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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 

63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2015-ös  
Munkaterve –  május 

 
Május 2 

 
Anyák napja 

 
Május  16 

 
Összejövetel 

 
Május 30 

 
Összejövetel 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
 

Az következő munkanap 2015–ben,  
reggel 8 órától  

 

Május 2-án lesz 

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

csoporthoz.  

Meghívó a FonóhozMeghívó a Fonóhoz  

 

Akik úgytalálják érdekes lehetne a Néphagyomány megőrzése Melbourne-ben 
és szívesen ismerkednének a jelenlegi Magyar Néptánc Mozgalom egyik helyi 

csoportjával azokkal szívesen találkoznánk a Fonó, wantirna-i próbáin a Magyar 
Központ Ifjúsági Termében (760 Boronia Road, Wantirna VIC 3152)  

A Victoria-i szünidők kivételével minden hétfőn és kedden este héttől találko-
zunk, próbát tartunk, énekelünk, beszélgetünk és időnként ünnepelünk.  

Magyarországról K.Cs.P. ösztöndíjas tánctanár hamarosan érkezik. 
  

Kapcsolatba kerülhetünk a Facebook-on: Fono Hungarian Dance Group - Melbourne.     
Telefonon is elérhetőek vagyunk: - a 9574 0765 (Batha Gyöngyi) számon üzenetet is lehet hagyni.   

Örömmel várjuk főleg azokat a fiatalokat és szüleiket akik a melbourne-i Magyar ifjúságért   
tevékenykedni szeretnének: hétfőn és kedden 7-től 9-ig a Magyar Központ Ifjúsági Termében  
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Felhívás 

Tekintettel az Ukrajna-i háborús helyzetre Kárpátalja-i magyar testvéreink a mindennapi 
megélhetésükért küzdenek. Olyan helyzetbe kerültek önhibájukon kívül, hogy szabályosan a 
fennmaradásuk a tét. Nem lehet olyan Magyar szív a világon mely erre érzéketlen marad, 
tennünk kell valamit, hogy ott élő testvéreinket átsegítsük ezen a nehéz időn, vagy legalább is 
valamelyest könnyítsünk szenvedéseiken. 

  Az Ausztráliai Magyar Szövetség ezért egy Ausztráliát átfogó gyűjtést kezdeményez, melynek 
teljes bevételét eljuttatjuk Kárpátaljára, az ottan létükért küzdő Magyar testvéreinknek. 

  Az államonkénti gyűjtést, akár szervezetekként, akár egyénenkét történik, kérjük a helyi 
ernyőszervezetekhez eljuttatni. 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” (Gróf Széchenyi István) 

  Fodor Sándor, elnök 

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR SZÖVETSÉG FELHÍVÁSÁRA 

„EGYÜVÉ TARTOZUNK” 
 A VIKTORIAI MAGYAR TANÁCS (VMT) TAGSZERVEZETEI 

JÓTÉKONYSÁGI TÁNCOS, MŰSOROS VACSORA ESTET  RENDEZ 
MELYNEK TISZTA BEVÉTELÉT A RÁSZORULÓ KÁRPÁTALJAI MAGYAR TESTVÉREINKNEK JUTTATJUK EL 

A MAGYAR KÖZPONT IFJÚSÁGI TERMÉBEN 

(760 BORONIA ROAD WANTIRNA) 

2015. JÚNIUS 20-ÁN SZOMBAT ESTE 18 ÓRÁTÓL. 

KÖZREMŰKÖDNEK: 

MELBOURNE KULTÚRÁLIS CSOPORTJAI 

NÉVTELEN BANDA , PITYU ÉS ÁGI, ZENEMŰHELY 

 

AZ EST DISZVENDÉGE LESZ Dr. GRUBER ATTILA MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETE  

BELÉPŐDÍJ VACSORÁVAL 30 dollár, 12 ÉVEN ALULIAKNAK 10 dollár 

ÉRTÉKES TOMBOLA TÁRGYAK 

A BÁRBAN KEDVEZMÉNYES ÁRON VÁLASZTÉKOS ITALOK 

MINDENKIT HONFITÁRSI SZERETTEL VÁRUNK 

HELYFOGLALÁS PÁL ZSUZSÁNÁL: 9873 1508    vagy: 0414988125 

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁSÉRT HÍVJA JUHÁSZ GÉZÁT: 0412 335 675  
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A TRIANON  TÁRSASÁG 
viktóriai  tagozata 

