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Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COM-
MUNITY COOPERATIVE ASSOCI-
ATION 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 
gondnoknál hagyni. A boritékra irja rá, 
hogy  „HIRADÓ”. A nevet és cimet 
olvasható nagybetükkel kérjük kitölteni.  
A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
 

MUNKANAPOK a Központban    
2014–ben, az alábbi dátumokon, 

reggel 8 órától 
 

December 6 

Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

Magyar Központ  
FONÓ NÉPTÁNCEGYÜTTES:  
hétfőn és kedden 7-től 9-ig 
Érdeklődni: Bartha Gyöngyi 0409 857 819 

 
Gyöngyösbokréta:  
szerda és csütörtök este 7-től 9-ig.  
Érdeklődni: Sinka Imre 0413 423 130 

Csatlakozzon Facebook-on “Magyarok   
Melbourneben - Hungarians in Melbourne” 

csoporthoz.  
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KÖVESS A FACEBOOK-ON: www. facebook.com.HUNGAROFEST2015 

Jövő évben, 2015-ben megrendezendő Hungarofestre várjuk olyan személyek 
támogatását (Sponsorship), akik adományukkal szeretnének hozzájárulni ezen 
magas szinvonalú kultúralis esemény sikeréhez. 

Bővebb felvilágositást nyújt Marót Márti a 0418 553 193 mobil számon. 



5 

Tanuljunk együtt a beszéd művészetéről 
Január 8.- tól minden második csütörtökön, beszéd és előadó készség fejlesztésre, szakértői vezetés 
biztositásával hatszor két órás gyakorlati foglalkozásokat szervezünk.  

A foglalkozások követik Montágh Imre, az egykori beszédtechnikai tanár által írt Nyelvművesség, A 
beszéd művészete  cimű könyv fejezeteit. 

A helyszínt és az időpontot a jelentkezők igénye szerint az első foglalkozás során közösen alakitjuk ki. 

A várható költségtérités hozzávetőlegesen 60 dollár lesz, amely összeget legkésőbb január 8-án 
lehet majd befizetni. 

A foglalkozások befejeztével, a végzős előadók, 2015 április 11-én a Költészet Napja ünnepségen 
kaphatnak lehetőséget képességeik bemutatására. 

HA MEGŐRZÖD NYELVÜNKET – MEGŐRZÖD NEMZETÜNKET 

Jelentkezési lehetőségek, 

 telefonon: 0422 524 206,  

 emailen: kapantzian@bigpond.com vagy  

 levélben postai úton: Dr. Kapantzian Artúr titkár, Ízes Beszélgetők Asztaltársasága, 1 Derryl 
Street, Scorseby Victoria 3179 

mailto:kapantzian@bigpond.com
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A Castlemaine-i Buda fesztiválon fellép a Szőttes Néptáncegyüttes,   

Németh Dénes és zenekara, Korpás Évi valamint a  

“Fonó” Magyar Központ Néptáncegyüttes. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 

Közgyülések 

Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet valamint a Magyar Ház Szövetkezet, vasárnap, november 
30-án, a Regnum Szövetkezet pénteken, november 21-én tartotta az évi közgyülést. 

Az új vezetőség: 

Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet  Magyar Ház Szövetkezet Regnum Szövetkezet  

Ámon Lilla Bakos János Bartha Izolda 

Hende József Fodor Sándor Ferencz Ildikó 

Padányi Gyöngyvér Marót Márta Galambos Imola 

Balázs Delinke Padányi György Hadarics Gertrude 

Withington Anna Sülly Sándor Koppány Éva 

 Bálint Kálmán Pál Zsuzsa 

 Balázs Imre Szondy Katalin 
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NOVEMBERI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

 vezető konzul üdvözlő szavaival nyitotta meg. Köszön-
tötte a tiszteletbeli vendégeket a házelnököt és az őt 
elkisérő kormányzati küldöttség tagjait, Sikó Anna 
nagykövet asszonyt és utoljára, de nem utolsó sorban 
Hon. Mr Nick Wakeling minisztert aki a Victoriai Parla-
ment nevében szintén köszöntötte a megjelenteket,  
megköszönte a magyar közösség munkáját és ki-
hangsúlyozta, hogy a lehetőség/jog a kettős állampol-
gárságra olyan, mint a koronában az ékszer. Néptáncbe-
mutató következett a Magyar Kultúr Kör, Gyöngyös-
bokréta és a Fonó Magyar Központ néptánccsoportok 
előadásában. Majd Kövér László az Országgyűlés elnöke 
köszöntötte az ünneplő közösséget, kihangsúlyozta, 
hogy a Magyar Nemzethez tartozik minden magyar bá-
rhol is van otthona a világon és büszke arra, hogy része 
lehet a Honositási Ünnepségnek 15,000 km-re a 
hazától. Márai Sándor szavait idézte:  
“A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, 
őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A ha-
za te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; 
ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a 
nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillana-
tokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a 
haza életének egy pillanata is.”  
 Továbbá a következőket mondta: “A honosítás 
azért egy különös kegyelmi pillanat az állam és polgára 
kapcsolatában, mert a születéssel megszerzett alanyi 
jogon járó állampolgársághoz képest a honosítás útján 
elnyert állampolgárság  az állam és a polgárának tuda-
tosan és kölcsönösen vállalt sorsközösségének jelképes 
megtestesülése is.  Egy olyan közjogi értelemben vett 
sorsközösség ez, amelyet a magyar állam évtizedekig 
megtagadott a nagyvilágban élő magyar emberektől, 
megtagadva ezáltal korábbi magyar nemzedékek 
vágyát, reményét és jussát.” 
  A gondviselés kitüntetése számomra,  hogy an-
nak  a magyar Országgyűlésnek lehetek az elnöke és 
annak a – már másodszor 2/3-os támogatást élvező – 
kormányzópártnak alapító tagja, amelyek révén a ma- 
gyar állam egyik  történelmi adósságát törleszteni 
tudtuk. “ 
 Új Alaptörvényt fogadtunk el Magyarország 
számára, amely közjogi keretet biztosít a magyar állam 
újjáépítésének és nemzeti összetartozásunk me-
gerősítésének, mert hiszünk abban, hogy az államunk és 
nemzetünk számára a XXI. században csak úgy 
nyithatunk új fejezetet, ha a Magyarországon, a Kárpát-
medencében és a nagyvilágban élő magyarok lelki, 
szellemi és anyagi erejét összpontosítani tudjuk.  Hatal-
mas munkára vállalkoztunk, amelyet csak közösen vi-

