellett megjegyezte, 
hogy terveik között szerepel a közeljövőben egy újabb, 

nagyobb szabású körút keretein belül visszatérni a 
szigetországba. „Megkóstoltuk a kenguru húst, láttunk 
csodás dolgokat, mint például a sydney-i Operaház, 
Surfers Paradise, Great Ocean Road, Phillip Island, 
mégis a legnagyobb élmény számomra az volt, mikor a 
Federation Square-en rendeztt Viva Victoria Festival 
után a szervezők ámulva gratuláltak, hogy megállt az 
egész tér és beszorultak az emberek, annyi néző volt 
kíváncsi a 4 for Dance műsorára.” – mesélte Gál 
Sándor, a csapat gazdasági refernse. 
Összességében elmondható, hogy a magyarországi 
csapat első bemutatkozása Ausztráliában egy új 
hullámot indított el, hiszen a világjárta formáció 
méltóképpen képviseli a magyar kultúra új irányzatát 
bármely országban, örülünk, hogy ebből az élményből 
nem maradtak ki az itteniek sem, aki lemaradt a 
következő alkalommal mindenféleképpen ne hagyja ki 
a lehetőséget, bár addig is a www.4fordance.com.au 
honlapon nézheti meg a csapat bemutatkozását. 
„Köszönettel tartozunk Kákonyi Angélának, aki a 
sydney-i fellépéseinket pontosította, Horváth 
Gyöngyinek, a gold coast-i munkáért, valamint 
legfőképpen Vígh Zsoltnak, aki nélkül nem 
valósulhatott volna meg ez az álom…” – fejezte be az 
interjút Bárány Kristóf, kommunikációs beosztott. 
Köszönjük fiúk, köszönjük 4 for Dance, hogy 
hagyományaitokhoz híven nem hagyományosan 
szórakoztattátok az ausztrál közönséget. Csak így 
tovább! 

Ritmusvándorok, avagy a 4 for Dance Ausztráliában turnézottRitmusvándorok, avagy a 4 for Dance Ausztráliában turnézott   

http://www.4fordance.com.au/
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Pityu és Ági 
Legtapasztaltabb duo az országban. 

 
Vállaljuk 

Lakodalmak, bálok névnap, szülinap, keresztelők és 
minden rendezvényt, ahol szükség van a színvonalas 

zeneszolgáltatásra. 
 

Fergeteges mulatós zene, régi és új nosztalgia,  
nemzetközi világslágerek,  

régi és új örökzöldek, 

 

 

 

 

 

 
Elérhetőség: 
Tel. (03) 9796 0608            Mobil. 0424 331 135   

e-mail:  istvanr@bigpond .com 

Néptánc próbák  

GÉMESI ZOLTÁNNAL  a 

 Magyar Központban 

Magyar Központ Néptánccsoport 

3 évestől  10 évesig—kedd este 6-tól 8 

óráig 

10 évestől 18 évesig péntek este 6.30-tól 

9-ig 

Érdeklődni: Jobbágy Simona 0411 486 242 

Gyöngyösbokréta két csoportja  

Hétfő 6,30-tól 10-ig; Szerda 6,30-tól 10-ig 

Fiú tánc tanitás: csütörtök 6,30-tól 8-ig 

Érdeklődni: Huszár Jutka 0412 809 793 

Májusi Különleges Programok a  
Korona Csárdában 

 
Május 13, vasárnap 12-órától 

Anyák Napi Ebéd 
Büfé ár: $39 

 
 

Május 18, péntek este 8 órakor 

‘Salsa’ Est 
Belépő (vacsora nélkül): $8 

Vacsora kapható 6-8-ig 
‘Salsa’ tánctanitás 8-9-ig 

9-től ‘Salsa’ party 
 
 

Május 19, szombat este 6 órától 

Névtelen Együttes közreműkődésével 
3 fogásos vacsora 

Ár: $40 
Táncvetélkedő az est folyamán 

 
Május 26, szombat este 7 órától 

Operett Gála Est V Molnár Judittal 
3 fogásos vacsora 

Ár: $55 

IDILEK IDEJE 
 

Az öröm és a jó kedv áll mint szikla vár. 
Jeles vendégeket példásan várva vár. 
Ahol nincs sem vád, sem sértő kétely jelen.  
A biztonság barátom, aki jár velem.  
 
Május a gyönyörű idő, kies napok,  
A lágy napsugár, virágos kert, illatok, 
Elvarázsló erő, érzés, vágyak, óhajok; 
Körül vesznek szép álmok, ritkák és nagyok.  
 
Áhitattal átitatnak, mint éjt a csend, 
Majd a hajnal ébreszt és szól az élet rend: 
„Egy viadalban vívtál, vívni fogsz megint”. 
A győztes mosoly'g, s a vesztes csak legyint. 
Késztet a szeretet és boldog a szívem. 
Biztat a képzelet, tüzet érint kezem. 
Mint új világ láttán -- énekel az elmém, 
S dicső pártás angyalok állnak most mellém. 
 
Mint enyhítő szellő az érzés felemel 
Újra indul az élet, s éltet szent eledel. 
Eltűnnek a sebek, a bánat elpárolog. 
Egyedül nem vagyok –jöhetnek századok. 
 
