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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. 

 

Augusztusban nem lesz 
megtartva 
Szeptember 26 

Október 31 
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 

 
Szeptember 4 

Október 2 
November 6 
December 4 

reggel 8 órától 
 

Minden segitőkész személyt várunk!!!! 
 
 

Az agusztusi munkanapon a következő 

személyek vettek részt, akiknek segitségüket 

ezúton is köszönjük:  
Anton István, Dér Szilvia, Hegedűs József, Sülly 
Sándor és Eta, Szabó Gyuri és Marika, Tóth János, 
Vető Tibor és Olga, Zanáti Károly.  
 
A finom székelykáposztát Sülly Eta készitette. 

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  

 

Köszönet 

nyilvánitás! 

Köszönjük annak a fiatalembernek aki az 
augusztusi munkanapon részvett a kerti 

munkálatokban. Kérjük jelentkezzen, 
hogy személyesen is  köszönetet 

mondhassunk. 

A Melbourne-i Magyar Központ 
Vezetősége 
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A MELBOURNE-i MAGYAR KÖZPONT IFJÚSÁGI TERMÉBEN 

760 Boronia Road Wantirna Vic 3152 

2010 OKTÓBER 30.
szombat 17 órától 

 

 

 

 

 

 

BISZÁK JÚLIA  

JANKOVITS JÓZSEF 
  ELŐADÁSÁBAN 

BELÉPŐ vacsorával együtt: $ 50         ITAL  A BÁRBAN KAPHATÓ 

JEGYRENDELÉS: 

KULCSÁR Erzsébet 9874 6373 

 TÓTH János: 9543 4956 

 VETŐ Olga: 9754 8579 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR  

A KÖZPONT VEZETŐSÉGE  
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JEGYRENDELÉS: VETŐ OLGA  9754 8579 

VIGH ZSOLT   9801 8887 MOB.0433 580 355 
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Hungarofest—2011 
Egy év szünet után, vagyis 2011 márciusában a 
Magyar Központ szárnyai alatt ismét megren-
dezésre kerül a Hungarofest, mely vendégűl 
látja nemcsak az ittélö ma- gyar, de ausztrál és 
más nemzet tagjait is.  
A cél az, hogy dedikált segitők tegyék három 
napon át változatossá és felejthetetlenné ezt a 
rendezvényt.  
A rendezvény koordinátora Pál Zsuzsa, aki ezt a  
kihivást Vető Olgától (aki az eddigi fesztiválokat  
nagy sikerrel bonyolitotta le) vette át.  
Szeretnénk bevonni olvasóinkat is ehhez a 
nagyméretü rendezvény megvalósitásához.  
Voltak már sikeres kiállitások; gyönyörű képek 
hivatásos és amatőr festőktől,  szobrászoktól, 
többek között a hét vezér nagyméretű  szobrai, 
kézimunka bemutaó, bélyeg, pénzérme és régi 
képeslapok bemutatása.  
Kiállitás mely nagyjainkat, nobeldijasainkat és 
felfedezőinket mutatta be, stb.  
A rendezvény alatt, dél körűl és estefelé a ma-
gyar konyhaművészet inycsiklandózó illata még 
azokat is megszéditette, akik különben vi-
gyáznak vonalaikra.  
Ezért még egyszer; ha valakinek a fentieket 
kiegésziő ötlete van, azt levélben :  

Hungarofest, Hungarian Community Centre 760 
Boronia Rd. Wantirna  Vic. 3152, vagy  
Email-ben atyem@bigpond.com elküldeni.  

Hungarofest Szervezőbizottság megbizásából 

Krsztekanits Violetta 

REGNUM SZÖVETKEZET -   

a Szent István Templom fenntartására, Vasárnap 
agusztus 8.-án tartotta ebédjét, melyre mint mindig 
szép számban jelent meg a jószándékú, finom 
ételeket szerető, közönség.  