November – Szent András hava   
 

NOVEMBER 5  
"Házelnök a Bocskai református templomban.” 
Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, hazánk 
egyik legfőbb közjogi méltósága ausztrál kollégájának 
korábbi látogatását viszonozva érkezett Melbourne-be 
november 5-én. Első útja a Melbourne-i Magyar 
Református Templomba vezetett, ahol a 65. évfor-
dulóját ünneplő közösséghez szólt néhány mondatot, 
majd a Dézsi Csaba tiszteletes úr által elmondott rövid 
áldást követően koszorút helyezett el az alapító lelkész 
emléktáblájánál. A rövid szertartáson a házelnököt 
elkísérő kormányzati delegáció tagjai, Sikó Anna 
nagykövet asszony és Bakonyi Péter vezető konzul is 
részt vett. A canberrai és a melbourne-i külképviseletek 
vezetői is elhelyezték koszorújukat, majd mindenki 
átsétált a Bocskai Házba, a Konzuli Iroda által szervezett 
állófogadásra. A fogadáson a vezető konzul a házigazda 
jogán üdvözölte a vendégeket, majd a házelnök úr mon-
dott pohárköszöntőt. A 150 fős vendégsereget híres dél
-koreai és ausztrál hegedűművészek szórakoztatták. Az 
egybegyűltek kötetlen hangulatban ismerkedhettek és 
barátkozhattak a magas rangú magyarországi 
látogatókkal."      

Bakonyi Péter vezető konzul 
  
  

NOVEMBER 7   
Eskütétel a Melbourne-i Magyar Központban 
November 7-én délután Dr. Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke és kormányzati kisérői: Dr. Bekk Mária, 
Elnök úr házastársa, Veress Lehel László  az Elnöki 
Titkárság vezetője, Sárdi Péter Külügyi Igazgató, Tóth 
László  az Országgyűlési Őrség parancsnoka,  Szilágyi 
Zoltán sajtófőnök, Rohály Andrea, tolmács a   
Melbourne-i Magyar Központba való érkezésük előtt 
meglátogatták az Árpád Idős Magyarok Otthonának 
lakóit.   
A jeles vendégek a meghirdetett időpontban, 18:30 -kor  
érkeztek  a Melbourne-i Magyar Központba, ahol az 
ünnepélyes eskütétel a Melbourne-i Konzuli Iroda ren-
dezésében a Melbourne-i Magyar Központ vezetősége 
közreműködésével történt. Ekkora már az Ifjúsági 
Terem megtelt az izgatott eskütételre várakozókkal, 
hozzátartózóikkal és egyéb vendégekkel. A várva várt 
hivatalos vendégeket, a terembe érkezésükkor, 
táncosokból álló sorfal és több mint kétszáz összegyült 
vendég köszöntötte. Az ünnepséget Bakonyi Péter 
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hetünk sikerre.” “Ma itt, Melbournben százkét magyar 
ember közjogi értelemben is bekapcsolódik ebbe a  
közös munkába. Köszönet Önöknek és hála minden 
magyar embernek, aki az elmúlt évtizedekben itt Auszt-
ráliában is azon munkálkodott, hogy a magyar hazasze-
retet és összetartozás érzés ne vesszen ki.”  
 A nagyvilágban a sok nyelv, a sok kultúra között 
egyetlen egy van, amelyik a mi örökségünk, a mi felelős-
ségünk a mi kultúránk. Önökön múlik, hogy a magyar 
nyelv, magyar kultúra, a magyar közösség itt a Dél-
keresztje alatt megmaradjon a következő évtizedekben 
is, a következő generációknak gyökereket, örökséget és 
tartást  adjon.”  
 Ezután  Sikó Anna nagykövet asszony mondott 
egy pár mondatot, melyben kihangsúlyozta, hogy eddig 
több mint ezren tették le az esküt, kapták meg a ma-
gyar állampolgárságot és ezen személyek egyikének, 
Kozsik Ödönnek, aki már sajnos elhunyt, szavait idézte 
“Köszönöm szüleimnek és Istennek, hogy megértem”, 
mely irás őbenne nagy benyomást hagyott. 
 Elérkezett az ünnepi pillanat és százkét személy 
eskütételének voltunk tanui. “Én............esküszöm, hogy 
Magyarország hű állampolgára leszek................. 
....Isten engem úgy segéljen!”   
Itt meg kell jegyeznem, hogy a százkét személy második 
vagy harmadik nemzedék fiataljaiból és az elszakitott 
területekről származó emberekből tevődött össze. Ilyen 
alkalmak mindannyiunkban, bennünk, akik szemtanúi 
voltunk ennek az ünnepélyes eseménynek, felemelő és 
lélekszoritó érzést kavar fel. Az ünnepség pezsgős po-
harak koccintásával és finom falatok fogyasztásával ért 
véget. 
 Köszönet Mindenkinek aki hozzájárult az 
ünnepség sikeréhez!  
  A fenti rendezvénynek volt egy második fény-
pontja Galambos Imola a Regnum Szövetkezet 
igazgatója és Orosz Marika a 3ZZZ radió vezetője ok-
levelet kaptak kiemelkedő munkájukért.  
    Gratulálunk nekik!  
 A nap „Korona Csárdában”, tartott ünnepélyes 
vacsorával és Marót Márta igazgató, a Központ 
vezetősége nevében tartott köszöntőjével ért véget.  
  

