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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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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 –  június 

 
 

Június 13 
 

Összejövetel 
 

Június 27  
 

Raj Kirándulás 
 
 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
 

Az következő munkanap 2015–ben,  
reggel 8 órától  

 

június 6-án lesz 

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

csoporthoz.  

 

 

 

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 
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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 találkozunk, 
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 (Bartha 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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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 

Laczkó Mihály atya vezetésével. 

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

Érdeklődni lehet : Szegedi Mihály (03) 9801 2043 

IGAZSÁGOT  MAGYARORSZÁGNAK ! 

     Az Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet rendezésében 
       

2015. július 26-án vasárnap 
délután 14:30-tól 

A Melbourne-i Magyar Központ  
760 Boronia Road Wantirna  
Társadalmi Klub Termében 

 

PASKA BÉLA zenész – nótaművész 

szereplésével  
 

 

Jókedvét, nótáját mindenki hozza 
magával! 

 
A tiszta bevétel a Magyar Központ szépitésére 

lesz forditva! 
  

Házisütemény, tea, kávé, italok nagy választékban a 
bárban kaphatók! 

 
Belépőjegy ára: 15 dollár 

 
Jegyrendelés: 

Balázs Delinke tel: 0432 162 907 
Email:  delinkeb@gmail.com 

  

Molnár Balázs vagyok. Magyarországról a 

Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasaként voltam kinn Melbourne-
ben 2013-ban. Régóta írok verseket. Idén áprilisban jelent meg 
első saját kötetem, Lélektáncok címmel. Művésznevem V. 
Molnár Balázs (Édesanyám lánykori neve adja a V betűt). 
Romantikus, szerelmes verseket tartalmaz e kötet, melyben 
azért helyet kapott a hazafias vonal is, amit szintén nagyon 
szeretek. A kötet megrendelhető a www.undergroundkiado.hu 
oldalon, vagy személyes elérhetőségemen a 
folkmasszazs@gmail.com. A kiadó külföldre is szállít.  

Baráti üdvözlettel Molnár Balázs 

tel:0432
http://www.undergroundkiado.hu/
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Tisztelt olvasók! 
Több mint húsz éves munka után, AZ ÁLTALUNK SZERKESZTETT  Hiradó utolsó számát olvassák.  
A Hiradó  a Melbourne-i Magyar Központban történtekről tájékoztatta olvasóit. Köszönet 
mindazoknak akik ebben, véleményünk szertint, fontos munkában segitettek.  

Atyimás Erzsébet és Kövesdy Éva  

Magyar iskola hírei 
 
Anyák napja a mi iskolánkban is jelentős 
esemény. Május folyamán megünnepeltük az 
anyák napját kétszer is. Május 9-én az iskolánkban 
énekeltek és szavaltak  kis- és nagydiákjaink, 
tudásukkal és tehetségükkel megörvendeztetve 
szüleiket, főleg az édesanyákat és nagymamákat. 
Hosszú hetek eredményes munkája mutatkozik 
meg egy ilyen műsorban: tanárok, tanulók és 
szülők együtt dolgoznak, lázasan készülnek, hogy 
méltó módon megköszönjék az édesanyáknak, 
nagymamáknak önzetlenségüket, 

áldozathozatalukat és gondoskodásukat. 
Reméljük, hogy emlékezetes előadást sikerült 
bemutatnunk. 
A műsor után finomságokkal megrakott asztalok 
körül folytattuk az ünneplést. 
Május 16-án  régi szokásunkhoz híven az Árpád 
Otthonban is előadtuk műsorunkat. Diákjaink a 
szép versek és dalok után virágot nyújtottak át az 
otthonban lakó édesanyáknak és nagymamáknak. 
Köszönjük tanárainknak, diákjainknak és a 
szülőknek fáradságos munkájukat. Megérte. 
 
Gábor Anna Mária 
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CSALÁDI 
VÁSÁR 

(Használt és új ruhák, játékok, felnőtt és 
gyerek kiegészitők vására) 

2015. július 5-én,  

de 11-től  du 4-ig 
 

Magyar Központ 
760 Boronia Road, Wantirna 

Programok 
 

 Arcfestés    
 Sütemények 
 Ugrálóvár 
 Popcorn/vattacukor 
 Forralt bor  
 Zene 
 Tombola 
 Finom egytál étel 
 

Minden korosztályt nagy 
szeretettel varunk 

 
Minden további információval szivesen 

állunk rendelkezésükre az alanti 
telefonszámon és  email cimen. 

