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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. 

 

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.  
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 2012-es  

Munkaterve – augusztus 

 augusztus 11:   Összejövetel  / Cserkész családi est 

 augusztus 18:   Szolidaritás tüze, világszerte  augusztus 19:  Szent István megemlékezés 
augusztus 25:  Összejövetel       

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

8 órától 
 

Augusztus 4 
Szeptember 1 

Október 6 
November 3 
December 1 

 

Július 7-én az iskolatermek hibáinak kijavítása, mint a 
menyezet kockák kicserélésére került sor. 

Kint általános kertészkedés, gyomírtás, fagallyak és 
szemét lett égetve. 

Az eddig őrzött öreg szőnyeg, és egyebek 
szemétteleprevaló szállítására is sorkerült . 

A finom ebédet Vető Tibor “főzte”, ami friss 
kenyérből  vegyes felvágottakból állt. 

Munkatársak; Tóth Jancsi, Varga Árpi, Tárnoki János, 
Koppán Lajos, Rodek Tóni, Sülly Eta, Ámon Lilla, Marót 
Márti, Szabó Edit, Fodor Jolka, Vető Tibor  

Vető Olga 
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RANGOS DÍJ A MELBOURNE-I 
MAGYAR ISKOLA DIÁKJÁNAK  

 
A Premier’s VCE Awards Victoria állam egyik legran-
gosabb középiskolás kitüntetése, amelyet évente 
osztanak ki az érettségi tantárgyak minden kategó-
riájában az érettségi vizsgán 46-nál magasabb 
pontszámot elérő diákok jutalmázására.  
 Az idén iskolánk egyik tanítványa Ropolyi 
Boglárka részesült abban a megtiszteltetésben, hogy 
szorgalmas munkája és kimagasló magyar nyelvtu-
dása eredményeképpen átvehette ezt a díjat.  
 A díjátadó ünnepség megrendezésére a Con-
vention Centre egyik termében került sor ez év 
június 27-én. Jeles meghivottak voltak többek között 
Ted Baillieu és Alex Chernov, Victoria kormányzója; 
ez utóbbi nyújtotta át a kitüntetést Boglárkának.  
 Kimondhatatlanul büszkék vagyunk 
tanítványunkra, aki példaképként áll jelenlegi és 
elkövetkező magyar diákok előtt, hirdetve, hogy 
megéri, mindig megéri tanulni.  
 Ez alkalom kapcsán köszönjük diákjainknak 
és szüleiknek, tanárainknak valamint adományozó 
pártfogóinknak az állandó támogatást. Nélkülük nem 
lenne lehetséges iskolánk eredményes működtetése.  
 

Gábor Anna Mária 
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A Melbourne-i Magyar Központ  

2013-ban újra rendezi a 

közkedvelt és népszerű 

Hungarofestet  amelyre február 

22-23-24-én kerül sor.  

 Ez immár a 12-ik Hungarofest ami 

Ausztráliában a legnagyobb magyar kultúrális 

fesztivál. 1994-ben volt az első, amikor még 

Folkfest néven indult el. Minden második évben 

volt azóta megtartva de már volt úgy is, hogy 

évente.  

 A bevált három részre osztott fesztivál 

mindig változatos műsort kinált, és egyben a 

közönséget tanitja is a magyar kultúráról, 

hagyományokról. A kiállitások témaköre például 

foglalkozott a nobel dijjas magyarokról, vagy a 

kárpátmedencei őshonos háziállatokról. Gyönyörű 

népművészeti tárgyak, kovácsolt szobrok Ilosvay 

Gusztávtól és Józsa Judit 7 vezér kisplasztikája 

diszitették a termet. 2009-ben Révész Márta 

Magyarországról kézzel készitett csipkéit 

csodálhattuk. 2006-ban nagy része a kiállitásnak az 

1956-os Forradalom   50-ik évfordulójának volt 

dedikálva. 2011-ben Világos István Liszt Ferenc 

emlékműsort állitott össze. A 12 alkalom alatt több 

festőművész lehetőséget kapott, hogy munkájukat 

kiállitsák de azon kivűl voltak érdekes és 

különleges kiállitott tárgyak, mint például 

különböző ceruzák és bélyegek. 

