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A 
 képen Alan Tudge MP Mem-
ber for Aston körzet Federális 
Parlamenti képviselő és Hen-

de József az Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet igazgatója és a Csúcs 
Szövetkezetben a Hende és Jandó csa-
ládok, a telek adakozók mindenkori 
képviselője, a kitüntetés alkalmával. 

Szivből gratulálunk HENDE JÓZSEF-
nek, aki hosszú évtizedeken át végzett 
önzetlen közösségi munkájáért a 2014 
év Aston Award Community Services 
kitüntetésben részesült.  

Hende József, aki közösségünkben 
szülei, Hende Sándor és Hende Julianna, nyomdokaiba lépett, apjától, aki ami-
kor a Melbourne-i Magyar Központ épült anyagbeszerzői és mindenes szerepet 
töltötte be úgyszintén mint Igazgató is  értékes  munkát végzett, vette át a 
staféta botot. Azóta Apja példáját követve, mint Igazgató,  önzetlenűl és fáradt-
hatatlanúl dolgozik a magyar közösség érdekeiért. Józsi az a személy aki szó 
nélkül, példátlanul, végzi közösségi munkáját.   

 További türelmet és jó egészséget kivánunk neki és családjának! 
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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!!!!!!!!!! 
 

Az következő munkanap 2015–ben,  
reggel 8 órától  

 

Március 7-én lesz 

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.  

1…2… Hungarofeszt 

A toronymagasságú tennivalókból maradt február 7-ére 

is. Az időjárásjóslók igazi meleg, nyári napot igértek, így 

az esőkabátokat otthon hagyhattuk; inkább napolajra, 

szalmakalap, sapkára lenne szüksége a dolgozó 

csapatnak. Akik itt voltak január 31-én azonnal  beálltak 

ama helyre hol félben hagyták a múltkor és folytatták a 

munkát. A Social Klub és a templom közötti kertes részt 

Fodor Jolán, Juhász Etelka és Géza valamint Varga 

Árpád tették szebbé. Balázs Imre és ifj. Csernátony 

László a Boronia Rd. és a kerítés közötti zöld övezetet 

szépítették kiszedvén a növényzet közül a különféle 

szemetet, füvet megnyírva és a járdát felseperve. A 

kocsiparkolók szegélyköveiről is a füvet lenyírták és a 

“motorseprűvel” a bitumenról lefujták. Tóth Zoltán 

befejezte a bejárati út  melletti fasor szépítését majd a 

Faith Ferenc könyvtárban kicserélte a kiégett izzólám-

pákat. Rendezvények alkalmával nagy segítség a 

látogatók részére ha tájékozódhatnak jelek, irányjelzők, 

információs táblák által. Szabó Endre vállalta ezen 

táblák elkészítését, mely igen összetett, idő és türelmet 

igénylő feladat. Számítógép és egyéb szerkezetek 

segítségével el is készült három tucatnyi különböző 

méretű kecses szines tábla. Hogy az ajtók jól 

csukodjanak, a szappantartók, foggantyúk, zárak  

működjenek, a régi rozsdaette kézszárító helyére 

korszerű  és új kerüljön, Zanáti Károly türelme és 

szaktudása nélkülözhetetlen.                                                                                             

Holnap lesz a “Határtalan Hagyomány Vigasság” és a 

tekepálya lomtalanítása halaszthatatlan feladat; hiszen 

ott dobog majd a “szive” a rendezvénynek! Rövid idő 

után a rend és a tisztaság olyan volt akár egy 

étteremben; a lom kupac pedig ott tornyosodott az 

autó raklapján Tárnoki János és Vető Tibor szorgalma 

által. És valahogy úgy sikerűlt hogy a munkálatok 

körvonalazódtak egy órára, amibe bele kezdtünk be is 

fejeztük. Következett a finom ebéd, Pál Zsuzsa és Ámon 

Lilla szervezésében;  töltöttkáposzta és csemegéül 

almásrétes fűszerezve ízes beszélgetéssel. Ebéd után 

elszállítottuk a lomot és ezzel még egy sikeres kalákát 

jegyezhettünk naplóinkba.A Központ vezetői nevében, 

köszönöm MINDEN  RÉSZTVEVŐNEK segítőkészségét és 

önzetlen, odaadó munkáját.   

Tisztelettel, Bakos János 
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► 

POZSONYI KAMARA KÖR LÁTOGATÁSA 

 Amint már a Hiradó februári számában jelentettük 
Határtalan Hagyomány program, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium támogatásával és Sikó Anna 
nagykövet közreműkődésével valósult meg. A három 
hetes program szervezését a Fonó Magyar Központ 
Néptáncegyüttes vállalta. 

 A Pozsonyi Kamara Kör Melbourne-be 
érkezésekor ismerős és új arcokat köszönthettünk 
körünkben, mivel Gémesi Zoltán, Füzék György és Balta 
Aranka már mint jó ismerős tért vissza, mivel két évvel 
ezelőtt a Szőttes Együttessel is itt voltak. A fent emlitett 
táncosokhoz  csatlakozott Péter Timea néptáncos, 
Korpás Éva énekes, Németh Dénes hegedűs, Orsós 
Tamás brácsás és Király Tamás nagybőgős. 

A kis csoportot, ideérkezésük első estjén, a Fonó 
Magyar Központ Néptáncegyüttes BBQ vacsorával látta 
vendégül, a Magyar Központ Templomligetében, ahol a 
jó vacsora mellett hallgattuk vagy énekeltük a 
különböző nótákat.  