Pék Erika:  
04 12 886 019 / netzmj@gmail.com  

 
Balázs Delinke:  

04 32 162 907 / delinkeb@gmail.com 
                  

Asztalfoglalás kötelező.  
Kis asztal $15, nagy asztal a $20. 

 

Belépés és parkolás 

FAMILY FETE 
(Used and new clothes, toys, etc.) 

 

5 July 2015,  
11am to 4pm 

 
Hungarian Community Centre 

760 Boronia Road, Wantirna 

 
Programs 

 

 Face painting                      
 Jumping castle    
 Popcorn/fairy floss 
 Live entertainment 
 Raffle tickets 
 Bar 
 Hot food 
 Crafts for children 

 
Suitable for all ages 

 
If you have any questions please don’t 

hesitate to contact either; 
 

Erika Pék:  
04 12 886 019 / netzmj@gmail.com  

 
Delinke Balázs:  

04 32 162 907 / delinkeb@gmail.com 
 
 

Booking tables is compulsory.  
Small table: $15: large table: $20 

 
Free entry and parking 

mailto:netzmj@gmail.com
mailto:delinkeb@gmail.com
mailto:netzmj@gmail.com
mailto:delinkeb@gmail.com
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ANYÁK NAPJA 2015 
Az idei Anyák napja ismét nagyszerű volt. Köszönjük a 
Magyar Központnak, hogy  megkaptuk az Ifjúsági 
termet, nem kellett az alsó teremben fagyoskodni és a 
konyha használat lehetővé tette, hogy finom ebédet is 
tudtunk biztosítani a sok vendégnek.  A cserkészek és 
több cserkészszülő már délben elkezdték a terítést és a 
szokásos előkészítő munkákat.  Nagy volt a sürgés 
forgás és a jó hangulat biztosítva volt.  Két órakor már 
kész volt az ebéd, Tóth Zsuzsa vezetésével ismét remek  
ízletes ételekből válogathattak a vendégek.  Az ebéd 
után aztán kezdődött az előadás. A cserkész leányok és 
fiúk a cserkészindulót énekelve vonultak be és helyez-
kedte el. Köszöntöttük a megjelenteket és Misi Atyát aki 
először volt közöttünk. A nap főpontja a kiscserkészek 
ígéret-tétele volt. Négyen kaptak meg a kék nyakkendőt 
és ígérték, hogy jók lesznek. Négy maci (az 5 éven 
aluliak), akik szorgalmasan járnak az összejövetelekre, 
pöttyös kék szalagot kaptak  és ezzel léptek be a 
cserkészek nagy családjába.  Kovássy István megkö-
szönte Bartha Gábornak, hogy olyan jól és eredmé-
nyesen vezette a Fenntartó Testületet és Quittner-
Kocsis Yvettenek, hogy mint titkár hosszú éveken 
keresztül ellátta  az adminisztrációt.  A programot Kocsis 
Jázmin a legfiatalabb segédtiszt vezette le. A kiscserké-
szek nagyon szépen és értelmesen mondták el az anyák-

napi verseket.  Jó volt hallani a tiszta magyar 
kiejtést, büszkék lehetünk rájuk.  A leányok 
bemutatták, hogy mi mindent tanultak 
édesanyjuktól és milyen hasznukra lesz 20 év 
múlva is.  A fiúk szokásos tréfás alakítása 
megnevetett mindenkit.  Egy nagymama és 
nagyapa jöttek be karonfogva, a nagypapa leült 
újságot olvasni, tipikus,  a nagymama pedig 
elkezdte a főzést, tipikus.  Közben 
visszaemlékezett, hogy milyen is volt az élet 
amikor ő még fiatal volt.  A  cserkészfiúk 
lejátszották az eseményeket, de  egy kicsit 
zavaros volt a történet és nagy volt a nevetés.  A 
sok népdal után a „Serkenj fel kegyes nép” 
eléneklése után minden cserkész egy szegfűt 
adott át a megjelent édesanyáknak és 
nagymamáknak.  

A sok munkának , készülődésnek és nagyszerű 
szervezésnek megvolt az eredménye és 
mindnyájan egy nagyon kellemes délutánt 
köszönünk a cserkészeknek. 

Jó munkát! 

Kovassy Marianne 
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MÁJUSI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erzsébet 

Anyák napja 

(népköltés) 
Már megjöttünk ez helyre,  
Anyánk köszöntésére. 
Anyám, légy remény-
ségben, 
Köszöntlek egészségben! 
 