NOVEMBER 9  
Templom Búcsú 
A templom-búcsú, lényege a szűkebb közösség, az egy-
házközség, a falu, a család összetartozását kifejező ven-
dégség, a terített ünnepi asztal. (Wikipedia) 

áldozóhely volt szentély  
pogány templom később keresztény  
mutatja még egy-két mohos darab  
a hajdani falat  
 
most csak hely fű fa és bokor  
tenyészget csöndjében élni akar  
lábod ősi ösvényre ismer  
akármikor jössz itthon van az Isten  

(Kányádi Sándor: Folytonosság) 

A Szent István Ökumenikus Templom nagykorú lett. 
 November 19-én a huszonegyedik Templom 
Búcsút ünnepeltük a Regnum Szövetkezet redezésében. 
A hirdetett Ökumenikus Istentisztelet előre nem látott 
okok miatt katolikus szentmisévé alakult. Hálásak va-
gyunk Father Fayez Assaf-nak, legtöbbször ő tartja 
vasárnaponként a szentmiséket, hogy nyugdijas kora és 
fájó lábai ellenére vállalja a magyar közösség összetar-
tását, amig nincs magyar pap. A jót akkor értékeljük ha 
nincs, Mihály atya hiányzik, mivel a felemás miséhez (a 
pap angolul, a hivek magyarul) jó fül kell. A jót ki kell 
várni, Mihály atya 2015 áprilisában foglalja el újra a 
magyar Egyházközségi hivatalát. 
 Visszatérve a november 9-re, vasárnapra. Kel-
lemes napnak igérkezett és még csodálkoztam is, hogy 
nem a szabadban, hanem a Magyar Ház Szövetkezet 
nagytermében lesz az ünnepi ebéd megtartva. Ennek 
oka, hogy a hivek és a támogató közösség többsége már 
régen elmúlt huszonegy éves, igy, magamat is 
beleértve, igényeljük a kényelmet. 
 A terembe lépve elénk tárúlt a diszesen teritett 
asztalok sokasága és a konyha felőli oldalon egy hosszú 
asztal rogyadozott a finomabbnál finomabb házi 
süteményektől, melynek ilyenkor nehéz ellenállni. 
Vásárolni kell! Mire az ünnepi sokadalom elfoglalta 
helyét az ebéd elkészült. Galambos Imola üdvözölte a 
megjelenteket és bejelentette, hogy Dabasy Jánosra 
várunk, aki nemsokára megérkezik. Dabasy János evan-
gélikus lelkipásztor ünnepi beszédében méltatta Kiss 
János atya összefogó tevékenységét, akit Isten ide 
vezérelt közénk és egységesen, együttes munkával fel-
épült szép templomunk. Az asztali áldást követően 
megkezdődött a finom ebéd kiszolgálása. Úgylátszik a 
sorbanállás, a minden más kellemes hagyomány mel-
lett, megmarad. Sült kolbász, pecsenye köritéssel vagy 
gulyás. A mindig finom gulyást ez alkalommal is 
Spurigán János és felesége Katalin készitették. Szorgos 
kezek által lángos is készült amit az ebéd befejeztével 
már lehetett fogyasztani. Dicséret a szorgalmas se-
gitőgárdának és a rendezőknek, kiemelt dicséret a kel-
lemes háttérzenéért, (a hangos zene általában hangulat
-rontó), ez alkalommal nem volt túl hangos, igy az ebéd 
elfogyasztása után jóizűen lehetett beszélgetni. Az 
ünnepség a mindig gazdag és számos ajándéktárgyak 
sorsolásával fejeződött be. A nyertesek örömmel, a 
többi meg reménykedve, hogy legközelebb ők lesznek a 
nyertesek, indultak ki-ki otthonába. 
 Köszönetet érdemelnek: Bartha Izolda, Bartha 
László, Ferencz Ildikó, Ferencz József, Fogarassy Ferenc, 
Fogarassy Marika, Galambos Imola, Hadarics Gertrúd, 
Juhász Etelka, Juhász Géza, Koppán Éva, id.Koppán La-
jos, ifj, Koppán Lajos, Pál Cassie, Pál Zsuzsa, Spurigán 
János, Spurigán Katalin,Szondy Katalin, Tóth Zsuzsanna, 
Gyöngyösbokréta Tánccsoport tagjai.  
  



11 

NOVEMBER 13  
Magyar Nyelv Napja  
A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án egyhan-
gú szavazással fogadta el a magyar nyelv napjáról szóló 
országgyűlési határozatot, s ezzel november 13-át jeles 
nappá nyilvánította: nemzeti összetartozásunk legfőbb 
zálogának ünnepévé. Ugyanis ezen a napon tették a 
magyart államnyelvvé 1844-ben. A Nemzeti Erőforrás 
Minisztériuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége közös 
kezdeményezéséből született ünnepnap mindannyiunk 
számára lehetőséget teremt, hogy nemzeti nyelvünk 
évente egyszer az érdeklődés középpontjába kerüljön. 
 Ezért ünnepeltünk mi is a Melbourne-i Magyar Központ 
Társadalmi Klubhelyiségében.  
   A Magyar Irodalmi és Kulturtörténeti Társaság és 
az Izes Beszélgetők Asztaltársasága vagyis Kapantzian 
Artúr, Nyelvemlékeink cimmel ünnepi műsort szerkesz-
tett/rendezett. Az Ó-magyar Mária siralom-tól átrepül-
tünk az évszázadokon a magyar nyelv szövevényes 
útvesztőin, a két műsorvezető Bakonyi Péter és Kövess 
Károly összekötő szövegei segitségével eljutottunk Mol-
nár Ferenc: Ó-magyar Mária siralom zenés változatáig. 
Befejezőül Weörös Sándor: Gyermekversek-et hallottunk 
“Pletykázó asszonyok” Mészáros Olivia  óvodás valamint 
“Csupa fehér” és “Szán csengő” Ugrai Klaudia kis iskolás 
előadásában. Ők voltak a legfiatalabb versmondók és 
korukat meghazudtolva példásan mondták el verseiket. 
Dicséretet érdemelnek. Artúr jóvoltából kitűnő műsort 
láttunk, hallottunk. A műsorvezetők magyarázó szövege-
ivel, a szereplők előadásával, a technikai munkatársak 
segitségével és Artúr filmbemutatóival a magyar nyelv 
fejlődését követve egy értékes műsor részesei lehettünk. 
Az esten közel hetven személy vett részt. Befejezésül, a 
gyermekkórussal a képernyőn, elénekeltük a Himnuszt. 
Közreműködtek: Bagin Livia, Bakonyi Péter konzul, Bakos 
János, Juhász Géza, Kapantzián Artúr, Kovássy Marianne, 
Kövess Károly, Mészáros Olivia, Polonyi Marika, Ugrai 
Klaudia. 
 Tóth Zoltán jóvoltából odaérkezésünkkor zsiros-
kenyér, töpörtyü és szomj oltó italok várták a megje-
lenteket és a műsor befejezése után, aki előre megren-
delte, kemencében sült csirkecombot ropogtathatott. Igy 
ért véget a magyar nyelv ünnepe a Melbourne-i Magyar 
Központban. 
     Köszönjük!  
 