Másnap,  vasárnap február 8-án Gulyás és Halászlé 
verseny volt a Melbourne-i Magyar Központban, ahol a 
Pozsonyi Kamara Kör is részt vett, bemutatkozott. A 
zenekar tagja mulattaták a közönséget és több izben az 
énekes és a táncosok is csatlakoztak és a zenekar jó 
talpalá való muzsikájára táncbemutatóikat nagy tapssal 
köszöntötték.   (lásd: Atyimás Erzsébet bővebb 
beszámolóját)  

Másnap korai indulás, busszal, irány Canberra. Késő 
délután érkeztünk a Canberrai Magyar Követségre. Este, 
a Pozsonyi Kamara Kör, telt ház előtt adta elő a 
„Kedvencinkből” cimű műsort, melyért a közönség 
vastapssal jutalmazta öket. A műsort követően táncház 
következett, melynek lépéseit a megjelentek igyekeztek 
elsajátitani. Köszönetünk Sikó Anna nagykövetnek a 
vendéglátásért, Gyombolai Zsófiának az est szervezését, 
valamint minden kedves vendéglátó segitségét. 

Kedden Sydney-be utaztunk. Itt nem volt fellépés, a 
program városnézés volt: az öböl, az operaház, a 
„Rocks” és Darling Harbour, ez ami az időnkbe belefért. 
Este a sydney-i barátok – Stopic Anti, Kovács Jenny, 
Turcsányi Attila és Michelle, Corry Sally és Richards 
Mark és Gemma láttak vendégül és kihasználták az 
alkalmat, hogy a zenészekkel egy kicsit gyakorljanak. 
Szerda reggel korai indulás vissza Melbourne-be. 

 Visszaérve Melbourne-be a következő két estén 
táncszemináron vettünk részt ahol Edélyi táncokat, 
Füzesi  (Ördöngösfüzes Székhez közeli falu ahova, mult 
évben szerencséje volt a sorok irójának ellátogatni), 
valamint Mérai amely tánc Kalotaszegi táncokhoz 
tartozik. Nagy élményt jelentett mindenkinek ezeket a 

táncokat élő zenére szakértő táncosoktól tanulni. 
Sajnos Melbourne-be nincs a népitánc mellé 
népizenekar. Mig a szeminárok nyitottak voltak 
mindenki részére, kár, hogy többen nem ragadták meg 
az alkalmat, hogy a szakértőktől tanuljanak. 

Szombat, február 14-én a vendég csoport és a Fonó 
tánccsoport tagjai Castlemaine-ba indultak – irány 
„BUDA”. Buda 1861-ben épült kuria, mely 1863-ban 
került Levényi Ernő ezüstműves tulajdonába. Ma már 
Buda egy „not for profit” önkéntesek által vezetett 
szervezet kezében van. A magyar közösség már több 
alkalommal adott műsort, a mostani rendezvény, 
február 15-én vasárnap, inkább egy fesztiválra 
hasonlitott. A csoport a Castlemaine-i Caraván Parkban 
volt elszállásolva és szombat este, miután másnapra az 
előkészületek befejeződtek, Albert Károly és Barbara 
jóvoltából finom vacsorában volt részük, mely BBQ 
vacsorát az adakozók készitették. A szombat este 
nótázással ért véget.  

 Másnap, vasárnap, február 15-én korán keltünk, már 
reggel hét órakor a Castlemaine-i „Top Meats” 
hentesnél, aki csak végettünk nyitott ki,  vettük fel a 
gulyáshoz a húst. Ebben egyidőben a többiek Buda 
kertjében rendezték az asztalokat, székeket stb. Déli  
12-re minden kész volt. A nagy meleg ellenére több 
száz látogató jött el pálinkát, magyar gulyást, kolbászt 
és lángost kóstolni, valamint csodálatos népzenét 
hallgatni és a néptáncokban gyönyörködni.  A délután 
folyamán nemcsak a Pozsonyi Kamara Kör , hanem a 
Fonó Magyar Központ  Néptáncegyüttes is 
szórakoztatta a lelkes közönséget. Mig a legtöbb 
vendég helyi volt, sokan jöttek Melbourne-ből is. 
Többek között, a konzuli irodától dr Domaniczky Endre 
és dr Búcsi Anikó, a Magyar Központ vezetőségéből 
Bakos János és felesége Anikó. Köszönjük Buda 
vezetőségének a segitséget, különösen Clare Hutchison 
lelkes, hozzáértő támogatását. Köszönjük a segitséget a 
következő személyeknek: Ámon Lilla, Jobbágy Simona, 
Vető Olga, Vető Tibor. Továbbá köszönet csoportunk 
fáradthatatlan hozzátartozóinak, akik egész nap 
lángost, vagy kolbászt sütöttek. Egy nagyon sikeres nap 
volt.  

Másnap a vendég csoport, egy pár nap megérdemelt 
pihenőre Raymond Island-ra utazott, ahol alkalom volt 
koalákkal ismerkedni. Köszönet dr Herold Évának és 
Anton Istvánnak a szives vendéglátásért. 

A Pozsonyi Kamara Kör diszelőadói voltak a 2015 év 
Hungarofest-nek és a „Kedvenceink” cimű műsorral 
nagy sikert arattak. (a Hungarofest-ről bővebb 
beszámoló a jövő hónap Hiradójában lesz) 

Február 23-án, hétfőn kora reggel indult a 
vendégcsoport, Dél Ausztráliába, Adelaide-be. Mint 
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mindenhol, az Adelaide-i vendéglátók is szives 
fogadásban részesitettek bennünket. Különböző 
családoknál kaptunk szállást. Másnap délelőtt a Barossa 
Valley borvidéken tettünk látogatást, délután pedig a 
Para Hills-i klubban, Korpás Éva és Gémesi Zoltán, 
gyermekműsor keretében, játékokat, táncokat és 
énekeket tanitottak. Másnap a kis csoport, Gémesi 
Zoltán és Németh Dénes kivételével városnézést 
szerveztek. Mi meg, András és én a két kivételes 
személlyel McLaren Vale –i borvidéket választottuk, a 
vidék szintén gyönyörű volt. Este, a forgalom miatt 
majdnem elkésve a Pozsonyi Kamara Kör tagjai, a Para 
Hills-i klubban nagy sikert aratva szórakoztatták a kis 
helyiségben összegyült száztiz vendéget. A fogadtatáson 
és a meg nem szünő tapson keresztül lehetett érzékelni, 
hogy mennyire örültek ennek a látogatásnak és 
különösen a műsornak, mivel nem sok alkalom adatik 
hasonló műsorokat látniuk. Köszönet az Adelaide-i 
közönségnek különösen Hubbard Zsuzsának az Adelaide
-i napok megszervezéséért. Vacsora után éjjel tizenegy 

órakor indultunk, Melbourne-be, hazafelé. 