 A műsorok mindig változatosak. A helyi 

táncccsoportok fellépése kedvelt és látványos. A 

zenekarok közreműkődése mindig népszerű a 

látogatók által, vagy a nagyteremben, vagy kint a 

sőrkertben. Az utolsó két Hungarofeszten a Box 

Hill-i Ballett iskola magyar témájú előadással, mint 

2009-ben a János Vitéz-zel gazdagitották a műsor 

sorozatot. Magyarországról 1999-ben a Tolcsvay 

Trió „Hid Ausztráliába” cimű zenés, táncos 

előadással léptek fel. Tárkány Kovács Bálint 

cimbalom művész 2004-ben Jackie Orszáczky-val 

játszott kombinált népzenét és jazz-t. Nagy Tamás 

a Nox Együttesből és Farkas Tamás a Békéscsabai 

Tabán Együttes táncosa és koreográfusa 2009 

voltak vendégszereplők. Itt lehetne tovább sorolni a 

szereplőket akik gazdagitották a műsorokat mint 

például Biszák Júlia, Tűz Zoltán, a Zengő kórus, Csik 

Éva és még sokan mások. 

 Kiemelkedő vendégeink közé tartozott 

Göncz Árpád aki 1999-ben vett részt a fesztiválon. 

Azóta már tradició lett, hogy a magyar nagykövetek 

nyitják meg a fesztivált és ezt a rendezők meg 

szeretnék tartani. 

 A konyhán változatos eredeti magyar izeket 

készitenek mint a lecsó, túros csusza, töltött 

paprika és még sorolohatnám. A kertben készül az 

el nem hagyható bogrács gulyás. A sütemények 

mindig népszerűek és nem lehet eleget késziteni. 

 2013 februárban rendezésre kerül a 12. 

Hungarofest és a fesztivál rendezése már 

megkezdődött. A fesztivál koordinátori szerepet 

Fodor Sándor vállalta el. Az albizottságok a 

következő személyek: 

 Média: Kövesdy Éva 

 Program: Vető Olga, Kövesdy Éva és Liptai 

Ibolya 

 Gyerek Program: Kovássy István, Gruber 

Tibor, Bartha Gyöngyi, Makkai Márta 

 Kiállitás: Jobbágy Simona, Kövesdy András, 

Dézsi Csaba és Benedek Ilona 

 Konyha: Szabó Edit; Kocsma: Ámon Lilla és 

Hende József 

 Épitkezés-terem felállitás: Vető Tibor 

 Bejárat/parkolás: Erdélyi Szövetség 

 Ha valaki szertne segiteni, illetve 

hozzájárulni a fesztivál sikeréhez hivja Fodor 

Sándort 5996  4006 vagy email: 

alexfodor477@hotmail.com 

A 2013 Hungarofest kiemelkedő vendége 

Pozsonyból a Szöttes Együttes lesz akik elfogadták 

meghivásunkat és egy három hetes turnét 

terveznek. Az együttest művészi vezetője Gémesi 

Zoltán kiséri aki ez évben 4 hónapot töltött 

Melbourne-ben és a táncosainkat tanitotta.   

 Mindenki jegyezze be naptárába 2013 

február 22-23-24-et és jöjjön el újra a 

Hungarofestre. 

Kövesdy Éva 

mailto:alexfodor477@hotmail.com
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HUNGAROFEST FOTÓALBUM 
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ANNA BÁL 2O12 
 
Sok munka és izgalom után elérkezett a nagy nap, az 
54sz Hunor és Magyar fiúcserkészcsapat 5O éves 
fennállását ünneplő bál.  Amikor este, még a kezdet előtt 
körülnéztem a teremben, szinte meghatott a gyönyörű 
látvány.  A fehér terített asztalok, a világoskék szalvéták, 
a magas kék és arany szalaggal díszített 
gyertyatartókban a már égtek a gyertyák, a kék és arany 
felfujt léggömbök, csodálatos ünnepi légkört varázsoltak.  
Aztán lassan érkeztek a vendégek, a hölgyek szebbnél 
szebb ruhákban, de a férfiakra sem lehetett 
panaszkodni.  Már a bejáratnál várta őket a kupica 
pálinka, így máris biztosítva volt a jó hangulat.  A vacsora 
természetesen ismét kitűnő volt és úgy láttam nem 
egyszerre rohanta meg mindenki a konyhát, s így rövid 
sorbaállás után máris mindenki jóízűen falatozott.    
Pont 9 órakor kezdődött a müsor.  Pálos István a IV 
Kerület elnöke és a bálanya Gruber Kati és kísérete 
bevonultak a cserkész induló zenéjére.  Megható volt, 
hogy Katit kisérete a csapat legöregebb cserkésze 
Markovics  Feri bá’ és a  legfiatalabb Gruber Ricki. 
Kovássy András magyarul és Weber Melanie angolul 
köszöntötte a vendégeket.  Bemutatták a bálanyát 
Gruber Katit aki 1975 óta cserkész.  Őt és Gruber Tibit 
ünnepltük  mint csaknem az első cserkészházasságot és 