NOVEMBER 30 
“Akikért nem szólt a harang!” 
Emléktábla avatás  az 1944-45-ben délvidéken kivég-
zettek emlékére. A megemlékezés délelőtt tiz óra 
harminckor Ökumenikus Istentisztelettel kezdődött. A 
szertartás előtt Melbourne-i Katolikus Érsekség Kiérde-
mesült püspöke Hilton Deakon üdvözölte  Sikó Anna 
nagykövet asszonyt, Bakonyi Péter vezető konzult és az 
egybegyűlt hiveket. Elmondta, hogy annak ellenére, hogy 

különböző múltból, egész más világból érkeztünk ő 
úgy érzi az évek múltával, egy hitben, egyre 
közelebb kerülünk egymáshoz értékelve, egymásban 
a különbözőséget. Mivel ez a megemlékezés advent 
első vasárnapjára esett, igy az adventi koszorú első 
gyertyájának meggyújtásával kezdődött a szertartás, 
melyet  Hilton Deakin püspök gyújtott meg. A 
szertartást Kósa Géza református, Dabasy János 
evangélikus lelkipásztor Hilton Deakin pűspökkel 
közösen végezték. Az Istentisztelet alatt még elhang-
zott “Háború utáni ima” melyet Kósa Géza mondott 
el  a hivekkel együtt imádkozva a békéért, egye-
tértésért a délvidéki áldozatokra emlékezve. Dabasy 
János befejezőül mondta: A megbocsájtás a sze-
retetnek a legnemesebb formája. Megbocsátunk de 
nem felej-tünk. 
 Az Istentisztelet befejeztével, a hivek a 
szertartást végző püspökkel és a református és 
evangélikus lelkészekkel az élen kivonultak a tem-
plomból a Hősi Emlékmű elé. A merészebbek, 
többek között a tiszteletbeli vendégek, tűző napon, a 
padokon, a többi résztvevő árnyékot keresve 
szétszórtan, majd a Kultúr Kőr vezetői zászlójukkal 
foglalták  el helyeiket az Emlékmű közelében. 
Hetven év elmúltával, a délkeresztje alatt, a Mel-
bourne-i Magyar Központ templomkertjében, ha-
rangszó mellett,  rójuk le tiszteletünket az   1944-45-
ben délvidéken kivégzettek emléke előtt –ezzel a 
mondattal kezdte Juhász Géza a megemlékezést. 
Majd szintén Géza előadásában, Teleki Júlia 
“Keresem az Apám sirját!” cimű verset hallottuk. 
Ezután Sikó Anna nagykövet asszony leleplezte az 
emléktáblát és az alkalomhoz illő rövid beszédet 
mondott, emlitve, hogy a temetkezés joga az örök 
jog. Mi magyarok összetartozunk és  kilencvennégy 
országban szétszórtan is ápoljuk emlékeinket. 
Tamási Áron “Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.” Ezután a Püspök úr és a két 
lelkipásztor, a három felekezet képviselői akik az 
Ökumenikus Istentiszteletet tartották, egyenként 
imával szentelték fel az emléktáblát. Majd  Sikó   
Anna nagykövet asszony, Bakonyi Péter vezető kon-
zul, az  egyesületek képviselői és egyének helyezték 
el a kegyelet virágait. Fliszár Petronella ünnepi 
beszédet mondott, melyben méltatta, hogy még 
mindig nem tudják az áldozatok neveit és számszer-
int sincs még mindig egy végleges kimutatás.  Petro-
nella beszédét azzal fejezte be, hogy reméli, hogy a 
délvidéki magyarok bűnösségét, nem csak három 
helyen, Csúrog, Mozsoly, Zsablya, hanem a többi 
délvidéki helyiségekben is eltörlik! 
Az emléktábla avatás a Himnusz eléneklésével 
fejeződött be.  
 Most itt a hetvenedik évforduló emlékére– 
Nekik szólt a harang!  
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 Az ünnepélyes avatás után, akik kibirták  pa-
dokon ülve a forró napsütést, (a hőmérséklet 34C ) fi-
nom ebédet  fogyaszthattak a liget hűs árnyékában. Az 
ebédet Spurigán János és Katalin valamint a 
“Gyöngyösbokréta”  tagjai készitették. 
Köszönet Fliszár Petronellának, Juhász Gézának, Zágon 
Lajosnak és mindenkinek aki hozzájárult az ünnepélyes 
nap megszervezéséhez. 

 Atyimás Erzsébet 

  Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Újévet  kivánunk a Hiradó  
olvasóinak! 