Visszaérkezés után csütörtök szabad foglalkozás, 
csomagolás, este egyik családnál vacsora. Újra alkalom 
a nótázásra, mivel a zenészek hangszereiktől nehezen 
válnak el. Másnap, pénteken utolsó alkalom 
emléktárgyak, ajándékok vásárlására és még egy 
halászlé főzésre és éneklésre. A szállást adó 
vendéglátók kivitték a csoport tagjait a repülőtérre. 
Bucsuzás a viszont látásig! 

A Fonó Magyar Központ Néptáccsoport nevében 
köszönet Bakonyi Péternek közreműkődéséért, 
valamint külön köszönet Liptai Ibolyának, Liptai 
Ernőnek és egyben mindenkinek aki bármiben 
segitséget nyújtott a Pozsonyi Kamara Kör vendégsége 
alatt. Köszönjük Kövess Károlynak a kölcsön 
nagybőgőt. 

Kövesdy Éva 
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► 

63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2015-ös  
Munkaterve –  március 

 
Március 14 

 
Összejövetel Tábor Tűz 

 
Március  21 

 
ESGAV 

 
Március 28 

 
Raj kirándulás 

BESZÁMOLÓ  
KMCSSZ 12 SZ. AUSZTRÁLIAI MAGYAR 
JAMBOREE 2O15 ERDÉLY ARANYKORA   

 
Azon az emlékezetes szombat reggel amikor 4O fok 
körüli hőség volt, egymás után érkeztek a cserkészek  
Melbourne-ből, majd repülővel az Adelaide-i csapat.  A 
Sydney-iek már éjjel megérkeztek Hevesi Nagy Péter 
hozta őket busszal.  Nagyon örültünk, hogy még Perth-
ből is jött két kislány,  végül is  közel 1OO-an voltunk, 
csaknem a fele kiscserkész.  A tábornyitást kicsit megza-
varta, hogy a tűzveszély miatt el kellett hagynunk a 
táborhelyet, de ez csak növelte az élményeket. Nagyon 
hálásak vagyunk, hogy a  Magyar Központ vezetősége 
szívélyesen befogadott minket és ott töltöttük az első 
éjjelt.  Hivatalosan ott nyitottuk meg a tábort, a hőség 
ellenére mindenki vidáman és jó kedvvel fogadta a 
változott műsort.  Különösen köszönet Pál Zsuzsának aki 
tárt karokkal fogadta a sok váratlan vendéget. 
   A tipikus  Melbourne-i  időjárás reggelre meghozta a 
változást és  másnap már  visszamehettünk a táborba.  
Ott aztán kezdődött a komoly munka.  Csodálatos épít-
mények az altáborokban, különösen a vezetők két 
emeletes lakosztálya.  Délután a hivatalos tábornyitás-
hoz már mindenki egyenruhában jelent meg.  Nehéz 
lenne  leírni,  hogy mi minden történt:  a számháború, 
kézügyességi feladatok, rohampálya, vízi csaták, népi 
játék, csomózás, építkezés, éjjeli őrség, a nagy portya, 
amikor senki sem tévedt el.  De a lényeg az, hogy jól 
simán,  izgalom és fennakadás nélkül teltek a napok.  A 
tábori trikónak nagy sikere volt, nagyon jól nézett ki a 
sok zöld cserkész. 
   Nagy élmény volt minden tábortűz, tréfák, népdalok és 
komoly magyarázata a napi jelmondatnak, aztán a szere-
tetkör, amikor megfogtuk egymás kezét, majd imád-
sággal  fejeztük be a napot. 
   Külön meg kell említeni a modern technika segítségé-
vel előállított ERDÉLY ARANYSZAVA újságot, meglepően 
sokan olvasták, már ez maga is siker.  Nagyszerű volt a 
felnőtt cserkészek konyhája, ami manapság nem könnyű, 
mert a különböző allergiák  miatt öt féle ételre kellett 
figyelni.  Megállapítottuk, hogy a kiscserkészeknek 
nagyon jó az étvágyuk, mert buzgón rohantak a 
repetára.   
   Nagyon örültünk, hogy Dézsi Csaba tiszteletes kijött 
Istentiszteletet tartani, mert így meg tudtuk köszönni a  
jó Istennek, hogy  velünk volt és megóvott minden 
bajtól. Szintén nagy szeretettel fogadtuk Bakonyi Péter 
vezető konzult és családját, így egyre közelebb kerülünk 
Magyarországhoz. 
   Persze mint mindig most is úgy tűnt, hogy rövid volt a 
1O nap és szomorú volt a búcsú. Túl gyorsan repültek a 
napok, de megvannak a tervek, lesz még alkalom együtt 
táborozni. Köszönet Kovássy Évának aki, mint a Külföldi 

Magyar Cserkészszövetség  IV Kerület parancsnoka 
vállalta a táborparancsnoki szerepet, az altábor 
parancsnokoknak és vezetőknek.  De úgy érzem 
mindenkinek elég köszönet látni a megelégedett 
cserkészeket akik egy felejthetetlen emlékkel mentek 
haza. 