Ez alkalom, mindig lehetőséget ad, a meghitt 
baráti/családi beszélgetésre, együttlétre. Most is 
kellemes társaságban fogyasztottuk el a finom 
pogácsát, az erdélyi izek szerinti töltöttkáposztát és 
ezt követően, az igazán édes-édességet, a 
tortaszeletet. Miután a temérdek sok tombolatárgy 
megtalálta szerencsés gazdáját, mindannyian jó 
érzéssel, elégedetten vettük az irányt haza. 

Közsönetet érdemel a lelkes Regnum csapat, akik 
mindezt lehetővé tették, Galambos Imola hosszú évek 
során szerzett tapasztalatával és Sebők Gizella 
főszakács irányitásával és Törtelyi Kató és ügyes férje 
Kálmán által sütött finom pogácsával.  

A lelkes csapat tagjai: Bartha Izolda, Ferencz Ildikó, 
Fogarassy Ferenc, Hadarics Gertrúd, Jakabos József, 
Kovács György, Kulcsár Erzsébet, Kulcsár Ferenc, 
Merkli Ferenc, Polónyi Marika, Pál Zsuzsanna, Simon 
József. 

 

Külön elismerést és köszönetet érdemel a fiatalabb 
nemzedék két tagja Molnárné Ferencz Emőke és Pál 
Cassandra akik az ételfelszogálásban nyujtottak 
segitséget. 

Atyimás Erzsébet 

Szerkesztőségbe érkezett levél kivonat: 

Ráskövy István javaslata azok részére akik kapcsolatot szeretnének felvenni hozzátartozóikkal avagy 
barátaikkal.  A következő állami szerveknél lehet érdeklődni: 

Registry of Birth Marriage and Death, Australian Electoral Commission, Australian Citizenship Office, 
Australian Immigration Office. 

 

Az interneten a fenti cimeket el lehet érni és különböző összeg fizetése után nyomtatható a kért irat.  

Szerk. 
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Cserkész Hirek! 

 Szept.   4   - APÁKNAPJA—ebéd az édesapák tiszteletére 

 Szept. 18    - összejövetel 52,54,63 cs.cs. és az óvódás kiscserkész Maci örsnek 

 Szept. 25   - raj kirándulás, erről késöbb külön értesitést kapnak a cserkészek 

 

 Október 9 - összejövetel 54,63 cs.cs. és az óvódás kiscserkész Maci örsnek 

 Október 23 - összejövetel 52,54,63 cs.cs. és az óvódás kiscserkész Maci örsnek 

    

 

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
 HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS  ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIOR   

             UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND 

IV. Kerület, AUSZTRÁLIA 

54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. Tormay Cecil Leánycserkészcsapat 

Fenntartó Testülete 

M E G H Í V Ó 

 A melbourne-i Magyar Cserkészek szeretettel 

meghívnak minden édesapát, nagyapát, nevelőapát,     

dédnagyapát, jó barátot és támogatót a hagyományos  

APÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE 
 

amelyet 2010 szeptember 4.-én szombaton d.u. 2 órai 

kezdettel tartunk 

a Magyar Központ Ifjúsági Termében 

(760 Boronia Rd Wantirna) 

Rövid műsor, finom ebéd, tombola. 

Belépő ingyenes.  

Gyertek és támogassátok a cserkészetet 

További információ kapható  Kovács Róbert-től  

a  03 9723 3589  vagy 0410 527 913 telefonszámokon 

          Jó munkát! 
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Van-e jövője a ma-

gyar iskoláknak  

Ausztráliában?  