 
A "Hiradó" szerkesztői  

Atyimás Erszébet, Kövesdy Éva 

Istentisztelet a Bocskaiban Látogatás az Árpád Otthonba 

Kövesdy András és Bakonyi Péter fényképei 
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AUSZTRÁLIAI ERDÉLYI MAGYAR 
SZÖVETSÉG 

50. EMLÉKÉVE 
1964 - 2014 

   2014. október 5-én, vasárnap a 
csodálatos Melbourne-i Magyar Központ nagyter-
mében, DÍSZEBÉD keretében ünnepeltük Ausztráliai 
Erdélyi Magyar Szövetség megalakulásának 50. 
kiemelkedő évfordulóját.  
   Szövetségünk életre hívója l963. november 30-án 
Adorján Ferenc, Magyar Országgyűlési képviselő volt, 
aki maga is kijárta a kisebbségi élet iskoláját és gazdag 
tapasztalatait az ausztráliai magyarság összefo-
gásában kívánta gyümölcsöztetni.  
   Munkáját az “AZ EGYSÉGBEN AZ ERŐ” jelszó alatt 
igyekezett megvalósítani. Bár voltak addig is magyar-
ságot összefogó törekvések, de azokat vallási vagy 
politikai szempontok vezérelték. Itt nálunk az 
ausztráliai emigrációban Adorján Ferenc ütötte meg 
az igazi egységes magyar hangot: 
“MINDEN MAGYAR, MAGYAR, aki MAGYARNAK 
VALLJA MAGÁT” amely azonos a belső Trianon 
felszámolásával. Közös majálisok, piknikek, bálok, 
nemzeti ünnepek, megemlékezések, katasztrófa 
sújtotta testvéreink megsegítésére irányuló közös 
akciók szervezése, mind kitűnő alkalom volt nemes 
tervei megvalósítására, a Magyar összefogásra. 
Legkiválóbb eredmény a Carlton-i temetőben emelt 
EMLÉKMŰ, mely emléket, állit az 1848 – 1956 közötti 
hőseinknek, mártírjainknak, akik életüket áldozták a 
szabadságért, a hazáért, a magyarságukért, bárhol is 
történt az a nagyvilágban.   
   Az Emlékművet az ausztráliai magyarság adomá-
nyaiból emeltette Szövetségünk, amely a nyugati világ 
legszebb emlékműve, tetején 350 kiló súlyú bronz 
TURUL madárral, homlokzatán a koronás címerrel és a 
PRO PATRIA HUNGARIA 1848 – 1956 felirattal. 
   A felavatás 1966-ban történt. Az az évi hősök napi 
megemlékezéseken több ezren vettek részt. Az     
1971-ben feljegyzett adatok szerint minden Viktóriai 
magyar szervezet, intézmény, iskola, zeneakadémia 
tagsága, vidéken élő magyarok százai vettek részt a 
megemlékezésen. Az Ausztrál kormány két miniszter-
rel képviseltette magát, lengyel, ukrán, indiai és más 
nemzeti csoportok tisztelegtek a magyar hősök, a 
szabadság bajnokai előtt.  
   Az emlékmű Szövetségünk gondozásában van a mai 
napig. 
   Az is bizonyos, hogy nem sok szövetség büszkél-
kedhet Ausztrália szerte ilyen hosszas, nemes 
működéssel. Ugyan is ez a szövetség azért jött létre 
annak idején, hogy minden magyart megbecsülve, 
erősítve összetartson, bárhonnan érkezett az 
emigrációba. 
    Mai világunk nehézségei ellenére is az Ausztráliai 