most már két cserkész gyermek büszke mamája András 
röviden beszámolt a múlt év legsikeresebb 
eseményéről, az Ausztráliai Magyar Jamobreeről.  
Januárban táboroztak Sydney közelében, ahol négy 
földrészről jöttek magyar cserkészek.   Egy életreszóló 
emlék a résztvevőknek.  Másik legfontosabb esemény, 
hogy szaporodnak a kiscserkészek és most már egy 
Maci és egy Bagoly őrs biztosítja a csapat jövőjét.  A 
palotás bemutató következett, gyönyörű 
díszmagyarban hat pár fiatal cserkész mutatta be, hogy 
nem csak táborozni tudnak a cserkészek.  Majd Pálos 
Pista bá’ számolt be a csapat múltjáról, alakulásáról és 
említette névszerit azokat akik az 5O év alatt mint 
vezetők, odaadással és szeretettel vezették a csapatot.  
Gruber Tibi vidám anekdotákat sorolt fel 
cserkészéletéből.  Sok kedves emlék ,  én is átéltem 
ismét a kellemes éveket.  A Kultúrkör táncsorjának 
vendszereplése után, mivel ma volt a csapat hivatalos 
születésnapja, behozták a hatalmas tortát és 
meggyújtották  a gyertyákat. A bálanya  megnyitotta a 
bált és kezdődőtt a muri.  Nagyszerű volt a hangulat,  
mindenki jól érezte magát és együtt örült a bál 
sikerének. 
Jó munkát! 
Kovássy Marianne cscst 
Körzeti parancsnok 
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DUNA TV KÉRÉSE 
 

Hamarosan új arculattal jelentkezik a magyar közmédia  
A magyar közszolgálati televíziók, rádiócsatornák és 
internet portálok több mint egy éves előkészítő munkát 
követően az olimpia nyitónapján forradalmian új 
arculattal mutatkoznak be Önnek. Az arculatváltás július 
27-én indul a képernyőn, majd fokozatosan, a közmédia 
valamennyi csatornáját érinti.  
Az új arculat az egységes magyar közmédia-rendszert 
testesíti meg. Formavilága letisztult, könnyen, gyorsan 
azonosítható.  
Az elképzelés megvalósításába szeretnénk – igazi 
közösségként – Magyarország határain túl élő nézőinket 
és hallgatóinkat is bevonni, hiszen azt valljuk, hogy a 
közszolgálati média a közösség médiája. Ehhez 
szükségünk van a közreműködésére.  
Arra kérjük, hogy Ön is vegyen részt a fotózáson!  
Továbbá kérjük, hogy levelünket a csatolmányokkal 
együtt juttassa el azoknak az ismerőseinek is, akik 
szintén a Duna World csatorna nézői lehetnek!  
A cél egy olyan adatbázis és internetportál létrehozása, 
melynek segítségével bárki megjelenhet a közszolgálati 
médiában annak arculati elemein keresztül.  
Részvételi szándéka esetén a lenti útmutató alapján 
legyen szíves elkészíteni fotóját, és azt valamint a csatolt 
hozzájárulást kitöltve és aláírva küldje vissza részünkre. 
Ha már a kampány kezdetén szeretne megjelenni a 
képernyőn, úgy a fotót és a hozzájárulást legkésőbb 
2012. július 25-ig küldje el nekünk e-mailben a 
newimage@mtva.hu címre.  
Köszönjük, hogy részt vállal a közös munkánkban!  
MTVA – Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 
Alap  
web: www.mtva.hu  
e-mail: newimage@mtva.hu 

Táncház a Központban 

Minden korosztály képviselve volt a július 7-én 
tartott Táncházon melyet a Magyar 
Néptánckultúra Alapitvány rendezett a 
Melbourne-i Magyar Központban. A táncokat a 
Vardos Együttes zenéje kisérte mig a Táncházat 
Reicher Richárd, a pozsonyi Ifjú Szivek 
Néptáncehyüttes kiemelkedő táncosa vezetett. 
A résztvevők többnyire a tánccsoportok tagjai 
voltak, de több kezdő táncos is résztvett akik 
most ismerkedtek a változatos magyar 
néptánccal. 