Eddig nagyon szerencsések voltunk, mert volt      
lehetőségünk magyarul tanulni, beszélni, a nyelv-
tudásunkat javítani, valamint a magyar nyelv-
tanfolyamot VCE (érettségi) tantárgyként végez-
hettük el. A Magyar Nyelv-iskolában a nyelv ok-
tatása mind a magyarul, mind az angolul beszélő 
diákoknak óvodáskortól, a VCE LOTE-on keresztül a 
felnőttekig mindenki számára elérhető. Sajnos, 
nagyon nagy a veszélye annak, hogy ez nem fog 
sokáig tartani.  
Ausztrália szerte a magyar tanfolyamot látogató 
diákok száma csökken, és nagy a veszélye annak, 
hogy a ma-gyar nyelvet, mint érettségi tantárgyat az 
alacsony létszám miatt elveszítjük. Az állam 
politikája szerint: amennyiben egész Ausztráliában a 
LOTE (angol nyelvtől eltérő nyelvek) VCE szintű 3-as 
és 4-es csoportban ha 3 éven keresztül a beiratko-
zott tanulók létszáma 15 fő alá esik a LOTE elveszíti 
a 12-es (érettségi) szintű akkreditációját.  
Idén csak 14 tanulónk volt egész Ausztráliában. 
Amennyi-ben a következő évben is kevesebb, mint 
15 tanuló lesz, a LOTE magyar akkreditáció engedé-
lyét 2013-tól megszüntetik! Ez óriási veszteség 
lenne a magyar közösségre nézve.  

Úgy gondolom, hogy életbevágóan fontos ez ügyben 
valamit tennünk. Ha egyszer elveszítjük a VCE 
akkreditációt, egyértelműen lehetetlen lesz azt 
vissza-szerezni.  
 
Miért van ez így? Annyira ausztrálok lettünk, hogy 
a magyar kulturális örökségünk már nem is 
számít?  
Lehet, hogy elfelejtettük azt a néhány okot, amiért 
fontos egy második nyelv tanulása. A kutatások 
szerint, egy második nyelv eredményes meg-
tanulása lehetővé teszi, hogy megértsük a nyelv 
használatának rendszerét, továbbá a gondolkodási 
képességünket is megerősíti. Amit megtanulunk egy 
nyelvnél, azt más nyelv esetében is hasznosítani 
tudjuk. 

A tanulmányok bizonyítják, hogy egy másik nyelv 
el-sajátítása fejleszti a tanulók tanulási képes-
ségeit, hiszen fejlődik az olvasás-, írás- és mate-
matikai képességük. Az idegen nyelvek oktatási 
programjában a gyermekeknél megfigyelhető a 
felfogóképességük, szellemi fejlődésük, alkotó-
képességük és széleskörű gondolkodásuk fejlődése 
is.  Gondoljunk arra, hogy a ma-gyar nyelv életben 
tartásával a fent említett elõnyöket mind el-
nyerhetjük 
A Magyar Nyelviskolában igyekszünk olyan okta-
tást nyújtani, ahol lehetőségeinkhez mérten biz-
tosítjuk tanulóinknak mind az egyetemes, mind 
pedig a magyar nyelvben történő fejlődést.             
A tanulókat, beszéljék a magyar nyelvet anya-
nyelvi, közép vagy kezdő szinten, szöveghallgatás, 
írás és beszédfejlesztő gyakorlatok segítségével 
tanítjuk. Nyelvtanulás közben a tanulók kifejlesztik 
beszédkészségüket és ismereteiket. Megértik a        
társadalmi, történelmi és családi kapcsolatokat, 
valamint a magyar nyelv és kultúra más szempont-
jait is.  
A tanulók egyéni szükségleteik szerint a lehető-
ségeket figyelembe véve, az életkor és a magyar 
nyelvismeretnek megfelelő osztályokba kerülnek. 
Ezzel hosszú távra szóló barátságokat tudnak ki-
alakítani a saját kultúrájukból származó osztály-
társaikkal.  
Az Ausztrál kormány politikája is ösztönzi a  LOTE 
tantárgyak felvételét. Minden LOTE tantárgy az 
eredeti általános tantárgy eredményét 5 ponttal 
megemeli. Ez óriási segítség lehet annak, aki magas 
pontszámot próbál elérni ahhoz, hogy felsőoktatási 
intézménybe bekerüljön.  
Azt javaslom, mindannyian tegyünk meg mindent 
annak érdekében, hogy támogassuk Magyar 
iskoláinkat, ezzel gyermekeinket is segítjük az 
életben.  
Eközben megtartjuk a VCE akkreditációját a célból, 
hogy a jövőben, a tanulók előnyhöz juthassanak, 
hiszen LOTE tantárgyat tanulnak a VCE keretében.  
Felnõttek is tanulhatnak a VCE keretében magyar 
nyelven. Amennyiben ez érdekli Önt, kérjük vegye 
fel a kapcsolatot valamelyik Magyar iskolával, és 
segítsen abban, hogy a magyar nyelvoktatás és 
érettségi megmaradjon.  
 