 
2015. június 7-én vasárnap du. 2:00 órakor 

Koszorúzás a Hősi Emlékműnél, 
 

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény. 
A  SZĺNVONALAS  MŰSOR  KEZDETE d.u. 3-óra 

 
A Magyar Központ Ifjúsági Termében 
( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 ) 

 

EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA 
95 éve történt Magyarország tragikus 

szétdarabolása és 
emlékezzünk a 10 éve megrendezett Trianon 

felvonulásra. 
 

Nemzeti dalainkat előadja : 
Zeneműhely együttes 

 
A megemlékezés után rózsafüzér ima Hazánkért. 

 
Mindenkit szeretettel hív és vár a rendezőség 
Belépődíj  5 dollár, gyermekeknek  ingyenes 

Érdeklődni lehet : Szegedi Mihály (03) 9801 2043 

IGAZSÁGOT  MAGYARORSZÁGNAK ! 

Magyar Iskola Hírei 

Sikerrel zártuk az első negyedévet; szép számmal 
iratkoztak be régi és új tanulók évkezdéskor, így 
négy csoportot tudtunk indítani, külön tanulnak 
a felnõttek. 
Iskolai piknikkel köszöntünk el egymástól a 
negyedév utolsó tanítási napján. Még a húsvéti 
nyuszi is megjelent és hozott ajándékot a 
gyerekeknek. 

Szabó Marika 

Külön köszönet CASSIE PÁL-nak. 
 
Vannak személyek, akik jóformán elismerés nélkűl 
áldoznak a közösségnek. Ilyen személy Cassie PÁL is. 
Cassie minden alkalomkor, amikor segiteni kell a 
Központban, ott van. A Hungarofest alkalmával is, már 
egy héttel a fesztivál előtt, minden nap ott volt. 
Édesanyja mellett segitkezett úgy a kiállitás előkészű-
leteiben, mint bármilyen más alkalomkor is, amikor 
szükség volt rá. 
Értékeljük munkádat Cassie és köszönjük azt. 
 

Marót Márti 
igazgató 
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ÁPRILISI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

2015. ÁPRILIS 2, csütörtök 

Amint már a múlt hónap Hiradó-jában jeleztük Laczkó 
Mihály atya, szerencsésen megérkezett és Sydney-i St 
Patrick plébániáról Lédeczi Dénes atyával együtt 
vágezték a Húsvéti szertartásokat. Rendhagyó 
körülmények között ünnepelhettük a Húsvétot.  

Lédeczi Dénes atyának köszönetünket fejezzük ki, 
amiért eljött közénk. 

Mindkettőjüknek további szeretetteljes, áldásos 
szolgálatot kivánunk!   

2015. ÁPRILIS 14, kedd 

A Victoriai Magyar Tanács ülése  

2015. ÁPRILIS 19, vasárnap 

 OF MULTICULTURALISM IN 
KNOX, 

Esik az eső, süt a nap “veri az ördög a feleségét”, 
szokták mondani a régi öregek. Én  erre ébredtem, de 
már a másik percben megállt az eső és a kerti 
nővényeken megmaradt esőcseppek a napfényben úgy 
ragyogtak, mint vidéken, ahol csak a természetes fény 
uralja az éjszakát, a csillagok. Aztán megint sötét 
fellegek takarták el a napfényt, ismét esett az eső.  A 
nap nem az őszi időjárásra volt jellemző, inkább télre 
emlékeztetett. Még jég is esett, a hegyekben meg hó. 
Ilyen időjárásra akkor vágyik az ember amikor meleg 
otthonban akarja tölteni a szabadidejét és nem kell/
akar menni sehová.  

De nem igy volt ez a fent emlitett napon mert, a Knox 
városi Tanács „Knox City Council” különböző 
nemzetiségek közreműködésével, immár a harmadik 
alkalommal rendeztek “multikulturális” ünnepséget. Ez 
volt a második alkalom a Melbourne-i Magyar 
Központban. 