Kövesdy Éva 

Székelyruha Eladó 

Eladó egy 10-12-es  méretű Székelyudvarhely/

Csikszereda  környéki  székelyruha (ing, mellény, 

szoknya, kötény).  A  szoknya és a mellény eredeti szöttes 

anyagból készült. Az ing és a kötény lenvászon.  

Érdeklődni lehet a 0410590951-es telefonszámon, illetve 

a jutka@yutka.com e-mail cimen.  

Szabó Josh  fényképei 

mailto:jutka@yutka.com


9 

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  

a Magyar Központban újra 

kezdődnek augusztusban. 

Magyar Központ Néptánccsoport 

péntek este 6.30-tól 9-ig 

Érdeklődni: Jobbágy Simona 0411 486 242 

Gyöngyösbokréta két csoportja  

csütörtök 7-től 9-ig 

Érdeklődni: Kövesdy Éva 0409 524454 

Dear Guests 
Please NOTE the Korona Csárda Restau-

rant will be CLOSED 
from the 29 June, until 9 August. 

We will re-open Friday 10 August  at 6pm 
For further Bookings please call  9801 

8887  or e-mail us 
on  koronacsarda@yahoo.com.au 

  
Kind Regards, 

Korona Csárda Management 
 

GONDNOKI ÁLLÁS 

A Melbourne-i Magyar Központ vezetősége 
bentlakással, magyar és angolul jól tudó 
személyt vagy házaspárt keres gondnoki 
pozicióra. A pozició az év végétől, vagy 
2013 év elejétől lehet aktuális. 

Bővebb felvilágosítás Vető Olga  9754 8579 

A HELYZET HATÁSA 
 
Az ABC TV műsor este 
Sors csapásokban kereste 
A közelmúlt történelmét, 
Uralkodók véleményét. 
 
Európa téves vívmányát, 
Két évtizednek lábnyomát. 
Változatok árát kéri, 
S csak az önérdek vezérli. 
 
Nem jött jó hír, amit vártam. 
Szólt ritka szó, be is láttam:- 
”Lesz védelem érdem rangján” -- 
Hangzik holnap népek ajkán. 
 
Ha az ember lelkülete, 
Igazsága, becsülete, 
Mint csodás kert épül, szépül. 
Tud-e békén élni végül? 
 
Ezredeken át éltünk már, 
Tudjuk mily jó a tele tál. 
Kényszer, szükség ha el nem ér, 
Az életünk még többet ér. 
 
Ha tudnánk, hogy meddig élünk, 
S mi jó lesz az örökségünk, 
Népünk , hazánk megjegyezné, 
A fő döntés felemelné! 
 
Antal Péter 

mailto:koronacsarda@yahoo.com.au
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A TERMEK A TERMEK A TERMEK 
HASZNÁLATA A HASZNÁLATA A HASZNÁLATA A 

MAGYAR MAGYAR MAGYAR    

KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN  

Június végétől a Melbourne-i 
Magyar Központ termei 
kiadásával Anna Withington 
foglalkozik. 

Kérjük őt hívják,a szokásos 

telefonszámon 9801 6408. 

A gondnokot a 0408 011 974 

mobil számon lehet elérni.  

 

A Magyar Központ igazgatói 

Ha hivatalos ügyintézésre van 
szüksége forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and 
Solicitors  
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 KAPANTZIÁN ARTÚR 
Ügyvéd – Barrister and Solicitor 

Mobil: 0422 524 206 
arthur.kapantzian@alr.com.au 

 
 Végrendeletek, (Will and Estate Planning) 
 Általános Meghatalmazások (Power of 

Attorney) 
 Hagyatéki ügyek (Probate and Administration 

of Deceased Estate) 
 Családjogi ügyek (Cohabitation Agreements, 

Divorce, Parental and Property Settlements) 
 Ingatlanok Adás-vétele, (Contract of Sale of 

Real Property, Conveyancing) 
 Kereskedelmi és vállakozási szerződések, 

(Consumer Protection Law, Sale of Business, 
formation of Partnership and or a Company) 

 Bérleti megállapodások (Lease, Transfer of 
Lease, Renewal of Lease) 

 Magánjogi viták (Civil Law Disputes) 

 
         Anthony Raso and Associates 

   1 Darryl Street, Scoresby Vic 3179 
         Telefon: (03) 9763 6399  

mailto:enquiries@msandor.com


11 

A honlapra érkezett  

Kedves Hölgyem! Uram! 

