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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 – július 

 Július 14:   Összejövetel   
 Július 21:   Anna Bál  

Július 28:  Összejövetel       

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

8 órától 
 

Július 7 
Augusztus 4 
Szeptember 1 

Október 6 
November 3 
December 1 

 

 Az alábbi személyek vettek részt a június másodikai 
Munkanapon  

Bakos János, Bálint Kálmán, Fogarassy Feri, Sülly Sanyi 
és Eta, Szabó Gyuri, Kövess Gyuri, Koppán Lajos, Pál Zsu-
zsa, Pál Cassie, Szondi Kati, Vető Tibor. Ebédet Koppán 
Éva és Fogarassy Marika készítette. 

Elvégzett munkálatok: Bejárati útmelletti fák lombjai 
visszavágva, nemzeti zászlók a rudakon újakra 
kicserélve, emlékparkba kertészkedés, faültetés. Ezúttal 
köszönetünket tolmácsoljuk áldozatos munkájukér. 

Következő Munkanap július 7-én 
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Életfordulók! 
 
 “Volt egy öreg apó. Volt néki, volt néki kilenc szép 
szál fia, nem nevelte őket csak erdőket járni, csak 
vadat vadászni, és addig-addig vadászgattak: 
zzarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő 
szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér völgyekbe. 
A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat 
lombok közt. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, 
csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik 
pohárból, Csak tiszta forrásból.” 

Bartók Béla 

Életfordulók! - fontos események az életben – a 
keresztelő, a gyermekkor, a serdülőkor, legény-
avatás, a locsolás, a sorozás, a lakodalom és a 

Értesítés 
A Magyar Központ vezetősége 2013 
február 22-23-24-között tervezi a 
következő Hungarofest-megrendezését. 
  
Ezzel kapcsolatban július 9-én hétfő 
este 7.30-kor megbeszélést tartunk, a 
templom alatti társalgóban 
Minden érdeklődőt , újabb ötletekkel, 
és a bizottságok felállítására szeretettel 
várunk.  
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kivándorlás. Gémesi Zoltán, ezekkel a gondolatokkal 
állitotta össze a Melbourne-i Magyar Központban, 
június 2-án tartott néptánc gála műsort. 
 Gémesi Zoltán néptáncművész-koreográfus, a 
Magyar Néptánckultúra Alapitvány (a Magyar Központ, 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes és Magyar Központ 
Néptáncegyüttes) meghivására, a melbourne-i 
néptánccsoportokat négy hónapon keresztül tanitotta 
és a csoportok ezen látványos műsor keretében, egy 
pompásan diszitett szinpadon, mutatták be munkájuk 
eredményét.  
 A forgatókönyv szerint a műsor egy erdélyi 
bolcsődallal kezdődött. A gyermekkor témája egy 
kiszámoló és ugrós játékos táncon keresztül lett 
bemutatva, melyet a Rábaközi legényavatás követett. 
Folytatás Széki táncokkal, melynek a Húsvétot felidéző 
locsolás is része volt. Ezután Nyirségi cigánybotoló és a 
lányok Somogyi üveges tánca. A férfi csoport katona 
nótákkal összekötött Mezőségi táncot adtak elő. 
Lakodalom Szatmárban a hagyományos esküvői 
szokásokból adott izelitőt. Kalotaszegi táncok 
következtek, melyek után Patócs Joanna gyönyörűen 
elénekelte „Elindultam Széphazámból” ami a 
kivándorlást jelképezte. 
 A műsorhoz és az azt követő táncházhoz, élő 
zenét, a sydney-i Transylvaniacs zenekar szolgáltatott. 