Az odaérkező vendégeket, sátorlapos bódékban (négy 
drb), meleg ital-étel várta, melyeket a Magya Ház 
Szövetkezet nagytermében leteritett asztalok mellett 
fogyaszthattak. Az olasz, indiai, délamerikai és magyar 
konyhák ételeiből lehetett választani. Szintén itt 
kinálták a finom ételek mellett az Indiai teát és az Olasz 
kávét is. “Lélekmelegitő” és egyéb italokat a terem 
hátsó sarkában árulták és igen népszerűnek bizonyult, a 
vendégek körében úgy általában. 

A Magyar Társadalmi Klub helyiségben volt a gyerek 
sarok, ahol  a gyerekek arcát kifestették olyanra 
amilyenre kérték.  Itt gyártották a léggömbökből 
készitett állatokát, harci eszközöket a gyerekek nagy 
örömére. Szintén itt volt felállitva az ugráló kastély is. 
Az hogy a gyerekek egy helyen szórakozhattak mindenki 
számára nagyon előnyös volt.  

A nap keretében, óránként, egy-egy nemzetiségi 
csoport táncbemutatója az éppen akkor asztalok 
mellett ülő közönség szórakoztatására szolgált. Mint 
ahogy már emlitettem az időjárás igen mostohán bánt a 
rendezőkkel, mert a látogatók száma elváráson aluli 
volt. A nagyterem most igen nagynak bizonyult. 

A “ceremónia mester” ez alkalommal is, Kövess Károly 
volt, akinek igen nagy tapasztalata van ebben az 
önkéntesen végzett mesterségében. Egymás után ő 
jelentette be a különböző műsorszámokat és rövid 
ismertetőt is adott a csoportokról.  

 A műsort a The Chinese Association of Victoria Lion 
Dance Troupe kinai “oroszlán táncosok” nyitották meg. 
Táncaik nagy fegyelmet igényelnek, fellépnek a Kinai 
Újév alkalmával és más ünnepeiken. A következő 
műsorszámként a Sri Lanka-i  csoport – Devi Neya 
Thunai táncot mutattak be. Középamerikát képviselő 
Maya Dance Group School of Dance negyedik 
nemzedékének, El Salvadorban népszerű, ünnepi 
néptáncbemutatóját láttuk. Az apró kis emberkék szines 
népviseletükben szép látványt nyújtottak és a közönség 
meg is jutalmaztak őket egy nagy tapssal. 

A nap hivatalos megnyitójára tizenhárom óra után 
került sor, miután a tiszteletbeli vendégek elfoglalták 
helyeiket a szinpadon, ekkor Kövess Károly műsor-
vezető egyenként bemutatta öket.  

Marót Márta, Magyar Központ Igazgató 

Hong Lim, Parliamentary Secretary, representing 
Minister Scott Morrison, Office of Multicultural Affairs 
& Citizenship 

Councillor Peter Lockwood, Mayor of City of Knox 

Alan Tudge, Federal Member for Aston 

Nick Wakeling, State Member for Ferntree Gully (Lower 
House, Legislative Assembly) 

Shaun Leane, State Member for Eastern Metropolitan 
Region (Upper House, Legislative Council) ► 
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Cr Joe Cossari, Councillor of Knox City Council 

Bakonyi Péter vezető konzul 

Ezután elsőnek, Marót Márta, itt mint a 
Multikulturális Harmony Festival-nak elnőke 
üdvözölte a tiszteletbeli személyeket és a 
megjelenteket. Ezután a fenti felsorolás sorrendjében 
következtek a beszédek. Minden tiszteletbeli vendég 
mesélt egy kis epizódot, saját életéből és befjezőül 
legtöbben elmondták, hogy milyen nagy  
megtiszteltetés része lenni egy ilyen multikulturális 
rendezvénynek, ahol megismerkedhetnek más 
kultúrából jött emberekkel, betekinthentnek 
kulturájukba. Ilyen 
alkalmak talán 
elősegitik a 
harmonikus egymás 
mellett élést, 
valamint egymás 
megbecsülését. 