Szabó Marika  
 
Wantirnai Magyar Nyelviskola igazgatója  
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Attilla Sautov was born in Tashkent, 

Uzbekistan, in May 1977. He began playing the 
violin when he was 4 years old under the tuition 
of his Father. In 1984 he joined the violin class 
of Victor Schereschewsky at the Gliere Music 
School,completing his studies at the Tashkent 
State Music School under Vladimir Yudenitch.  

Attilla has also taken master classes with some 
of the world’s most notable violinists and violin 
teachers including Spivakov, Kravchenko and 
Mincho-Minchev. Since Attilla’s first 
performance in 1983 at the Tashkent State 
Conservatorium, he has performed regularly 
both in his home country and around the world.  

Attilla has been successful in many international 
competitions. In 1989 he was winner of the 
Stolyarsky Pan-Soviet violin competition held in 
Odessa, followed by the Dvarionas competition 
in Latvia and 1st prize in 1994 in the Chiva 
International Competition. Attilla has 
performed solo with many orchestras. He 
performed the Paganini and Bruch concertos at 
the International Music Festival in Kiev and the 
Mozart, Paganini, Berio, Bruch, Saint-Saens and 
Khachaturian concertos in Russia.  

Attilla has been a member and concertmaster of 
several orchestras. In 1995, he was the 
Concertmaster of the Presidential Chamber 
Orchestra in Tashkent and in 1996 he joined the 
Turkestan Chamber Orchestra. After relocating 
to Germany he joined the Philharmonic of 
Nations. From 2002 to 2005 he was the 
Concertmaster of the Cologne New 
Philharmonic Chamber Orchestra, performing 
with them in Spain, France, Norway, Australia, 
Canada, England, Belgium and Germany. In 
2005, he gave several performances of Vivaldi’s 
Four Seasons at venues around Australia, 
including the Sydney Opera House.  

Attilla Sautov, at the Hungarian 
Community Centre, 760 Boronia Road, 
Wantirna 3152,  will perform music by: 

Mozart, Bach, Haydn, Beethoven, Bohm, 
Vivaldi, Tchaikovsky, Jenkinson, Saint-
Saens, Elgar. Paganini, Brahms, 
Hungarian and Gypsy Air’s. 

 

  

Melbourne-i Magyar Központ 

rendezésében 

760 Boronia Road, Wantirna 3152 

2010 November 27, 14.00 h 

a Világhirű  Hegedűművész 

“Attilla Sautov 

vonósnégyes” 
 

előadásában 

Vivaldi , Tchaikovsky, 

Paganini, Brahms, és Magyar 
zeneszerzők  

műveiből  hallhatunk . 