Jó munkát! 
Kovássy Marianne cscst. 

Átadtuk az Emléktáblát 
1944 - 2014 

Akikért nem szólt a harang 
1944- 45 

A Délvidéki Magyar ártatlan áldozatok 
70. Évfordulójának emlékére 

Emelte 
A Viktoriai Magyar Közösség 

2014. november 30-án 
Melbourne 

Magyar Központ Emlékpark 
 
Ez a szöveg van megörökítve a bronzból készűlt Em-

léktábla egyik felén, mellette a „Magyar Patrióták 
Szövetség” által megrajzolt Délvidék térképe látható 
kidomborítva több helység névvel, a háttérben egy 
Matyó-mintával díszített kereszttel, ami tükrözni 
akarja az összmagyarság veszteségét. 

Az Emléktábla ötlete több mint egy évvel ezelőtt 
pattant ki fejemből, amihez aránylag gyorsan jöttek 
az ötlet megvalósításhoz úgy az erkölcsi, mint az   
anyagi támogatások. A kivitelezéshez a Magyar 
Központ Vezetőségétől kaptuk a jóváhagyást vala-
mint Viktoriai Magyar Tanács erkölcsi támogatásával.  
Ahogy az adományok gyüjtését elindítottuk, Zágon 
Lajos mérnök urat kértem fel az Emléktábla megter-
vezéséhez, amit minden gondolkodás nélkül vállalt. 
Az Ő nevéhez fűződik az Emlékparkban megépített 
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Emlékmű, a Korona Csárda étterem, nem beszélve a 
Szent István Ökume-nikus Templom megtervezéséről és 
megépítéséről. Most utólag is köszönöm mérnök úr ki-
váló munkáját és türelmét, hisz az Emléktábla Bizottság-
gal nem volt egyszerű dolga. 

Sok köszönet és hála az egyéni adakozóknak és külön 
elísmerésünk a szervezetek felé, akik végülis lehetővé 
tették adományaikkal, hogy minden kiadást tudtunk 
fedezni a táblával kapcsolatban, sőt a megmaradt össze-
get hozzácsatolva a melbourne-i Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes által megrendezett jótékony célú 
piknik tiszta bevételhez a Délvidéken működő 
„Lurkóházak” megsegítésére küldjük el, ami nem keve-
sebb, mint 935 dollár és 50 cent. Az Alapítvány vezető-
ivel felvettem a kapcsolatot, de még nem sikerült biz-
tonságos megoldást találni a pénz hazaküldésére. Úgy 
gondolom, hogy amennyiben egy hazalátogató meg-
bízható személy elvállalná az összeg hazavitelét, ez 
lenne a legjobb megoldás. A „Lurkóház” kis lakóit a to-
vábbiakban is segítsük, így adómányaikra igényt tarta-
nánk az elkövetkező időben is, amit előre is köszönünk. 

Köszönjük a Gyöngyösbokrétának, hogy nagy 
elfoglaltságuk ellenére ezt a pikniket is beiktatták. A Ze-
ne és Tánctábor előkészítését szervezték, amin már túl 
vagyunk, és azóta a résztvevők teljes elismeréssel, ra-
jongással beszélnek róla. 

Az Emléknapot egy ökumenikus  Istentisztelettel 
kezdtük, amit nagy erőfeszítés előzött meg, mert 
egyetlen magyar katolikus pap sem tudta elvállalni, akik 
Ausztráliában szolgálnak. A siker azonban bejött ezen a 
téren is, mert Deakin Hilton Püspök atya vállalta és 
Dabassy János evangélikus lelkésszel és Dr. Kósa Géza 
gondnokkal celebrálták a püspököki ökumenikus Istenti-
szteletet. A prédikációra Nt. Dabassy urat kértem fel, 
ami kihívás volt részére egy ilyen különleges évforduló 
alkalmára összeállítani prédikációját--- nyílatkozta a 
beszéde előtt ---. amit a zsúfolásig megtelt templom 
hívei alázattal hallgatták végig. A mise után izgatottan 
gyülekeztek az emberek az Emlékparkba, amit az előző 
napokban megcsinosítottunk, tisztogatással, fűnyirással, 
amiben a Központ gondnoka, Mausecz John sokat 
segített. Újra köszönöm John. 

Az Emlékműsor a 70. évforduló alkalmából a Délvidéki 
indulóval kezdődött. A megjelentek köszöntésében el-
hangzott, hogy azért jöttünk össze, hogy emlékezzünk és 
emlékeztessünk a Délvelidéken 1944-5-ben véghezvitt 
embertelen eseményekre, hogy ilyen és hasonló 
események ne forduljanak elő a jövőben. Majd Teleki 
Júlia „Keresem az apám sírját” verse hangzott el. Az egy 
perces harangszót mély csend kisérte, utána az Em-
léktábla Bizottság tagjai égő gyertyákat és virágokat 
helyeztek az Emlékmű lépcsőzetére. 

Az Emléktáblát Magyarország képviselője, Sikó Anna 
nagykövet asszony leplezte le. „Boldog asszony Anyánk” 
régi magyar himnuszunk eléneklése után, a lelkészek 
imáikkal szentelték meg az Emléktáblát, amit a 

nagykövet asszony beszéde követett. Ezután a kegyelet 
virágainak elhelyezése történt, elsőként Sikó Anna 
nagykövet asszony és Bakonyi Péter vezető konzul, 
majd a Viktoriai Magyar Tanács tizenkét tagszervezete 
nevében Fodor Sándor és Marót Márti, a Magyar 
Központ Vezetőségét Vető Tibor és Olga képviselte, 
ezenkívül sok más szervezet és magánszemélyek 
sokasága halmozta el virággal az Emléktáblát. Ezt vers 
követte Sajó Sándor „Magyarnak lenni” című verse még 
csak emelve az amúgyis érzésekkel felfűtött hangulatot. 
Ezt követte Fliszár Petronella beszéde az 1944-5-ös 
eseményekről és annak következményeiről, bemutatta 
az akkori borzalmakat. 