 Az Alapitvány tagsága köszönetét tolmácsolja 
Sikó Anna nagykövetasszonynak, hogy meghivásunkat 
elfogadta és férjével, Róberttel eljöttek és a többi 
kiemelt vendégnek: Világos István tiszteletbeli konzul 
és felesége Eszter, Nt Dézsi Csaba, Pető Árpád és 
Lovaghy Ida.  
 Köszönet a vendégszereplőknek Patócs 
Joannának, valamint  a Magyar Kultúr Kör 
Néptáncegyüttesnek, akik  immár a harmadik 
alkalommal vettek részt gála műsorunkban.  
 Továbbá köszönet Kovácsné Szilágyi  
Zsuzsának az erdélyi bölcsődal elénekléséért, Juhász 
Gézának aki nem csak meghatóan szavalta Wass 
Albert „A gyökér megmarad” cimű versét de 
elmondta a különböző szokások hátterét is. A szinpad 
diszlettervezőjének Gémesi Zoltánnak és Jobbágy 
Szimonának és mindenkinek aki segitett a műsorral 
egybekötött est és vele járó előkészületek/munkák 
sikeres lebonyolitásában.  
 Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni 
Gémesi Zoltánnak, hogy négy hónapra családja nélkül 
vállalta feladatát és itt tartózkodása alatt jobban 
megszeretette, valamit megismertette a táncosokkal a 
csodálatos magyar néptánckultúrát és, hogy egy ilyen 
értékes műsort állitott össze nekünk. 

Kövesdy Éva 

Műsor utáni mulatás 
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Ábrányi Emil a múlt század elején élt és írt, Cyrano fordítása 
tette híressé. Ezt a verset 100 éve írta és ma talán aktuálisabb 
mint valaha - de azóta is élünk ! 

   
Ábrányi Emil 

Él a magyar 

 
Fessétek bár sötétre a jövőt, 
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés, 
Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról, 
Mély sülyedésről, biztos pusztulásról: 
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés! 
Szentül hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 
 

Többet ki küzdött és ki szenvedett? 
Hiszen vértenger, temető a múlt! 
Vetettek rá halálos szolgaságot, 
Irtották szörnyen... ámde a levágott 
Törzsek helyén még szebb erdő virult. 
Ezért hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar nem vész el s élni fog! 
 
Ki a saját pártos dühét kiállta, 
Annak nem árthat többé idegen! 
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége! 
S csak arra szolgált  minden veresége, 
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen. 
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! 
 
Ha minden nemzet fásultan lemond, 
S a szent rajongás mindenütt kiég, 
S a büszke jognak minden vára megdől: 
A te szabadság-szerető szívedtől 
Új lángra gyullad Európa még! 
Ezért hiszem, akármit mondjatok, 
Hogy a magyar örökre élni fog! 
 
Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk, 
Ki trónusán bírói széket ül! 
És hogyha minden búra, bajra válik, 
Romok között is hirdetem halálig, 
Erős, nagy hittel, rendületlenül: 
Legyen bár sorsunk még oly mostoha, 
Él a magyar s nem veszhet el soha! 
 

Június 2-3-4 

Rendezvényekkel teli hétvége 
 
Mielőtt a rendezvényekről beszámolok szeretném 
megosztani gondolataimat, hogy milyen is lehet egy 
oktató helyzete amikor belecsöppen a mi itteni 
lazán/rohanó életünkbe. Minden alkalommal,  
amikor egy fiatal néptáncművész-koreográfus 
oktató érkezik közénk mindkét oldalról nagy az 
izgalom. Elvárás mindkét részről van, de az 
idelátogatónak véleményem szerint sokkal 
nehezebb, mégha tenyeren van is hordva, mint az 
itteni közösségnek. Ideérkezésükkor legjobb 
esetben egy  vagy két személyt ismernek, de van 
amikor csak levelezésen keresztül történik a 