Belepő: $ 28.00 

Jegyek : Vető Olga 9754 8579 

Szabó Edit 9560 1270 

“KORONA CSÁRDA “   
 

Szeptember 11  szombat 6-órától  

 PITYU és ÁGI 

BÜFÉ asztal $38 syemélyenként 

  ————- 

Szeptember 17 péntek 7 –órától  

 VARDOS EST 

   GYÖNGYÖSBOKRÉTA  

 Tánccsoporttal 

        Négy fogásos vacsora  $45 
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 Szent István ünnepély,  

 2010 Augusztus 22  

Vasárnap délután az ünnepélyre igyekezve, sokféle 
gondolat fordult meg fejemben. Milyen is lesz a mai 
emlékműsor a Melbourne-i Magyar Központban? Ezzel a 
gondolattal talán azért is foglalkoztam, mivel augusztus 
20.-án pénteken, szerencsés voltam és láthattam, a 
Dunatelevizió értékes műsorain keresztűl, hogy  Szent 
Istvánról hogyan emlékeztek meg  az ó Hazában  és a 
határokon túl.  

Augusztus huszadika a Magyar Nemzetnek kettős Ünnep. 
Ünnepélyesen emlékezünk az apostoli és az államalapitó 
Szent István királyra. Tehát egyházi és egyben állami 
ünnepünk is.  

Mi itt ausztráliában, Melbourne-i Magyar Központban is, 
e nagy ünnep egyik méltó mozaikja voltunk, velünk 
együtt lett teljes a Szent Istvánra emlékező világkép. 

Az emlék műsor, augusztus 20.-án, vasárnap dálután 
három órakor kezdődött . Fodor Sándor, a Melbourne-i 
Magyar Központ vezetősége nevében, üdvözölte a 
közönséget, mely után közösen elénekeltük a Himnuszt. 

A műsor keretén belül hallottuk „Ének Szent István 
Királyról” és „Szent István intelmei Imre fiához” Bakos 
János előadásában. 

Nagy Gábor, Rónay György „Fiamhoz” cimű levelét 
olvasta fel, a jelenkor édesapa intelme fiához, 
párhuzamot húzva a múlt és a jelen között. 
Ábrányi Emil versét „Él a Magyar”, Juhász Géza mondta 
el. Nagytiszteletű Dézsi Csaba  református lelkész  ünnepi 

beszédét, az elhangzott versből idézve, a következő 
sorokkal kezdte.  
 „Ki a saját pártos dühét kiállta,  
 annak nem árthat többé idegen” 
   Részlet: Ábrányi Emil „Él a magyar” 

 
Kiemelte, hogy mi saját magunknak ártunk, ha feladjuk 
magyarságunkat. A „nem lét rettenete” kell, hogy 
összefogja a magyarságot, vagy együtt vagy 
semmiképen nem. Ünnepi beszédét e szavakkal 
fejezte be:          „Újat kell kezdenünk!” 
Az ünnepély komoly és tanulságos üzenetét a két 
tánccsoport  vidám előadása szakitotta meg.  A 
Kúltúrkör Tánccsoport „Kalocsai”, a Magyar Központ 
Tánccsoportja „Mezőségi” táncokkal szórakoztatták az 
ünneplő közönséget.  
Végezetűl, Fodor Sándor, aki az összekötő szöveget is 
mondta, Központ vezetősége nevében köszönetet 
mondott, úgy a szereplőknek, mint a megjelenteknek 
és az ünnepély ezzel véget ért.  
 
A Magyar Nemzet jövője, Szent István és Rónay 
György intelmeit megszivlelve, csak jó lehet! 
 „Ezért hiszem, akármit mondjatok,  
 Hogy a magyar nem vész el s élni fog!  
 Szükség van arra nemzetem, hogy élj!  
 Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy,  
 Van egy erényed, mely fényt vet te rád,  
 S melyért az Isten mindent megbocsát –  

 Hogy a szabadság leghűbb véde vagy!  
 Ezért hiszem, akármit mondjatok,  
 Hogy a magyar nem vész el s élni fog! „ 
   Részlet: Ábrányi Emil „Él a magyar” 

 
Atyimás Erzsébet 

Fényképeket  Bálint Kálmán  készitette   

  Kultúrkör Tánccsoport     Magyar Központ Tánccsoport 

        Fodor Sándor          Bakos János          Nt. Dézsi Csaba      Nagy Gábor     Juhász Géza 
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Over the long weekend in June, the Senior Victorian 
Gymnastics Championships were held at the State 
Netball and Hockey Centre.  Two Flinders students 
not only competed but finished on the podium.   