A Himnusz eléneklése után sietve átvonultunk az árn-
yas ligetbe, ahol terített asztalokkal és behűtött italok-
kal vártak bennünket a Gyöngyösbokrétások, és válasz-
tékos ebéddel, amit Juhász Etelka készített elő napokkal 
előbb. 

Mindenkinek ismételten sok köszönet és hála azért, 
hogy a forró nap ellenére velünk tartottak, akik valami-
lyen módon hozzájárultak a nap sikeréhez. Köszönjük 
Spurigán Jánosnak és kedves nejének Katinak a gyulás 
elkészitését valamint Hegedűs Józsinak a nagyszerű 
hangtechnikai munkát. 

Igéretünket teljesítjük a „jókedvű” adakozók névsorát 
felsorolva: Turi Ilona, Brenner Valéria, Marót Márti, 
Fodor Sándor és Jolka, Patócs Jánosné, Törtei Kálmán és 
Kati, Rodek Tóni és Marika, Simkó József és Manyi, von 
Emánuel György, Spencer Roger, Csonka Lajos, Zavarkó 
Zoltán és Izabella, Bácsi István és Mária, Buzi István, 
Szabolcs Ferenc, Pappné Szarka Etelka, Tóth Sándor, 
Dankó Ferenc, Hegedűs Mihály és Mihályné, Horváth 
Anna, Polonyi Sándor és Marika, Nagyidai József és 
Borika, Belovári Éva, Lengyel Nándor, Zágon Lajos és 
Marica, Bálint Károly, Kőhegyi László és Ildikó, Varga 
Sándor, Jakabos József, Kaltenecker Mihály és Katalin, 
Fliszár László és Nelly, Barna Szilárd, Márai A., Bagin 
Lívia, Milacki György, Jandó Gyula és Júlia, Simon Endre 
és Kati, Kocsis Endre és Júlianna, Tóth Mihály és Borika, 
Domján János, Tóth József és Terike, Borbély Mária, 
Halász Erzsébet, Tóth Kató, Maurer Sándor, Oláh Lajos 
és Rózália, Pritz Katalin, Milodánovics József és Magdi, 
Rodek Tóni, Vágvölgyi Gizella, Atyimás család, Dér 
József, Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság, 
Külföldi Magyar Cserkész Szövetség Melbourne-i Csapa-
tai, Melbourne-i Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes, 
Geelong-i Magyar Szent László Egyesület, Melbourne-i 
Magyar Központ, és a Magyar Központ kézimunka köre. 
Köszönet a két TV társaságnak az itt túrnézó Debre-
ceninek, akik szintén felvették megemlékezésünket és a 
mi MHTV-s barátainknak. 

Isten fizesse meg mindenkinek jóságát, és jó 
egészséget kívánok az Emléktábla Bizottság nevében: 

Juhász Géza 
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FEBRUÁRI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

2015. FEBRUÁR 7 
 
A különböző ausztráliai államokban működő 
magyar csúcsszervezetek képviselői, 2015. 
február 7-én a Melbourne-i Magyar Központban 
tartott tanácskozáson, megalakitották az új 
Ausztráliai Magyar Szövetséget (Australian 
Hungarian Federation). Az öt állam Dél 
Ausztrália, New South Wales, Nyugat Ausztrália, 
Queensland és Victória képviselői véglegesitették 
a két évvel ezelőtt indult egyesitést. (bővebben a 

Magyar Élet 2015. feb 19. számában 7. oldal) 
Ennek ellenére az államok képviselői, már részt 
vettek “a Magyar Diaszpóra Tanács” alakuló 
ülésén 2011. november 17-én és az azt követő 
évek ülésein is.  
“Magyar Diaszpóra Tanács - II. ülés - Zárónyilatkozat 
A Magyar Diaszpóra Tanács 2011. november 17-én 
tartotta alakuló ülését azzal a céllal, hogy a diaszpóra 
magyarsága az egységes magyar nemzet részeként 
fejtse ki véleményét, tegyen javaslatokat és hozza 
meg döntéseit a magyar-magyar kapcsolatok 
előmozdítása, a magyar nemzeti közösségek 
gyarapodása érdekében. A Tanács történelmi 
együttműködést hozott létre a szétszórtságban élő 
magyar szervezetek között, közösséget teremtve az 
egyházak, a civil és kulturális szervezetek, egyesületek 
valamint a cserkészet képviselőinek bevonásával. 
 A Magyar Állandó Értekezlet X. ülésén a 
Tanács elnökségi tagjainak egyetértésével elfogadott 
„A magyar nemzetpolitika – A nemzetpolitikai 
stratégia kerete” című dokumentumban foglalt elvek 
irányt mutatnak a Magyar Diaszpóra Tanács munkája 
során. A Magyar Diaszpóra Tanács jelen ülésén a 
tagszervezetek egységes elkötelezettségével folytatja 
tevékenységét a nemzeti identitás megerősítéséért és 
a nemzeti integráció elmélyítéséért.  
 A Magyar Kormány hangsúlyozottan számít a 
diaszpórában élő magyar közösségekre, a befogadó 
államban felhalmozott szellemi potenciáljukra és 
kulturális örökségükre a világ magyarsága 
megbecsültségének és versenyképességének együttes 
megerősítése érdekében.    
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai az alábbi elvekben 
és célokban állapodnak meg:   - 
Üdvözlik a Tanács új tagjait, és kinyilvánítják 
nyitottságukat a szélesebb és mélyebb 