A Magyar Kultúr Kör 
táncosai előadásával 
folytatódott a műsor. 
Dél Alföldi, 
Kalotaszegi leány és 
Szatmári táncokat 
mutattak be a közönség nagy megelégedésére. Kövess 
Károly bemutatta a csoport tánctanitóját Svak Lászlót, 
a Bihari Együttes volt táncosát, aki már tizenhét éve 
tanitja a néptánc-csoportot. László, Karcsi kérdésére 
felelve elmondta, hogy milyen gazdag a magyar 
néptánc világa és a táncokat hagyományos gyüjtés 
után tanitja.  

Karcsi mint műsorvezető az ilyen alkalmakat 
megragadja és az ő nagyszerű humorával a 
közönséget helyes magyar kiejtésre oktatja.  

Három műsorszám következett. A Chilei-Ayekan 
Folklore Group a Carneval of Pachallampe- 
burgonyaültetés- táncolták el. Ők egy három milliós 
népcsoportot képviseltek, három országban, Chile, 
Bolivia és Perú, élő kisebbségben élő nép. Saját 
nyelvüket beszélik és nagyon összetartanak. Indiai- 
Universal Beats- Bhangara on Songs  ötszáz éves 
tradiciót elevenitettek fel a szinpadon. Ez a 
hagyomány India Punjab-ból való. A napot az Dél-
Olasz La Tarantella csoport tánca fejezte be. Ennek a 
táncnak különös háttere van. A monda szerint a 
középkorban egyéni tánc volt, magyarázata, hogy a 
“tarantula” pók ha megcsipett valakit addig táncolt 
amig a testéből ki nem izzadta a pók mérget. Ebből a 
táncból alakult a mai Tarantella tánc, ez ma már a 
szerelmesek tánca lett.   

Pál Zsuzsának e napon volt a születésnapja és közös 

énekléssel köszöntöttük őt. Isten éltesse sokáig! 

A különböző nemzetiségek alkotta rendező, vagyis 
munkás csoport egyforma piros ingben voltak öltözve 
és a műsor befejeztével már csak a “pirosingesek” 
csoportjának fényképezkedése volt hátra.   

Ezzel véget ért a harmadik Multiculturális Harmony 
Festival. 

Köszönet a rendezőknek és mindenkinek aki bármivel 
hozzájárúlt az ünnep megrendezéséhez. 

A magyar munkáscsoport a következő személyekből 
állt: Fogarassy Ferenc, Galambos Imola, Kövess 

György, Kövess 
Károly, Koppán Éva, 
Marót Márta, Pál 
Cassie, Pál Zsuzsa, 
Risztics István, 
Szondy Katalin, 
Tóth Zsuzsanna, 
Tóth Zoltán, Ugrai 
Katalin, Gyöngyös-
bokréta 
Néptánccsoport 
(lángos, rétes) és a 
Magyar Kultúr Kör 
Néptánccsoport. 

 2015. ÁPRILIS 21 

Dennis Heart Melbourne érseke, 2015. április 21-én 
kedden, kinevezte Lackó Mihályt a St Colman 
templom plébánosának, amelyhez a hivei és 
honfitársai szivből gratulálnak.  
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HARMONY DAY A KÖZPONTBAN 
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Korona Csárda Étterem 
Program Ajánlata 

Anyáknapi Ebédre 
várunk sok-sok szeretettel minden édesanyát, 

nagymamát, leendő anyát és családtagját. 
Helyszin: Korona Csárda étterem 
Időpont: május 10-én, vasárnap 

Ebéd: 12-3-ig 
Izletes Büféasztalunk teljeskörű választéka 

Ár: $45  
Asztalfoglalás: 9801 8887 

  
Nagyon sok szeretettel várjuk jelenlegi és jővőbeli 

vendégeinket minden: 
péntek este, szombat este és vasárnap délben         

változatos büfé asztalunknál  
  

Családi ünnepélyek lebonyolitásá esetén hogy sikeres 
és emlékezetes legyen forduljon hozzánk, szivélyesen 

segitünk! 