Amennyi a zöld fűszál, 
Égen ahány csillag jár, 
Májusban a szép virág:  
Annyi áldás szálljon rád! 
 
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-
tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már 
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai 
ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az 
ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége 
hozta Amerikából és a legelső Anyák Napi ünnepséget 
1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában 
munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették 
az előkészületeket az Anyák napja országos beveze-
tésére. A szervezet lapjában így írtak a napról: 
„Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy 
május első vasárnapján tartandó Anyák napját, ezt a 
gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik 
lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje 
messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzet-
nevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”  

Wikipediea 
 
Március 21, a tavasz első napja: a magyar paraszti 
hagyományban is a március 20. után első első vasárnap 
ünnepelték Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, mely 
összevontan anyák napja, nőnap és "valentin-nap" is 
volt; a leányok virágot ajándékoztak kedvesüknek, a 
gyermekek pedig verssel vagy dallal köszöntötték fel 
édesanyjukat és nagyanyáikat.  

Wikipediea 
 
Május 3 
 
ANYÁK NAPJA  
Mindegy, hogy hol élünk a világban Anyák Napja olyan 
ünnep ami nem csak családi hanem közösségi ünnep is. 
Melbourne-ben is, különböző helyeken és napokon, 
Anyáknapi ünnepséget tartottak a magyar iskolák, 

közösségek.  
 
A Regnum Szövetkezet meghivója, vasárnap, május 3-
án, ANYÁKNAPI EBÉDRE hivta-várta Melbourne közös-
ségét. Az ünnepség Ökumenikus Istentisztelettel 
kezdődött, melynek végén közösen elmondtuk az 
étkezés előtti/utáni asztali áldást is. A diszes teremben 
közel kétszázan voltunk jelen. A finom ebédet, 
Anyáknapi műsor követte, Balázs Delinke rendezésé-
ben. Négy apróság, Demjén József, Kleman Maxi, 
Kleman Zack és Pál Lea, Anyáknapi köszöntőket 
mondtak-énekeltek, a legszebb magyar kiejtéssel, 
melyért szüleiknek dicséret jár. Büszkék lehetnek 
gyermekeikre. Az ünnepi műsor után Pál Zsuzsanna, 
Regnum Szövetkezet egyik igazgatója, üdvözölte a ven-
dégeket, ezután FAYEZ ASSAF atyának, szerény aján-
dék átnyujtásával, a magyar közösség nevében 
megköszönte kisegitő lelkészi szolgálatát. Válaszúl    
Fayez atya ezekkel a szavakkal köszönt el magyar 
hiveitől: “God bless these people, they deserve it”. 
Az ünnepség befejezőjéül az Édesanyák, Nagymamák, 
Dédnagymamák egy-egy szál viragot kaptak ajándékúl. 
A nap tombolahúzással ért véget.  
Köszönetet mondunk mindenkinek aki bármivel 
hozzájárúlt a nap sikeréhez! 
 
Az emberi természet igen furcsa, akkor figyelünk fel 
embertársainkra, amikor tevékenységeiket abba-
hagyják, vagy éppen szüneteltetik. Igy vagyunk Hor-
tváth Richard, “Ritchivel ” is.  Fiatal ember kora óta, 
rendszeresen, kötelességteljesen orgonált a Szent 
István Ökumenikus templomban. Mostmár meglett csa-
ládos ember és egy apának a gyermekeivel kapcsolatos 
dolgokban is helyt kell állni, igy a fenti elkötelezettséget 
egyenlőre nem tudja vállalni. Megbecsülést és dicsére-
tet érdemel a sok éves példaadó magaviseletéért. 
Köszönjük és minden jót kivánunk neki és családjának.        

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Ifj%C3%BAs%C3%A1gi_V%C3%B6r%C3%B6skereszt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Ifj%C3%BAs%C3%A1gi_V%C3%B6r%C3%B6skereszt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tavasz
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Sikeres fellépése volt május 10-én a Fonó Magyar Központ Néptáncegyüttesnek a Kék 
Duna anyáknapi ebédjén. Köszönjük a meghivást és a kedves vendéglátást.  