Arden Juricskay (9YO) was a member of the Level 

3-International Development Program (IDP) gold 
medal winning team, and individually took out the 
bronze medal on Vault and Beam and 5th All Around.  
This is a fantastic result in her first senior competi-
tion. 

Dania Juricskay (12YO) also competed and also 

finished on the podium. She took out the Level 6 
International Development Program bronze medal 
on floor and finished 5th All Around after two gruel-
ing days of competition. 

Dania’s performance was enough to earn herself a 
place on the Victorian IDP 6 team which traveled to 
Perth for the National Championships in July.  The 
Victorian team performed really well and won the 
gold in the team competition. The next day the indi-
vidual competition was concluded and Dania fin-
ished with an awesome 10th place All Around.  The 
week was completed with a 3 day clinic where it was 
announced that Dania has earned a place in the 
“Team Future” Gymnastics Australia squad. This 
squad aims to bring together the best 10-13 year old 
female gymnasts from around the country who are 
successfully training and competing in the Interna-
tional Levels as future Australia representatives.  

Büszkeségeink!  

A JÖVŐ BAJNOKAI 

Általában a magyar társadalom keveset foglalkozik 
az életben elért sikerekkel. De talán ez világ 
betegség is mert legtöbbször csak a rossz hireket 
közlik velünk a szenzációt hajhászó médiákban, 
mintha jó dolog nem is történne ezen a világon és 
ez befolyásolja mindennapjainkat mert még egyéni 
beszélgetések során sem foglalkozunk a jóval.  

A jövőben ezt a hiányt szeretnénk betölteni, 
bemutatva egy-egy példát a mindennapokból. 
Ehhez szükségünk van a kedves olvasóink 
hozzájárulásához, hogy jelentsék nekünk bármi jó 
történik,  egyéni vagy magyar közösségi vonalon.  
Elérhetőségünk lapunk utolsó oldalán található. 

A büszke nagyszülők Juricskay Jutka és Juricskai 
Vid. A két kislány Arden és Dania, Juricskay Paul és 
Carolyn leányai, akik tornában jó eredményt értek 
el és a jövő bajnokaivá is válhatnak, olvashattuk a 
mellékelt angol szövegben. Nem csak családjuk, 
hanem mi, a Magyar Közösség ,is büszkék vagyunk 
az elért jó eredményükre és mindkettőjüknek 
további sok sikert kivánunk.  

Atyimás Erzsébet 
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A honlapra érkezett  

Tisztelt Címzett! 
  
Szeretném ajánlani az Önök szíves figyelmébe 
www.magyarbattila.hu weboldalamat (a "Magyar 
B. Attila" írói álnevem). 
Idén jelent meg az Ad Librum Kft., budapesti 
kiadó gondozásában Virágszerda című könyvem 
és annak angol nyelvű változata, Palm Wednes-
day címmel, amely külföldi címre történő 
szállításra rajtam keresztül rendelhető meg. 
Remélem, hogy a fent említett weboldalam átné-
zése érdeklődést ébreszt Önökben a könyv(ek) 
iránt.  
  