Magyar Erdélyi Szövetség továbbra is működik más 
nemes feladatok célkitűzésével.  Ezen kiemelkedő 
alkalommal érdemesnek találjuk megemlíteni azon 
elnökök neveit, akik sokat tettek és tesznek a 
szövetség kiemelkedő működéséért.  Az első elnök 
Adorján Ferenc volt, utána időrendben Galló Géza, 
Ady János, Burján Tamás, Keresztesi László, Teleki 
László, majd újra Keresztesi László következett, Pelle 
Lajos, aki idáig a leghosszabb ideig, 10 évig volt az 
elnök.  
   A jelenlegi elnök, Bálint Kálmán immár ötödik éve 
tölti be ezt a nemes vezetői feladatát. Ő az, a ki 
Székelyföld szülöttje és kilencedik elnöke a 
szövetségnek.   
   Szövetségünk most is azon dolgozik, hogy magyar 
szellemben segítse és képviselje honfitársait, magyar-
ság kultúráját megőrizni, bárhol él.  
   Az emlékezési díszebédünknek előkészületét időben 
elterveztük ennek meg is volt az eredménye. Még az 
időjárás is kedvezően közbe járt az előkészületek 
sikeréhez. 
   Az asztalok felállítása, megterítése zökkenő 
mentesen ment, szombaton kora reggel kezdődően az 
elnökünk irányításával: Koczek János, Dér József, 
Kovács Róbert, Világos Eszter, Kismartoni Tünde, 
Miklós Béla, köszönet illeti önfeláldozó munkájukért. 
   A konyhán gyors kiváló munkát végeztek szorgos 
hozzáértő szakácsok és a kisegítők. Öröm volt látni 12 
óra után jöttek is a szépen öltözött vendégek, különö-
sen a hölgyek nagyon elegánsan, de a férfiak is 
ünneplő ruhába jó kedvűen érkeztek.  
   Ez a rendezvény, amelyen oly sok ismerőst és jó 
barátot összehoz, évről évre tudván e nemes rendez-
vény fontosságát, valamint találkozni és őrülni az 
egymás viszontlátásának.  
   A pénztárnál, ahol Muzsi Csilla és Szegedi Erika 
szakszerűen látta el a teendőket, a vendégek rövid 
várakozás után átvették az ebédjegyeiket. Az asztaluk-
hoz irányító Dér Józsi először Juhász Géza vendég-
fogadó asztalához vezette a vendégeket ahonnan 
tepertős pogácsa és egy rövid itóka után mentek, a 
szépen díszített asztalokhoz. 
    Rendezvényünkön közel 215 fizető vendég foglalt 
helyet a szépen megterített és feldíszített asztaloknál 
a nagy teremben.   
   Kedves vendégeinket ez alkalommal is a jól ismert 
Székely zenekar fogadta és szórakoztatta, kellemes 
hangulatot teremtve az érkezőknek.  
   A finom előétel már asztalon várta a vendégeket, 
majd a leves és fő étel következett, melyet Erdősi 
Rozika varázsolt az asztalokra a konyhai kisegítők 
segítségével. Bálint Károly immár sokévi tapasztalat-
tal rendelkező ügyes kezű szakács, minden 
rendezvényünkön kiveszi részét a szövetség 
munkájában. A szakácsok nagyszerűen dolgozó 
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konyhai segítők segítségével készítették el a 
négyfogásos ebédet: Juhász Etelka, Szegedi Erika, 
Godó Marika, Tuturás Juli, Szabó Katrina, Fekete 
Orsolya, Buzi István, Miklós Béla, Béli Rozika, 
Mondoáca Corina.  
   A szövetség nevében hálás köszönet az önzetlen, 
fáradságot nem ismerő, odaadó nagyteljesítményű 
munkájukért. 
   Bálint Kálmán szövetségünk elnöke üdvözölte a 
nagyon szép számmal megjelent és a jelenlétükkel 
megtisztelő és velünk ünnepelő vendégeket. Külön 
üdvözölte a disz vendégeinket többek között Bakonyi 
Péter vezető konzul urat és feleségét Nemes Zsófiát,  
Dr. Domaniczky Endre konzul urat és feleségét, Dr. 
Bucsi Anikót.  
    Az Elnök beszédében köszönte a megjelenteket 
rendezvényünk támogatásáért, hogy megtiszteltek 
jelenlétükkel, ezzel biztosítva Szövetségünk további 
érdemes működését. 
    Elnökünk egy rövid tájékoztatót tartott a szövetség 
eddigi elért eredményeiről, valamint további 
ösztöndíjjal kapcsolatos támogatás célkitűzéseiről, 
melyet nagy elismerő tapssal köszöntek meg a 
vendégek szövetségünk ilyen hosszas kitartó nemes 
munkáját.  
   Székely himnusz eléneklése után megemlékezett az 
Aradi vértanúkról, majd a hősi halottakra gondolva 
egy perces néma csend következett. Befejezésül 
elénekeltük a Magyar himnuszt. 
   Úgy szintén hálás köszönet Regnum Szövetkezet 
vezetőségének étkészletükért melyet minden évi 
rendezvényűnkön használunk, valamint a Magyar 
Központ vezetőségének rendszeres támogatásukért. 
   Az ebéd nagyon gyors felszolgálásban köszönet a 
zökkenőmentesen végzett munkáért a 
Gyöngyösbokréta tánccsoport tagjainak és Pappné 
Szarka Etelka, Papp Etelka, Huszár Jutka, Juhász 
Géza, szakszerű irányításával. 
   Az ital bárban nagyszerű szakértelemmel végezték 
munkájukat, Miklós Béla és Forgács László, köszönet 
érte. 
   Nagy köszönetet érdemel a rendezvényünket 
megtisztelő fellépésükkel a Magyar Kultúr Kör, 
Gyöngyösbokréta tánccsoportoknak valamint Toldi 
Bianca és Markulia Miklós verses előadásukért ezzel 
emelték rendezvényünk nagyszerű színvonalát. 
Rendezvényűnkön elnökünk meglepetésként üdvözli 
és megköszönve átadta szövetségünk nevében kiváló, 
kitartó, hosszas, nemes munkát végző Fazakas 
Sándornak és Dér Józsefnek kiérdemelt Díszoklevelet 
és kitüntetési érmét. 
    A jelen levő vendégek elismerő tapssal köszönték 
meg hosszan tartó nemes munkájukat.   
   Köszönjük honfitársainknak nagylelkű tombola 
tárgyat adományozóknak, hogy ez évben is nagyon 

sok értékes tombolát sorsolhattunk ki.  
   Hálás köszönet a tombola jegyek árusításáért Szabó 
Henriettának, valamint Huszár Jutka, Muzsi Csilla a 
tombola tárgyak nagyon gyors szakszerű sorsolásának 
levezetését. 
   A pogácsasütőknek is köszönet nagylelkű támoga-
tásukért, mint minden évben, most is számíthattunk 
rájuk. 
   Szintén köszönettel nyugtázzuk a Székely zenekar 
tagjainak önkéntes szórakoztató zenét szolgáltató 
munkáját. 
     Hálás köszönet mindenkinek, akik rendezvényünk-
et megtisztelte jelenlétükkel és a lelkes adományozó-
inknak pénzbeli támogatásukért: Bitte Ferenc, Buzi 
István, Szőke Gábor, N.S.W-ből, N/N,  36287, 
Gebhárdt Lajos. 
   Úgy szintén hálás elismerésünk azoknak is, akik 
Ausztrália más államaiból is küldtek és  küldenek  
pénzbeli adományt. 
    Minden kedves adományozónknak egy elismervény 
és egy köszönő levél keretében köszönjük meg 
nagylelkűségüket. 
   További adományaikat kérjük csekken vagy money 
order-en a COUNCIL OF AUSTRALIAN HUNGARIANS 
FROM TRANSYLVANIA névre kitölteni.  
Postacímünk: Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
                         760 Boronia Road. Wantirna VIC. 3152 
Erdélyi szeretettel viszontlátásra legközelebbi 
rendezvényünkön 2015.  március 8-án, az Erdélyi 
Piknikén.  

Szövetségünk sajtófelelőse,  
                                             Bálint Rozália 
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63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2014-es  
Munkaterve –  december 

 
 

december 7 
 

Mikulás Piknik  

Korona Csárda étterem 
Program Ajánlata 

 

Várdos Est 

December 5-én pénteken 6:30-tól 

Vacsora: Büfé 

Ár: $49 

A Vardos hármas és a Gyöngyösbokréta 
néptáncegyüttes fellépésével töltsön egy 

csodás estét kellemes Csárdai környezetben. 