Korona Csárda Magyar Étterem júniusi program ajánlata kedves vendégeinknek 

Disznótoros  Hétvége 

Június 12-én pénteken 6-órától 

Disznótoros büfé vacsora: $43 

Június 13-án szombaton 6-órától 

Disznótoros Büfé Vacsora: $49 

Szombat esti mulatság Pityúval és Ágival 

Június 14-én vasárnap 12-órától 

Disznótoros Büfé Ebéd: $43 
 

Asztalfoglalásért kérjük hivja       9801-8887 
Nagyon sok szeretettel várjuk jelenlegi és jövőbeli vendégeinket minden: 

 Péntek este, Szombat este és Vasárnap délben. 

Kitünő szakácsaink tradicionális Erdélyi és Magyaros izeket varázsolnak Büfé asztalunkra.  Ár:$38 

Születésnap, házasságiévforduló, eljegyzés, esküvő és bármely családi, baráti eseményt szeretne 
szervezni. Forduljon hozzánk bizalommal hogy segitsünk és emlékezetessé tegyük önnek és családjának. 

www.korona.com.au    e-mail: koronarestaurant@gmail.com 

http://www.korona.com.au
mailto:koronarestaurant@gmail.com
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látják, hogy a Mikes Program fenntartására  és a 

gyűjtési munka végzésére teljes értékü 

munkaerőt biztosítsanak. Tervek szerint 2015. 

július és november között Ausztráliába két 

könyvtáros, levéltáros végzettségü fiatalt 

küldenek kiknek feladata lesz a magyar 

szervezetek történetének feldolgozása, interjuk 

készítése, valamint a magyarországi és a 

diszpórában működő könyvtárak kapcsolatainak 

erősítése mellett az el nem szállítható anyagok 

digitalizálása, ezzel biztosítva a diaszpórában 

évtizedek óta felgyűlt étékek megmentését az 

utókor számára. 

Kérek minden egyesületet, magánszemélyt, akik 

birtokában vannak a fennemlített adatoknak, 

vagy tudomásuk van elérhetőségükről, minnél 

előbb vegyék fel velem a kapcsolatott az 

alexfodor477@ hotmail.com email címen vagy a 

03 599 64006 telefonszámon. 

Mindannyiunk kötelesége, hogy azt megillető 

tisztelettel kezeljük az előttünk járók szellemi 

hagyatékát és tovább adjuk az utánunk jövőknek, 

hogy tanulhassanak belőle és méltán, 

büszkeséggel, nézhessenek fel elődeikre. 

 

Fodor Sándor 

Diaszpóra Tanács Régiós elnök 

Mikes Kelemen Program 
 

2013. októberében a Magyar Diaszpóra Tanács elfogadta 

a Mikes Kelemen Programot. Célja, hogy a diaszpóra 

magyarság könyvtári, levéltári örökségét rendezett 

módon összegyűjtve Magyarországra szállítsa, és 

gondoskodjon későbbi méltó felhasználásáról.  

A Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Országos 

Széchényi Könyvtár szervezésében elindított Mikes 

Kelemen Program 2014. január 1-jén kezdte munkáját. A 

diaszpóra jelzései rámutattak, hogy a magyarság által az 

elmúlt évtizedek alatt gondos munkával összegyűjtött 

könyvek, levéltári anyagok, levelezések, vagy egy 

közösség életét bemutató folyóiratok, 

aprónyomtatványok állományai egyre nagyobb 

veszélyben, sok esetben a megsemmisülés határán 

vannak.  

A Mikes Kelemen Program hét tengerentúli országban 

(Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Venezuela, Brazília, 

Argentína, Uruguay, Ausztrália) gyűjtőpontokat állított 

fel.  

2014-ben itt tartózkodó Kőrösi Csoma Sándor Program 

ösztöndíjasai már tevékenyen részt vettek a 

könyvtárakban az idők folyamán felhalmozódott anyag 

csoportosításában, elküldésre váró csomagolásában. 

Az újabb hírek szerint a program szervezői indokoltnak 
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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 

MARADANDÓ 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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június 6. szombat Munkanap  
         
június 7. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet    
    Emlékezzünk Trianonra  
 
június 14. vasárnap 8.30 Szentmise 
  
 
június 20. szombat “Együvé Tartozunk” jótékonysági vacsora a VMT  
    rendezésében 
 
június 21. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
     
 
június 28. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 
 
     
 
 
    Júliusi naptár 
 
július 5. vasárnap  Családi Nap 
július 18. szombat  Anna Bál  
július 26. vasárnap  Zenés Teadélután   

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 június 20-ig eljutattni 

info@hungariancentre.org.au 

 

JÚNIUSI NAPTÁR 

   

mailto:info@hungariancentre.org.au