8 

megegyezés. A hosszú repűlő út után idegenbe érkezni, 
megismerkedni a vendégfogadó/lakásadóval, a csoportok 
vezetőivel és a jövendő tanitványokkal. Két világ 
találkozik! A tánccsoportok lazán/kényelmes minden-
napjait sűritett táncórák váltják fel. A táncoktató szeretné 
a megszabott idő alatt legjobb tudását átadni és ennek 
érdekében még álmában is azzal birkózik, mit is tegyen, 
hogy az elébe állitott feladat, amit egy pár sor 
megegyezés alapján vállalt, sikerüljön. A táncoktatáson 
kivűl, része van kirándulásokban, számtalan vendég-
fogadáson és mindenki igyekszik kedvében járni, azonban 
a családjukra csak egy pár órát tudnak forditani amit az 
idő eltérés is nehezit. A táncművész valószinű amikor 
ilyen feladat vállalása után hazatérnek időben telik amig 
visszatudnak térni az utazás előtti mindennapokba és egy 
idő után már valószinű, ha nem lennének bizonyitékok 
már el sem hiszik, hogy egy más vlágban voltak, ahol 
mások a szokások és az emberek. Elgondolkoznak a sok 
új ismerősről és barátról akikkel hónapokat töltöttek. 
Ilyen a keserű/édes ez az itteni másvilág annak aki a 
magyar közösség közé merészkedik.  
 Gémesi Zoltán néptáncművész-koreográfus négy 
hónapot töltött Ausztráliában. Valószinű, hogy ő is a 
fentiekhez hasonló élményekkel tért haza. Azt viszont 
biztosan mondhaton, hogy sokat izgult, azért, hogy június 
másodikán tartott  „Életfordulók” gálaműsor sikeres 
legyen.    
 Gémesi Zoltánnak és elődeinek eddig még mindig 
sikerült tudásuk átadásával bebizonyitani, hogy értékes 
emberek. Általuk az itteni tanitványoknak nem csak 
tánctudásukat, hanem az együvétartozás érzelmeit is 
sikerült növelni. Ezen érzelmek  az előadás végére 
öntudatosodnak és ezt a június másodika-i műsor végén 
tapasztalhattuk, amikor fergeteges tapssal köszönték és 
ünnepelték Zoltánt. Még sok ilyen ünneplése legyen 
közösségünknek. 
 
Június 3 

Emlékezés Trianonra 

Június harmadikán a Trianon Társaság rendezésében, 
koszorúzás a Hősök Emlékművénél és ezt követő 
emlékműsoron vettünk részt.  A műsor zászlóbevonu-
lással kezdődött. Sikó Anna nagykövetasszony rövid 
beszédét követően Pappné Szarka Etelka, a Trianon 
Társaság nevében üdvözölte a megjelenteket és ünnepi 
beszédet mondott. Hegedűs József és Toldi Bianca 
előadásában elhangzott „Igazságot Magyarországnak” és 
a Trianon Himnusz. Andróczky Lászlóné Etelka ”Adósunk 
Európa” vers következett, Teleky Ilonka előadásában. A 
megemlékezés a Himnusszal és az Erdélyi Himnusszal ért 
véget. Elismerés a rendezőknek.  
 
Június 4 
A Magyar Világszövetség Ausztrália-i tagozata Trianon 92. 
évfordulóján gyertyafényes megemlékezést tartott. 

Sajnos a mostoha időjárás miatt nem a szabadban 
hanem a Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 
helységében lett megtartva. 
 
A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet igazgatói, 
május 27-én du három órakor  tartott rendkivüli 
gyűlés határozata értelmében a Magyar Társadalmi 
Klub Szövetkezet részvényeseitől megbizást kaptak, 
hogy a Magyar Ház Szövetkezet igazgatóival tervet 
készitsenek a két szövetkezet közötti egyesülésre. Az 
ügy folyamatban van. 
 
A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet július 22-re 
hirdetett ebédje elmarad.     