--------------------------------------------------------- 

Zenés este Joseph Tallósi  

hegedű művésszel 

December 13 szombat 6:30-tól 

 Vacsora: Büfé 

Ár: $45 

--------------------------------------------------------- 
Karácsonyi Ebéd 

December 25-én csütörtökön 
  

különleges karácsonyi büfével 
várjuk kedves vendégeinket!!! 
   

Ár: $65 
--------------------------------- 

Pót-Szilveszter hazai művészekkel 
Juhász zenekar 
Zsuráfszky Zoltán 
Farkas Tamás 

Január 5-én hétfön 6:30-tól 
 

Vacsora: Büfé 
Ár: $49 

 A zene és tánctábor utáni egyetlen alkalom, 
hogy elbúcsuzzunk és együtt mulassunk a 
délvidéki 5 tagú Juhász zenekarral valamint    
Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművésszel és 
Farkas Tamás örökös Aranysarkantyús táncossal, 
párjukkal és helyi néptáncosokkal. A magyar 
népzene és tánckedvelőknek szervezett estére. 
Mindenkit várunk szeretettel! 

 
Asztalfoglalás: 9801 8887 

Látogassa meg web oldalunkat: 
www.korona.com.au 

Cim:760 Boronia Rd, Wantirna 

Külföldi Magyar Cserkészet Szövetség IV Kerület 
Jamboree január 3-12 (Melbourne)  

ÜNNEPEK ÜNNEPE 
 
Oly jó okból lett a Karácsony, 
Hogy az ember még csodát lásson. 
No, azért is , hogy tudjuk meg végre, 
S jó céllal nézzünk fel az égre. 
 
Azért is van még Karácsony, 
Hogy az Ég Ura meg is váltson. 
Így tanítsa meg az embereket, 
Hogy megmenthetik a lelkeiket. 
 
Ne csak a kincset gyűjtögessék! 
Isten helyett ne magukat dicsértessék, 
Amíg megérkezik a végső vég 
És ropogva szűnik meg az Ég. 
 
Amint nézem és látom e világot 
Jól értem, amit megvizsgálok, 
Amit hallok, érzek és vélek; 
Mind korunk jelei, nem a végzet. 
 
Ha célunk jó, ép és igaz a létünk, 
Csak szent ünnep a jó minékünk. 
Élet Király a mi vendégünk, 
Királyok Királya, kit követünk. 
 
A Karácsony az Ő nagy napja, 
Hol a vendég az Urak Ura. 
Ünnepünk a Szent Karácsony, 
Hogy vak is szeretetet lásson.  
 

Antal Péter 

http://www.korona.com.au
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Az év utolsó cserkész összejövetelét egy tábortűzzel zárták 
be a felnőtt cserkészek.  A tábortüzet a csapat-parancsnok 
Tóth Éva vezette le és erre hívta meg a cserkészeket és 
szülőket, hogy részben együtt búcsúzzunk a 2O14 évtől és 
részben, hogy mindenkivel megismer-tessük a csapat 
múltját.   

Éva elmondta, hogy 1979-ben, amikor Bodnár Gábor , a 
külföldi magyar cserkészet egyik alapító tagja, 
meglátogatta az ausztráliai magyar jamboreet, 
szükségesnek látta, hogy a felnőtt cserkészek is egy rajban 
vagy csapatban tovább működjenek.  Szerinte „a 
cserkészetnek megvan az alapja: a kiscserkészet, állnak a 
falak:  a cserkészek, de hiányzik a tető.  Azok akik nem 
vállalnak vezetői beosztást elvesznek a cserkészet és 
legtöbbször a magyarság számára”.   Így indult el, először 
Korvina csapat név alatt, majd később kapta a hivatalos 
nevét 52 sz. Hollós Mátyás fncscs.  35 év alatt 
természetesen sokat változtattunk a munkaterven, de ez 

szükséges ahhoz, hogy a változó körülményeknek 
megfeleljünk és a csapat fennmaradását biztosítsuk. 
A tábortűz alatt több érdekes élményt meséltek el 
és újra átéltük a kalandos napokat.  Nagyon jó volt a 
hangulat, jó volt látni, hogy a régi cserkészek és az 
újak, milyen megértésben és szeretetben dolgoznak 
és szórakoznak együtt.  A cél egy, hogy megadjuk a 
fiataloknak a lehetőséget, hogy felismerjék a 
magyar cserkészet erkölcsi értékét és életre-szóló 
barátságokat kössenek. 

Végül a szokásos szeretetkörrel búcsúztunk és ezzel 
az imával „Mi Atyánk ki vagy a mennyben, légy 
velünk az éjszaka”. 

Jó munkát! 

Kovássy Marianne,      

Körzeti parancsnok 

FELNŐTT CSERKÉSZEK TÁBORTÜZE 
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MAGYAR ITALOK 
“WHOLESALE” ÁRON 

(Importált a hires Miskolci Likörgyárból)  
 

GYÜMÖLCS PÁLINKÁK 
40%A/V @ 500ML ÜVEG 

 

GÖNCZI BARACK     $37/ÜVEG GST-VEL 

BESZTERCEI SZILVA  $34/ÜVEG GST-VEL 
 

1 DOBOZ  (8 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
KIVÁNAT SZERINT KEVERHETŐ 

 

VILMOSKÖRTE     $40/ÜVEG GST-VEL 

38%N A/V  @ 700 ML ÜVEG 
 

1 DOBOZ (6 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
 

LIKŐR 
 

CSÁSZÁRKÖRTE $27.50/ÜVEG GST-VEL 
25% A/V  @ 500ML ÜVEG 

 

1 DOBOZ  (8 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
PÁlinkÁval keverhetŐ  

 

ÉRDEKLŐDÉS 
HIVÓ SZÁM  

MOBIL: 0439 13 80 85 
 

AZ ITALOK A MEGBESZÉLT CIMEN ÉS IDŐBEN  KAPHATÓK 
 

 
  

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS 
Personal Injury Layers 

No Win No Fee!! 