  

ÉDESANYÁK MEGÁLDÁSA 
 
Áldottak az édesanyák, kik valaha szülhettek 
Gyermekeket, kikben csodás érték rejlhet, 
Így bizton és bátran mondani merjed:- 
Hisz a család központjai, hol dicső erő gerjed, 
Miben bízhatunk és örömünk terjed.  
 
Áldottak az édesanyák, kik Istentől kérnek,  
Hisz ezt téve alkotnak oly örökké tartó kincset, 
Amit sem csata, sem múló idő, vagy iszonyú ínség 
Nem tilthat, lophat, vagy pusztíthat el, 
Mert az anyaság gyönyöre együtt él Istennel. 
 
Áldjad az édesanyát, akitől a szeretet árad -- 
Ennél a Menny sem küld ihletést drágábbat --  
Mig a gyermekben saját vérére találhat, 
Aki tanul kérni, adni és cselekedni, 
S tervből és tudásból a jóságért élni. 
 
Áldottak az édesanyák, kik Isten útját járják, 
Mert a szent közbelépést, mint példát ajánlják, 
Ami véd, vezet, és megóv mindig bizton; 
Bár a gyermek juthat vészbe, bajba, 
De a világ jól foroghat örök korokra.  
 

Antal Péter 
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Örömmel tájékoztatjuk kedves jelenbeli és jövőbeli 
utasainkat hogy 2015 áprilisától a Korona Concierge 
partnere lett a Qatar Airways-nek. Statisztikából 
eredően a Magyarok közkedvelt légitársaságává vált 
a Qatar mellyel a legrövidebb uton egyszeri megál-
lással hazánkba repülhet kényelmesen.  
A Korona Concierge lehetőséget ad utazni vágyok-
nak hogy egyszerüen biztonságosan tud foglalni 
oldalunkról: 

Repülőjegyet,  
A világ közel 300.000 szállodájából válogathat,  
QBE utasi biztosítás, 

ezzel maximális biztonságban érezhetik magukat 
külföldi utazásaik során. Esetleges káresemény 
kapcsán is korrekt, gyors segítséget nyújtanak 
önnek. 

Igazi különlegességekre vágyik?  

Önnek ajánljuk Concierge szolgáltatásainkat! 
Tekintse meg a www.koronaconcierge.com  oldalt, 
ahol egy különleges gyűjteményt talál. Gondosan 
válogatott, kizárólag csúcsminőségű luxusszál-
lodákat, egyedi, prémium utazási élményeket kí-
nálunk, legyen az golf, nászút, luxus hajó, wellness 
vagy látogassa meg Budapestet ugy ahogy még soha 
nem látta és kényeztesse el magát a személyre szóló 
komornyik szolgáltatásunkal. 

Minőség és elegancia, kompromisszumok nélkül. 

Reméljük, hamarosan Önt is elégedett utasaink 
körében üdvözölhetjük! 

Web oldal: www.koronaconcierge.com 

E-mail: zack@koronaconcierge.com 

Telefon: 03 9801 8887 

http://www.koronaconcierge.com
http://www.koronaconcierge.com
mailto:Zack@koronaconcierge.com
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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 

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:  Ugrai Zsolt 
tel:   0439 609 298 
email:   zso@optusnet.com.au 
  
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:  Kovassy Marianne  
tel:    0422 524 206  
email:  mariannekovassy@bigpond.com  
 
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 
 
 
„FONÓ” 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
mailto:zso@optusnet.com.au
mailto:mariannekovassy@bigpond.com
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május 2. szombat  Munkanap 
    Anyáknapi ünnepség a Cserkészek rendezésében  
         
május 3. vasárnap  11.00 Ökumenikus Istentisztelet 
    Anyáknapi Ebéd a Regnum Szövetkezet rendezésében  
 
május 10. vasárnap 8.30 Szentmise 
  
 
május 17. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
     
 
május 24. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 
 
május 31. vasárnap 8.30 Szentmise 
     
 
 
    Júniusi naptár 
 
Június 7. vasárnap  Emlékezzünk Trianonra 
 
június 20. szombat  “Együvé Tartozunk” jótékonysági vacsora a VMT rendezésében
   
 
    

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 május 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. 

MÁJUSI NAPTÁR 