együttműködés irányába.    
 - Üdvözlik a Julianus-program elindítását, 
amelynek célja, hogy részletes kataszter készüljön a 
magyar tárgyi örökségekről – épületekről, 
műalkotásokról, emlékművekről, emléktáblákról, 
utcákról, könyvtárakról, levéltárakról és múzeumokról 
a magyar kultúra széleskörű megismerhetősége 
érdekében. Egyetértenek abban, hogy egy ilyen 
jellegű egységes ismeretanyagnak a korszerű 
rendszerezése, bemutatása és felhasználhatóvá tétele 
a magyarság értékteremtő képességét tárja a világ 
elé.      
 - Fontosnak tartják, hogy a Magyarország 
elleni, sokszor politikai indíttatású támadásokat 
elhárítsák, tompítsák és hozzájáruljanak az ország 
hiteles megítélésének helyreállításához.  
 - Kinyilvánítják, hogy továbbra is figyelemmel 
kísérik a magyar közösségek helyzetét a Kárpát-
medencében.-  Megállapodnak, hogy a jövőben is 
kiemelt hangsúlyt fektetnek a magyar fiatalok 
identitásának erősítésére. Jó példának tartják a 
diaszpórában élő fiatalok esetében a „ReConnect 
Hungary – Magyar Birthright Program”-ot, melynek 
célja, hogy a nyugati magyar fiatalok felmenőik 
származási országával kapcsolatba lépve családjuk 
múltját, illetve saját identitásukat jobban megértsék. 
A Kárpát-medencében hasonlóan jó példa a 
honismereti magyar mozgótábor.   
 - Támogatják a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség együttműködését a Kárpát-medencei 
magyar cserkészszövetségekkel és a nyugati magyar 
ifjúsági szervezetekkel annak érdekében, hogy a jövő 
nemzedékének erkölcsi stabilitása és magyarság-
tudata erősödjön. 
 - Ösztönzik a kontinentális ernyőszervezeteket 
arra, hogy fordítsanak figyelmet azon országokra, 
ahová a közelmúltban számos magyar vándorolt ki.
 - Elismerik és támogatják a diaszpórában 
szolgáló egyházak munkáját a magyar közösségek 
megerősítése érdekében.    
 - Javasolják egy kataszter létrehozását, amely 
segítségével egy helyen lenne elérhető valamennyi 
ösztöndíj lehetőség a magyar fiatalok számára. 
 - Támogatják a Regionális Ülések 
koordinációs szerepének megerősítését, amely segíti 
és ösztönzi az egyes diaszpórában tevékenykedő 
szervezetek közti gyakorlati együttműködést. 
 - A szervezetek kijelentik, hogy segítik azt az 
információs munkát, amelyet a konzulok folytatnak 
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az állampolgársági lehetőségek népszerűsítésében, 
illetve az állampolgárság kérvényezésében. 
 - Fontosnak tartják, hogy a kulturális kapcsola-
tok mellett a gazdasági kapcsolatok is megerősödjenek, 
hogy Magyarország gazdasága ilyen módon is 
fejlődjön. 
Budapest, 2012. október 8.” 
“A Magyar Diaszpóra Tanács” utolsó ülése 2014-ben, 
az év utolsó negyedében volt megtartva, ahol a tagok a 
kormány képviselőjével kiértékelték az alábbi 
programokat és javasolták, hogy az ülések ne egy nap, 
hanem két nap legyenek tartva.  
 „Julianus Program: A diaszpórában lévő magyar 
emlékek egységes szempontrendszer alapján történő 
felmérése, ezek széles hozzáférhetőségének 
megteremtése a célja a nemzetpolitikai államtitkárság 
Julianus-programjának, amelynek dokumentált anyaga 
a 2013-as diaszpóratanács ülésére készülhet el. 

Mikes Kelemen Program:  A Magyar Diaszpóra 
Tanács III. ülése zárónyilatkozatában elfogadta a 
Mikes Kelemen programot, amelynek célja, hogy a 
diaszpóra tárgyi örökségét rendezett módon 
összegyűjtve Magyarországra szállítsa, és 
gondoskodjon későbbi méltó felhasználásáról. A 
program a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős Államtit-
kársága és az Országos Széchényi Könyvtár 
összefogásával indul útjára.  
      Raktáraik 2014. január 01. és 2014. június 30. 
között várják a már nem használt magyar 
vonatkozású könyveket, dokumentumokat, 
hagyatékokat. Ezt követően ezeket elszállítják 
Magyarországra, ahol az Országos Széchényi 
Könyvtár veszi gondozásba őket.  
      Az adományokat elsősorban a Kárpát-medencei 
könyvtárakban és iskolákban fogják elhelyezni, 
illetve olyan közgyűjteményekben, ahol már eddig 
is jelentős emigráns gyűjteménnyel rendelkeztek.  
     Raktáraik az alábbi városokban várják 
adományokat :  

Amerikai Egyesült Államok : Los Angeles, 
Chicago, New Brunswick  
Kanada: Torontó, Vancouver  
Venezuela: Caracas, Argentína: Buenos 
Aires  
Brazília: Sao Paolo, Uruguay: Montevideo  
Ausztrália: Canberra, Sydney, Melbourne  
 

Az adományozási szándékáról kérik tájékoztassa a  
Mikesprogram@kim.gov.hu “ E posta címet, itt 
pontos felvilágosítást adnak a programról. 
Körösi Csoma Sándor Program: A KIM 

Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott 
Kőrösi Csoma Sándor Program célja a diaszpóra és 
az anyaország magyarsága közti kapcsolatok 
erősítése. Az ösztöndíj keretében azt szeretnénk 
elérni, hogy magyarországi fiatalok látogassanak 
el a diaszpóra közösségeihez, segítsék értékőrző 
munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő 
tevékenységükkel erősítsék a Magyarországhoz 
való kötődésüket. 
A pályázat tárgya: A Kőrösi Csoma Sándor 
Program az identitáserősítő és közösségi 
programok szervezésében, végrehajtásában 
gyakorlott fiatalok részére a nyugati magyarság 
magyar identitásának erősítése érdekében végzett 
ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre 
nyújt ösztöndíjat, 47 fő részére, 2013. március 1. – 
október 31. között. Az program összesen 8 
hónapnyi időtartama alatt a nyertes pályázó 5 
hónapig a külhoni magyar közösségekben, 3 
hónapig pedig Magyarországon tölti ösztöndíjának 
idejét. (a fentiek idézetek) 
 A Magyar Kormány “Egy a Nemzet” 
jelszóval 2011-ben megalakitotta a “Nemzeti 
register”–t. Ennek keretében szintén megalakult a 
“Magyar Diaszpóra Tanács”, a Magyar Állandó 
Értekezlet (Máért) XIII. plenáris tanácskozás 
(határon túl, szórványban élő magyarok tanácsa), 
melynek kb 80 tagja van. 
A Tanács Plenáris ülését a Magyar Kormány hivja 
össze évente legalább egyszer. A Magyar 
Diaszpóra Tanács tagjai megszabott összeget 
kapnak repülőjegyre, szállást és teljes ellátást 
biztositanak nekik két napra. A Tanács elnöke a 
Nemzetpolitikáért Felelős Miniszter. A Tárgysoro-
zatot a kormány adja. A képviselők feladata, hogy 
a Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésein, a 
helyi igényeket, javaslatokat továbbitsák, melyeket 
a helyi közösségeik már megtárgyaltak.  
 Elnézést kell kérnünk a tisztelt olvasótól, 
amiért a „Hiradó”-ban, erről a témáról, ez az első 
tájékoztató. Ezentúl igyekezni fogunk és 
időrendben tájékoztatjuk olvasóinkat, ezen 
igéretünkhöz kérjük képviselőinket, hogy ebben 
legyenek segitégünkre. Visszaérkezve tájékoz-
tassák a magyar közösséget az évi ülésen 
elhangzottakról.  
Viktóriai Magyar Tanács  -  
Viktóriában működő magyar egyesületeket 
összefogó egyesülete. 
Elnök: Fodor Sándor, Titkár: Marót Márta 
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Tagok: Ausztráliai Magyar Erdélyi Szövetség, Árpád 
Idősek Otthona, Fonó Magyar Központ Néptánc-
csoport, Gyöngyösbokréta Néptánccsoport, Ifjúsági 
és Kulturális Szövetkezet, Kék Duna, Magyar Ház 
Szövetkezet, Magyar Kultúr Kör, Regnum 
Szövetkezet. 
Egyházak és Cserkészet: 
Ausztráliai Magyar Református Egyház, Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség, Regnum Egyházközség, 
 
FEBRUÁR 8 
 
Határtalan Hagyomány Vigasság 2015 
Gulyásleves és halászlé főzőverseny 
Vasárnap február nyolcadikán, napsütötte reggelen, 
korán érkeztek, vagyis éppen jó időben a benevezők, 
hogy kényelmesen elkészitse ki-ki a maga legfinomabb 
dijérdemre való főztjét. Ez évben is volt elegendő 
személy, társaság akik főztjüket megmérettették. Bátor 
emberek! Mivel én nem tartozom a korán kelők közé, 
igy amikor én megjelentem, már a benevezők 
bográcsaiban nagyban rotyogtak az étkek. A finom 
illatok keve-redtek a bogrács alatt ropogó tűz füstjével, 
hirdet-ték, hogy mi készül. Az enni vágyó vendégsereg 
lassan betöltötte a templomkert árnyas helyeit. 
Beszélgetve, kávé és egyéb italok mellett, melyeket az 
Anton család által kezelt italárusitó asztalánál lehetett 
kapni, várták a kóstolás idejét. Ez a mai alkalom, mint 
ahogy a hirdetésben már tudtunkra adták a rendezők, a 
Fonó Magyar Központ Nép-táncegyüttes, rendhagyó 
volt. Ugyanis a Pozsonyi Kamara Kör tagjai, három 
zenész, egy énekes, négy táncos, voltak a nap vendégei/
fénypontjai. Bakonyi Péter vezető konzul, aki 
küldetéséhez hiven, amióta családjával melbourne-be 
érkezett, részt vesz/vállal a közösségi 
megmozdulásokon, ezen délelőttön, hogy megtörje a 
várakozás hosszát, mikrofonnal kezében végigjárta a 
bográcsokat, de nem kóstolgató szándékkal, hanem 
megkérdezte a benevezőket, hogy saját szavaikkal 
mondják el mit főznek. Péter ügyesen kérdezősködött, 
de mégsem sikerült megtudnia, hogy mi is kell egy 
finom gulyáshoz, halászléhez, vadpörkölthöz vagy 
pacalpörkölthöz, csak a tájegységeket nevezték meg a 
kérdezettek. A titkot senki sem árulta el.  Amint látja 
kedves olvasó széles volt a versenyanyag. Ezután 
megjelentek a Pozsonyi Kamara Kör zenészei, Németh 
Dénes primás, Orsós Tamás brácsa, Király Tamás 
nagybögő és jött ami még, vagy már nagyon régen volt, 
a mulatozás. Úgylátszik sokunknak hiányérzete van, 
mert a zenészeket hamarosan egy nagy sereg vette 
köröl és mindenki kinyitotta a nóta emléktárát, 
hamarosan, hetedhét országra szóló nagy mulatozás 
kerekedett a Melbourne-i Magyar Központ 
Templomligetében.   