 Dr. Livia Tonge Principal 
Magyarul beszélünk 

Gyakorlatomat Ausztrália egyik legnevesebb, ezen a  
téren szakositott ügyvédi irodájában szereztem, 

majd voltam igazgatója az egyik irodájuknak. 
Akármilyen természetű a sérülés, biztositjuk, hogy a 

lehető legjobb eredményt fogjuk kiharcolni az Ön 
számára.  

Balesetek lehetnek: 
JÁRMUVEL, MUNKAHELYEN, KÖZUTAKON, 

KÖZÉPÜLETBEN, KORHÁZBAN (GONDATLANSÁG, 
ORVOSI TÉVEDÉS), SPORTOLÁS, ERŐSZAK, TESTI 
SÉRTÉS, LELKI BÁNTALMAZÁS, STB. MINDEN AMI 

MARADANDÚ FIZIKAI, SZELLEMI VAGY LELKI 
SÉRÜLÉST OKOZOTT. 

Magyarok részére ingyenes szolgáltatás: Abban az 
esetben, ha Ön már részesült anyagi kielégitésben a 

fenti okok miatt más ügyvédi iroda segitségével, még 
mindig van  további lehetőség összegek igénylésére, 

ami sokszor figyelmen kivűl marad. 
Hivja irodánkat egy megbeszélési időpontot foglalni 

és majd hozza magával az összes superanuation 
okmányait. Ezen okmányok átvizsgálása és 

kiértékelése ingyenes. 
Ingatlanok adás-vételével is forduljon hozzánk. 

WWW.tongelawyers.com.au 
Telefon:(03) 96705504     Fax: (03) 9602 5615 

Email:  ltonge@tongelawyers.com.au 
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000  

http://WWW.tongelawyers.com.au
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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  

A TERMEK HASZNÁLATA, A TERMEK HASZNÁLATA, A TERMEK HASZNÁLATA, 
BBBÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELE      

A MAGYAR A MAGYAR A MAGYAR    KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Melbourne-i Magyar Központ 
termeinek kiadásával  

Szalkai Borika foglalkozik, kérjük 
őt hívják,a szokásos 
telefonszámon 9801 6408, email: 
admin@hungariancommunity.com.au 
 

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  
McPherson Building 

Level 3,  546   Collins Street 
Melbourne, Vic. 3000 

Telefon; (03) 9650 7574  
Fax; (03) 9650 7574 

Email; enquiries@msandor.com 

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  

A Sydney-i 2RRR melbournei 
munkatársa Kövesdy Éva aki 

alkalmanként  beszámol a melbournei  
eseményekről. 

A programot az interneten lehet 
meghallgatni: Interneten az  adás idő 
vasárnap  déli 12 - 2 Sydney időben  

www.ilosvay.net   

Korona Csárda Magyar étterem 

Kegyeleti megemlékezések (Halotti tor),         
szeretetvendégség megrendezését,                 

lebonyolitását vállalja. Vendéglátásunk zá-
rtkörű, igénybe vehető hétköznapokon éttermi         

színvonalon. A tisztelt megrendelő egyéni 
igényeit figyelembe véve kerül kialakításra az 

étel és italkínálat.  

Személyre szóló ajánlatokkal állunk                 
rendelkezésére! 

 

Forduljon hozzánk bizalommal 9801 8887  
760 Boronia Rd, Wantirna 3152  

mailto:enquiries@msandor.com
http://www.ilosvay.net
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök:  Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429  
email:   balintkalman@hotmail.com 
 

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

 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Sinka Imre  
tel:    O413 423 13O 
email:    imgasi@hotmail.com  
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 7 órai 
kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági 
termében. Csütörtök este a Bocskai 
teremben. 
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök:    Bartha Gábor 
tel:  9754 17O6  vagy O417 5O6 226   
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági épület 
alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
Elnök:  Tóth Teréz 
tel:   9898 3930 
email:   tothterez6@hotmail.com 
 
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 Irodalmi és Kultúrtörténeti 
Társaság 
 
Csoportvezető:  Dr Kapantzián Artúr  
tel:    0422 524 206  
email:   arthur.kapantzian@alr.com.au 
 
Célunk: Ápoljuk a magyar anyanyelvi, 
irodalmi és kultúrtörténeti hagyomá-nyokat. 
Elősegitjük a folyamatos magyar anyanyelvi 
és kultúrális oktatást az ausztrál társadalmi 
közösségben. Igyekszünk megteremteni az 
ausztrál és a magyar  közösségek 
együttműködését 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Bartha Gyöngyi 
tel:   0409 857 819  
email:   eva.bartha@hotmail.com 
 
Táncpróbák: Fiatal és idősek csoportja 
minden hétfőn és kedden 7 órai kezdettel.  
 
 
MHTV 
Elnök:  Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
email:   spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

Trianon Társaság 

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

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
mailto:imgasi@hotmail.com
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december 6. szombat  Munkanap 
 
december 7. vasárnap  8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Mikulás Piknik  
 
december 14. vasárnap  10.30  Szentmise  
 
december 21. vasárnap  8.30 Szentmise 
    10.00  Evangélikus Istentisztelet 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Gyertyafényes Est 
 
december 24. szerda  Éjfélkor szentmise a St.Colman templomban (293 Carlisle St. Balaclava) 
december 25. csütörtök  12 órakor szentmise a St.Colman templomban  
 
december 28. vasárnap  8.30 Szentmise 
 
december 31 . szerda  Szilveszteri Bál 
 

    Januári naptár 
 
január 3-12   Külföldi Magyar Cserkész Szövetség IV Kerület Jamboree  (Melbourne)  
 
január 4. vasárnap  8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
 
január 11. vasárnap  8.30 Szentmise 
 
január 18. vasárnap  11.00 Református Istentisztelet 
 
január 25. vasárnap  8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 
 

    Februári naptár 
február 8. vasárnap  Határtalan Hagyomány Vigasság   

február 20-21-22.   Hungarofest    

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 január 20-ig eljutattni 

tel/fax 9802 7637, 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. 

DECEMBERI NAPTÁR 