Atyimás Erzsébet 



9 

92 éve emlékezünk Trianonra    
 
Mint minden évben, úgy idén is, 2012. június 3-án 
Melbourne-ben a Trianon Társaság Viktóriai Tagozata  
megemlékezést tartott, Magyarország kegyetlen 
szétdarabolásának  92-ik évfordulóján. 
 A borongós, esős reggel után szép napsütéses 
délután köszöntött az összegyült résztvevőkre.                   
 A megemlékezés a Magyar Központ Hősi 
Emlékmüjénél kezdődött, ahol egy Trianonra 
emlékeztető bronz tábla került felavatásra. A táblán 
Kárpátmedence felett a Szent Korona látható, alatta az 
ismert felirat: a Szent Korona országa Magyarország. 
Alul pedig három szó: 
Voltunk, vagyunk, 
leszünk. Ez a jelkép 
legyen az utókor számára 
is a remény, amiről nem 
mondtunk le, az adjon 
hitet, reményt és erényt 
az újra éledő nemzet 
számára. A Trianon 
Társaság tervezése 
alapján készült 
emléktáblát Szegedi 
Mihály rajzolta meg. A 
Magyar Központ részéről 
Vető Olga és a Trianon 
Társaság Elnökasszonya, 
Pappné, Szarka Etelka 
közösen leplezték le a 
táblát, amit Vel Maglica 
Atya megáldott és megszentelt, majd közös ima után a 
különböző szervezetek elhelyezték virágaikat az 
Emlékmünél. 
 Koszorúzás után szünet következett, ahol 
lehetőség volt üdvözölni a rég nem látott barátokat, 
ismerősöket, majd 3 órakor elkezdődött a megemlé-
kezés az Ifjúsági Teremben, ahol a látógatót az 
alkalomhoz méltóan feldiszitett helyiség fogadta.  
 A műsor a szokásos zászlóbevonulással 
kezdődött, amit ősi Magyar himnuszunk, Boldog 
Asszony Anyánk megható éneke kisért. Ezután egy 
perces néma tiszteletadás következett az elhunyt 
hősökre emlékezve, majd Papp Ferenc olvasta fel 
dr.Padányi Viktor Egyetlen menekvés cimű irásából egy 
megrázó, torokszoritó részletet.  
 Ezután következett Pappné Szarka Etelka 
köszöntője, ami szintén megható volt. Beszédében 
elmondta mit jelent nemzetünknek a Szent Korona és a 
Szent Korona eszményisége, nemzetünk és hazánk 
legfontosabb alkotó eleme.  
 Majd a jólismert hazafias dalok következtek. 
Először Hegedűs József adta elő Igazságot Magyar-
országnak, majd a gyönyörű Ott ahol zúg az a négy 

folyó cimű dal következett Toldi Bianca szép előadá-
sában, kisérte Hegedűs József.  
 Újabb szavalat következett, Andróczky Lászlóné 
Etelka verset : Adósunk Európa, amit igaz átéléssel, 
művészi módon adott elő Teleky Ilonka.  Újra  
zeneszámot  hallhattunk,  amelyben Toldi Bianca 
megcsillogtatta a jó énekhangja mellett a remek 
hegedűjátékát is. Hegedűs Józseffel adták elő Trianon 
Himnusza cimu dalt, a Csik zenekar feldolgozásában. 
 Pálos István felszólalása következett, 
amelyben biztatta nemzettársait  az igazságos és szebb 
jövő reményében. 
 Az Erdélyi majd Nemzeti himnuszunkkal zárult 

megemlékezésünk. 
 A megemlékezés 
végén  Sebők Gizike 
vezetésével kb. 25-en 
elmondták a Rózsa füzér 
imádságot a hazáért. 
 Köszönjük minden 
résztvevőnek, hogy jellen-
létükkel kifejezik 
tiltakozásukat a Trianon 
Diktátum ellen és egyben 
támogatják a Trianon 
Társaság küzdelmét. 
Továbbá köszönjük a 
szereplők szinvonalas 
előadását, az 
adományozóknak és 
segitőinknek, hogy 
megtarthattuk 