Antal Péter 
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Néptánc az Árpád Otthonban 
 
A Magyar Kultúr Kör néptánccsoport megajándékozta az Árpád 
Otthon lakóit április 1-én amikor a repertoárjukból három táncot 
előadtak. A lakók köszönetüket nagy tapssal mutatták. 

Kövesdy Éva 

Kövesdy Éva fényképei 
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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 
szüksége forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and 
Solictors.  
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 

Dr Kapantzia n Artú r  
Ü gyvé d - Barristér & Solicitor 

Mobil: 0422 524 206 
arthúr.kapantzian@alr.com.aú 

 
Kinek ajánlatos végrendeletet késziteni? 

 
 Akinek 50,000 dollárnál magasabb értékű vagyona 

van, 
 Akinek gyermekei különböző házas(élet) társi 

kapcsolatból származnak,  
 Aki a vagyonát nem egyenlően kivánja elosztani, 

vagy 
 Aki az elhalálozása esetére szeretne jótékonysági 

vagy ajándékozási rendelkezést tenni 
 

Mit eredményezhet egy érvényes végrendelet? 
 

 Bizonyosságot a kedvezményezett személyeket 
illetően, 

 Gyors és egyszerű hagyatéki eljárást, 
 Csökkentett hagyatéki költséget, 
 Elkerülhetővé teheti az esetleges hagyatéki vitákat. 

 
Anthony Raso and Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Vic 3179 

Telefon: (03) 9763 6399 

mailto:enquiries@msandor.com
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A honlapra érkezett  

Iam looking for my cousin and his family. They 
immigrated to Australia in the sixties his name is 
Sasadi Gyula or Julius. His original name was Sersli 
Gyula. He is two years younger than his brother 
Ferenc. Ferenc returned to Hungary from WWII with 
one leg missing. Ferenc later married but had no 
children. He died at the age of sixty two. Both Ferenc 
and Gyula changed their old family name to Sasadi, 
Gyula returned home from WWII POW camp from 
Russia physically and mentally sick.  

He later married and had son and daughters. He 
wasn’t very communicative so I don’t really know 
when he and his family left Hungary. Because he 
change his name before he emigrated by then in1956, 
I was already living in the US and had lost contact.  

If you could help me to locate either Gyula or his 
children I would be very grateful  

  

Thank you.  

Andras Zaborski 

zaborskirs@msn.com  

A Vöröskereszt keresi az alanti személyeket: 

Pap vagy Papp János- Case No. 80082 

Nyisztor Péter Pál-Case No.70582  

 

Vöröskereszt telefon száma: 1800 131 701 

(free call) 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Új múzeum létesül Szentendrén, mely arra hivatott, 

hogy Pirk János (1903-1989) Munkácsy-díjas 

festőművész, Szentendre Város Díszpolgára, a XX. 

századi magyar művészet, ezen belül a szentendrei 

festészet egyik kiemelkedő alkotója, európai  

színvonalú munkásságát bemutassa, közkinccsé tegye. 

Kérjük tekintse meg rövid bemutatónkat.  

 

Üdvözlettel  

Pirk János Múzeum alapítói 

csicsaytamas@citromail.hu 

Jo Napot! 
 

My mother would like to sell a cimbalon. We 
think it is worth about $3,500. If you are 
interested we can negotiate.  

Yours Sincerely  

John Garamszegi  

Tel: 0425 731 292  AH: 9822 5348  

Értesités azon személyeknek akik 

Magyarországra mennek, nem iskolai 

szezonban(tehát Július Augusztus) és jutányos 

áron szeretnének lakáshoz jutni. 

Ez a bevétel sokat segit az Iskolák 

fenntartásában. A Kollégiumok örömmel 

fogadják a nyári vendégeket: 

 

Szent Imre Szakkollégium 

6724 Szeged London Krt 13 

Tel 06 62 426 327  

 

Magyarországról keresik Feigler Emilt. Ha valaki 
ismeri akkor hivja 0418 553 193 számot  

mailto:zaborskirs@msn.com
mailto:csicsaytamas@citromail.hu
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429  

email: balintkalman@hotmail.com 

Gyűlések: Minden hónap első hétfőjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 

 

 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
   Huszár Jutka 
tel:    0412 809 793 
email: jutka@aapt.net.au 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 6,30 
órai kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági 
termében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök:    Gruber Tibor 

tel: 5968 9939 es  0409 802 115  

 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
elnök:  Szeverényi László 
tel:   9879 8203 
email: kisujsag@netlink.com.au 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 

 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   : 0409 434 417 
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 
 
 
MHTV 
Elnök: Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
 
email: spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

Trianon Társaság 

Elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@bigpond.com 
 
Célunk : Kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Bé-
kediktátum igazságtalan, történelmileg 
hibás döntéseit.  
 

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
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május 5. szombat Munkanap 
    Anyáknapi ebéd a Cserkészek rendezésében 
 
május 6. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
     
 
május  13.  vasárnap 8.30 Szentmise 
     
május 20. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
  
május 27. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet  
              
 

Júniusi  naptár  
 
június 2. szombat  “ÉLETFORDULÚK” Néptánc Gála Műsor 
június 3. vasárnap  Emlékezzünk Trianonra 
június 27. 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  

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb Május 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. 

MÁJUSI NAPTÁR 