Tisztelettel és üdvözlettel: 
  
Balog Sándor 
Budapest 

Tud valaki segíteni? 
Az édesanyám nővére Melbourne-ben élt kb. 50 évig. 
Az utóbbi időben egyedül. Jó kapcsolatban voltunk, 
de sajnos jó pár éve nem tudok róla semmit. Arra 
gondoltam, hogy cím alapján hátha valaki tudna 
szerezni nekem egy telefonszámot. Esetleg 
valamilyen karitatív/egyházi szervezet (református 
volt) segítene nekem megtudni mi történt vele. Nagy-
bátyám, Nagy Béla, szobrot állíttatott Melbournben a 
Magyar szabadságharcosok emlékére. Nagynénémet 
úgy hívják (hívták?), hogy Nagy Julianna született 
Keresztes Julianna, Nagybaconban –Erdélyben. 
Gyerekük nem volt. Nagynénémnek hályog volt a 
szemén és nagyon nehezen írt, emiatt szakadt meg 
a kapcsolatunk. Most már 80 felett lenne, ha élne. 
Nagyon szeretném tudni mi lett vele. 
 
Eva Kaprinay 
112.Clyde St. Island Bay,  
Wellington 6023, New Zealand  

LOST FRIEND In 1964 I joined the vic railways 
as an apprentece boiler maker. I made a friend in 
steve Kovacs, he was hungarian and lived in 
bandiana over the road from the army work 
shops. At the time he was staying at a hostel in 
armadale with other hungarians and russians etc, 
I lost contact in about 1967, I would like to try to 
contact him he would be about 62 or 63 years old 
he had tight curly hair and spoke slowly my 
phone number is 03 50212890. we were very 
good friends and I would like him to meet my 
family. If there is any way you can help I would 
be grateful We called him TEX because he wore 
texan jeans.   
thank you john macleod  

KERESÉS 
 
JUANES Madeleine 
Born:  04/06/1921 
Case No. 55894 
International Tracing Service 
Australian Red Cross 
23-47 Villiers St, 
North Melbourne 3051 
Tel 8327 7711 
www.redcross.org.au 

Kedves Mindenki, 
A segitséget kérném ha lehet. A dédnagybátyám 
1947-ben elhagyta Magyarországot. Először Namur
-ban, Belgiumban élt utána a nyomok alapján Ausz-
tráliában telepedett le és mint farmer él. Sajnos 
senki sem tud róla mi lett vele. Van két fiú testvére 
és négy lány testvér akik még élnek és kivánságuk, 
hogy találkozzanak egymással megint. Én vállal-
tam, hogy elkezdek nyomozni. Az illető neve Kutyik 
János 1927. december 20-án született Battonyén 
Békés megyében. A kérésem annyi, hogy ha valaki 
tud róla valamit, kérem irja meg vagy legalább 
valami cimet ahol mélyebben bele mehetnék a nyo-
mozásba. 
Előre is köszönöm. 
tisztelettel 
Balogh Brigitta 
b1979@freemail.hu 

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.  

 

http://www.magyarbattila.hu
http://www.redcross.org.au/
mailto:b1979@freemail.hu
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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 



13 

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:  
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 

A Magyar Központ igazgatói 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa Világos István tb. 
Konzul vezetésével működik. 

 
AUGUSZTUS 25.-ig ZÁRVA 

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.  

KERESTETIK! KERESTETIK! KERESTETIK! KLÉSBERGBERG Kunó Aflréd      Ausztráliába, 1949 
Június 6.-án, a Fairsea  hajóval érkezett.  

Ha valaki tud felőle kérem hivja 03 54 235 238 telefonszámot.  

mailto:enquiries@msandor.com
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szeptember 4. szombat  Cserkész összejövetel - Apák Napja—ebéd 
     Munka nap 
     RIK rendezvény 
 
szeptember  5. vasárnap   8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
 
szeptember 11. szombat  SZUPERBULI   
szeptember 12. vasárnap  8.30 Szentmise 
      
 
szeptember 19. vasárnap  8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
 
szeptember 26. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet  
      
     
       

Októberi naptár  
 

október   2 . szombat  Munka nap   
október   3. vasárnap  
október 10. vasárnap  Erdélyi Szövetség  - ebéd   
október 17. vasárnap   
október 24. vasárnap 
október 30. szombat  GÁLA EST 

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 