Eljött az ebéd ideje, azok akik szeretnek véleményt 
formálni, kóstolgatták a versenyzők ételeit, viszont 
akik a biztosra számitanak, azok a nagybográcsban főtt 
gulyást fogyasztották, melyet Vető Olga és Vető Tibor 
készitett.  
A bográcsokból hamar elfogyott minden és nemsokára 
lángosért hosszú kigyóvá növekedett a lángos 
rajongóinak sora, amit már javában sütöttek, a Fonó 
M.K.N-es tagjai, hozzátartozói és támogatói. Mint 
mindig finom lángos készült és mire a lángosra 
várakozók sora elfogyott, a biráló bizottság, Erdősi 
Rozália, Gémesi Zoltán, Liptai Ernő, készen volt 
bejelenteni a verseny nyerteseit. 
Benevezők: Béli Rozália – muramenti gulyás, Conway 
Róbert és Forgács László – szarvas pörkölt, Czára Tibor 
és Pigniczki Eszter – tiszamenti halászlé, Csemete 
Csemege – gulyás csemege, Erdősi Károly – bakonyi 
gulyás, Fonó M.K.Néptáncegyüttes -  Barbara és Chris -
„New Gulyás”, Gortva család – Gortva gulyás, Irodalmi 
Társaság – betyáros marha gulyás, Kovács Róbert – 
cserkész halászlé, Kövesdy Éva és András – bapó 
gulyás, Nádasdi Péter – pacal pörkölt, Pozsonyi 
Kamara Kör – Bálna halászlé,  
Nyertesek:  
Halászlé: első dij:  Kovács Robert – cserkész halászlé, 
második dij: Pozsonyi Kamara Kör - bálna halászlé, 
harmadik dij: Czára Tibor és Pigniczki Eszter – 
tiszamenti halászlé 
Gulyás: első dij: Fonó M.K.Néptáncegyüttes – „New 
Gulyás”, második dij: Erdősi Károly – bakonyi gulyás, 
harmadik dij: Béli Rozália – muramenti gulyás  
Dijak adományozói: Korona Csárda, Mámor 
Csokoládézó, The Hungarian Restaurant,  
Miután a boldog nyertesek áttvették dijaikat a 
Pozsonyi Kamara Kör többi tagját is bemutatták, 
Korpás Éva énekest és a táncosokat, Balta Aranka, 
Füzék György, Gémesi Zoltán, Péter Timea. Ezután a 
zenészek muzsikájára fergeteges táncokat mutattak 
be és többször is felcsendült Korpás Éva előadásában 
a sok szép magyar népdal a közönség nagy örömére. A 
nap már hanyatlóban volt az égen, legtöbben már 
hazamentek és csak egy kis csoport maradt akik 
nótázgatva intettek bucsút a lemenő napnak.  
Igy telt el tizenötödik Gulyásleves és Halászlé 
főzőverseny jó étel, jó társaság, jó előadók/zenészek 
társaságában és erre még sokáig fogunk emlékezni. 
Köszönjük!     
 

Atyimás Erzsébet 
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Korona Csárda Étterem 
Program Ajánlata 

Élő zene a 
Névtelen Együttessel 

Március 28, szombat 6-órától 
Vacsora: Büfé 

Ár: $49 
Nyitvatartás; Péntek 6-11pm, Szombat 6-

11pm,  
Vasárnap 12-3pm 

Büfé ár: $38 személyenként 
Családi ünnepélyek lebonyolitásá esetén hogy 

sikeres és emlékezetes legyen, forduljon 
hozzánk, szivélyesen segitünk! 

 
Asztalfoglalás: 9801 8887 

www.korona.com.au 
Cim: 760.Boronia Rd, Wantirna 

Szolgáltatásaink utazni vágyoknak. A 
világ közel 300,000 szállodájából vál-
ogathat, repülőjegyet foglalhat, illetve 
utasbiztosítást is köthet a QBE biztosi-
toval oldalunkon 

www.koronaconcierge.com 
Látogassa meg prémium csomagjainkat 
vagy állitsa össze utitervét a világ bá-
rmely részére, hogy segithessünk uta-
zását zökkenőmentesen elinditani és 
biztonságban hazaérkeznie. 

Állunk rendelkezésére 
Korona Concierge 

http://www.korona.com.au
http://www.koronaconcierge.com
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VIVA HUNGAROFESZT 

 

Új nyár van távol, a világ túlsó felén. 
Ellenkező élmény, fagy és süvitő szél 
Tombol végig utcán és a Duna mentén,. 
Míg mosoly virul, hullám csapdos a part szélén. 
 
Boldog dallam hangzik a távolról felém, 
Mintha hivna szép ünnepre Wantirnába újra,  
Ahol az ünnep el nem marad Budapest telén, 
Amíg barátság újul meg finom étel s ital kerül 
elém. 
 
Érzem a vonzását, ami mint lelki készség 
Magát ajálva kacsint e nemzeti érdem, s érték,  
Hogy jó kedv gerjedjen a hazára és népére. 
A szive pedig legyen hálás napról- napra, 
s évről- évre. 
 
Antal Péter 
Melbourne 2015 Január 
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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 HASZNÁLATAA TERMEK HASZNÁLATAA TERMEK HASZNÁLATA, , , 
BBBÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELE      

A MAGYAR  KÖZPONTA MAGYAR  KÖZPONTA MAGYAR  KÖZPONTBANBANBAN 

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 

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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március 1. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
 
március 7. szombat Munkanap 
 
     
március 8. vasárnap 8.30 Szentmise 
    Erdélyi Szövetség piknikje 
  
 
március 15. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Márciusi Ünnepély 
  
 
március 22. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 
     
március 29. vasárnap 8.30 Szentmise 
 
 
 
    Áprilisi naptár 
 
április 19. vasárnap  Multicultural Harmony Festival    

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 március 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. 

MÁRCIUSI NAPTÁR 