müsorunkat! 
 És köszönet minazoknak akik eljöttek, hogy 
velünk emlékezzenek. Külön köszönetet szeretnénk 
mondani azoknak a bőkezü adakozoknak akik 
segitségéval  a Trianon Emléktábla létrejött. Köszönjük 
hozzájárulásukat  Victoriai Magyarok nevében aTrianon 
Társaság Victoriai Tagozata.  
Victoriai Trianon Társaság  és Tagjai adokozása:  $750 
Horthy Miklós Társaság  ebédjén összegyüjtve     $340   
Erdélyi Szövetség:   $600 
NSW Hid:   $250 
NSW Trianon Társaság:  $250 
Emberjogi Alap Victoria:  $150 
Magyar Kultur Kör:   $100  
Fitzroy Református Egyház:  $150  
Köszönjük a szervezetek adományait. 
 És végül köszönjük az egyéni adakozók 
adományait is, hálásak vagyunk érte. Ha arra járnak 
kérem szenteljenek egy pár percet, tekinsék meg a 
Trianon Táblát. A jó Isten áldja meg Nemzetünket és 
Szent Hazánkat. 

Pappné Szarka Etelka Elnökasszony 
Trianon Társaság Viktóriai Tagozata  
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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  

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  

Szerda 6,30-tól 10-ig 

Érdeklődni: Kövesdy Éva 0409 524454 

Dear Guests 
Please NOTE the Korona Csárda Restaurant 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 

Köszönet  az alanti támogatóknak akik szivesen 

segitenek rendezvényeinken mint most is az 

Életfordulók gala műsoron. Erdősi Rozika, Béli 

Rozika, Svak Andrea, Svak Gabriella, Svak Emily,  

Muzsi Csilla, Miskei Rózsa, Sülly Eta, Ámon Lilla, 

Hende Józsi.  

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 

Az Ifjusági Szövetkezet vezetősége köszönetét fejezi 
ki Krautzer Ferinek, aki mint a multban is, több 
alkalommal, most is díjtalanul kijavította  az Ifjusági 
terem ablakáról leszakadt függönyt. Sajnos ha a 
jövőben is előfordul, a javítás költséges lesz, mivel a 
közel harmincéves sineket is ki kell cserélni. 
 
Az új székek vásárlása új gondot hozott magával. 
Amint a multban, most is a felstószolt székek a fal 
mellett vannak tárolva. Csak most, ahogy a falnak 
lettek tolva, lehorzsolta a háttámla rámájáról a 
festéket. Erre az a megoldás lett alkalmazva, hogy 
mind a két teremben, a fal mentén a padlóra lécek 
lettek erősítve, ami meghatározza milyen távolságba 
lehet a székeket betolni. 
 
Köszönet Kovács Gyuri, Zanáti Karcsi,Sülly 
Sanyi,Tóth Jancsi és Vető Tibor-nak, akik 
felszerelték, lefestették és Sárkány Sanyinak aki a 
festéket díjtalanul adómányozta. 

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 0108 011 794 

mobil számon lehet elérni.  

 

A Magyar Központ igazgatói 

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 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
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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  

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.   

Hi, 
 
My name is Vessal and I'm promoting a free docu-
mentary film-making project for diverse youth that 
we are running here at Channel 31. We ran the pro-
ject last year for the first time and it was extremely 
successful so we are again looking for a group of 
interested and committed young people to be 
trained in documentary film-making! We would re-
ally appreciate your help in spreading the word 
about Working Title: www.c31.org.au/workingtitle 
 You can contact me on my mobile and email below 
and I'd be very happy to answer any questions you 
might have! 
Thanks, 
Vessal Safaei 
Project Coordinator 
Tel: 0403 138 113 
vessal.safaei@c31.org.au 

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:zaborskirs@msn.com
mailto:acwillcocks@gmail.com
mailto:szoloto@gmail.com
http://www.szoloto.hu
http://www.szoloto.hu
http://www.c31.org.au/workingtitle
mailto:vessal.safaei@c31.org.au
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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július 1. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
     
július 7. szombat  Munkanap 
    Táncház 
 
július  8.  vasárnap 8.30 Szentmise 
     
július 15. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
 
július 21. szombat Anna Bál  
  
július 22. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet  
     
július 29. vasárnap 8.30 Szentmise 
            
 

Augusztusi  naptár  
 
augusztus 19. vasárnap Szenti István ünnepély  
augusztus 26. 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. (postacím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  

3152) 

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

JÚLIUSI NAPTÁR 