Egy Kocsis János nevű urat szeretnénk megtalálni, aki 

valamikor Ausztráliába, Merlbourne-be költözött. 

Ugyan ott van földterülete, ahol nekünk, Pilisen, 

Magyarországon. Ennek a földterület rendezésével 

kapcsolatban keresnénk. 

Mindösszesen a következő adataink vannak róla. 

Név: Kocsis János 

Született: 1937 

Anyja neve: Péntek Júlianna 

Utolsó lakcíme: Ausztrália, Melbourne, Wallace 20. 

Kérem, amennyiben tudnak segíteni a fenti személy 

vagy hozzátartozója felkutatásában, vagy elérésében, 

vegyék fel velünk a kapcsolatot. 

Köszönettel 

Rizmajer Andrea & Rabi András 

andrea@a2-studio.hu 

Hello, 

I hope you can help me. My husband has been learning 

to play the citera in Hungary for the last two years. We 

are returning to Melbourne next month and he would 

like to continue learning. Do you have any contact 

details (phone number or email address) for citera 

teachers in Melbourne? 

 

Thankyou for your help, 

Amanda 

acwillcocks@gmail.com 

The Embassy has been asked by a Hungarian 
government to bring the following to the attention of 
the Australian community in Budapest. 
  
The Szőlőtő Foundation, which helps Hungarian 
schools to have native English-speaking teachers for 
bilingual school programs in Hungary is looking for a 
native English speaking teacher, who could teach 
elementary school children in Budakeszi (in this 
particular case, we are talking about a second grade 
class).  The basic concept has two teachers (one 
Hungarian, one English speaking) be with the class all 
day long and teach it fundamentally the same 
curriculum in both languages virtually 
simultaneously.  The Foundation tries to make sure 
that the salaries the foreign teachers get are 
competitive.   
  
Those interested could also contact the Szőlőtő 
Foundation directly at szoloto@gmail.com and send a 
CV to the attention of Ms. Erika Lipták and Mr. Tódór 
András Bardócz or on its website: http://
www.szoloto.hu.   

The Respected Hungarian Community  of Melbourne! 

 

Dear fellow Hungarians! 

I am dr. Tamás Szekeres retired veterinary doctor, from 

Budapest. My wife and I will travel to Melbourne in the 

next year which will be the last stop of our long 

Australian tour. We are planning to spend five days in 

Melbourne, from January 15 to 19. We will return to 

Budapest via Bangkok, Sunday afternoon on January 

20. During our Melbourne stay we would like to see 

the final of the Australian Open Tennis tournament. 

We are wondering if a local Hungarian family would be 

able to provide accommodation for us for the five 

days.  

Thank you very much and best regards 

dr. Tamás Szekeres 

topvet.szekeres@t-online.hu  

Honfitársaim! 

Két hete indult az Anyaországban a Magyar Tudat 

nemzeti hírportál. Elérhetősége: 

www.magyartudat.hu 

Várjuk látogatásaitokat és minden információt, mely 

Veletek és a kinti  magyarsággal kapcsolatos. Aki fa-

cebookon van várjuk a lájkolását. 

Barátsággal választ várva. 

vitéz Orosz Árpád 

info@magyartudat.hu 

mailto:andrea@a2-studio.hu
mailto:acwillcocks@gmail.com
mailto:szoloto@gmail.com
http://www.szoloto.hu
http://www.szoloto.hu
mailto:topvet.szekeres@t-online.hu
http://www.magyartudat.hu
mailto:info@magyartudat.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 vagy  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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augusztus 4. szombat  Munkanap 
 
augusztus 5. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
     
augusztus  12.  vasárnap 8.30 Szentmise 
     
augusztus 18. szombat  Szent István Bál 
 
augusztus 19. vasárnap 11.00 Református Istentisztelet 
     12.00 Szentmise Egyetlen magyar szentmise  a St.Colman 

     Templomban (Balaclava)  

      
augusztus 26. vasárnap 8.30 Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet  
     Klub Ebéd 
            
 

Szeptemberi  naptár  
 
szeptember 1. szombat  Apáknapi ünnepély a Cserkészek rendezésében 
szeptember 9. vasárnap  Regnum Szövetkezet ebédje 
szeptember 15. szombat  Tavaszi Bál a Rajkó Zenekarral  
szeptember 16. vasárnap  Rajkó Zenekar Koncert    
 

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. (postacím: 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 


