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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2009-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

 
Július 26 

Augusztus 23 
Szeptember 27 

Október 25 
November 22 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
 

MUNKANAP  
a Központban 2009 

 
Július 4 

Augusztus 1 
Szeptember 5 

Október 3 
November 7 
December 5 

 
reggel 8 órától 

 
Minden segitőkész személyt várunk!!!! 

 

Kedves „Hiradó” 
előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COMMU-
NITY COOPERATIVE ASSOCIATION 
Ltd-re kiállitani és a Központba, 760 
Boronia Road, Wantirna 3152-cimre, az 
előfizető cédulával együtt, elküldeni.  

Ha készpénzzel szeretne fizetni, kérjük 
a pénzt az előfiztő cédulával együtt a 
fenti cimen, a gondnokéknál, Finta 
házaspárnál hagyni. 

A nevet és cimet olvasható 
nagybetükkel kérjük kitölteni.  

A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  

K.É 

Farkas Tamás, Magyar Táncművészeti Főiskolát végzett 
néptáncpedagógus, táncművész, vállal esküvökön, 

rendezvényeken, bálokon fellépést, tánctanitást, 
táncházvezetést Melbourne-ben és környékén. 

Elérhetőség: O451O42955, email: ugros@vipmail.hu 

Hungarofest 2010 
Megkezdődtek a program tervek a jövő évi Hunga-
rofestre. Ha valaki szeretné támogatni a fesz-
tivált, ötlettel vagy munkával, kérjük hivja a fesz-
tivál koordinátort, Vető Olgát 9754 8579 vagy 
0450 083 447 telefonszámon. 

Erdősi Rozika kezdeményezésére, a Melbourne-i Magyar 
Központ közreműkődésével, Biszák Júlia rendezésében 

jótékony célú 
 

 

 
augusztus 2.-án délután 3.00 órakor 

 Melbourne-i Magyar Központban (Ifjúsági Terem) 
 Belépőjegy ára: 20 dollár  

 Jegyrendelés: Kulcsár Erzsébet 03 9874 6373 
  

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!  
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54 sz.  Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 
63 sz. Tormany Cecil Leánycserkészcsapat 

 
 Szeretettel és tisztelettel meghiv mindenkit a 

2009. július 18.-án este 7órai kezdettel tartandó  

Anna Bál-ra 
a Magyar Központ Nagytermébe 

760 Boronia Road, Wantirna 
 

Elsőbálozók bemutatása 8.30 órakor 
 

 Zenével az Új Hullám zenekar szórakoztat. 
 

Belépődij: $20  Nyugdijasoknak/Fiataloknak: $15  12 éven aluliaknak ingyenes 
 

 Finom vacsora, sütemények és italok.  Szokásos jó hagulat.  TOMBOLA. 
 

Asztalfoglalás: Tóth Zsuzsa - 9459 7757 Bakos Anikó  -  9707 4265 
 

Kérjük legyen a vendégünk 

Estélyi ruha ajánlatos  
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Figyelem!   Figyelem!   Figyelem! 

"MUNKALEHETŐSÉG" 
A Magyar Központ , heti egy napi munkára, 

karbantartót (handy man) keres. 
Érdeklődők bővebb felvilágositásért kérjük 

hivják Bakos Jánost 9707 4265 vagy 
Zanáti Károlyt 9755 5716  telefon-

számokon. 

Szilveszteri Bál vendégszereplője TAMÁS GÁBOR énekes  
Erdélyből  

ANEKDÓTA 
 
 Mikor ártatlanul éltem, 
A hazámban kellett félnem,  
Mert gonosz hadak jöttek oda. 
'Mit tesznek majd?' - sok nem tudta. 
 
 Címem lett egy gyűjtő tábor, 
A menekült ott nem volt bátor. 
Kívántam a tovább-jutást 
És egy saját, békés lakást. 
 
 Néha, ott nem ittam–ettem, 
Pénzem sem volt, így nem vettem, 
Amit, bár úgy megkívántam; 
Arra kényszerből csak vártam. 
 
 Így jutottam el messzire, 
Hol az ország neve, hire 
Újdonság és nagyon kedves. 
Éghajlata különleges. 
 
 Ahol a hattyúk feketék 
És kangaroo csordákban él. 
A magpie nem károg, fütyül 
Vagy csicsereg, mégis örül. 
 
 Wombat és a dingo csendben él, 
Nekik csak 'lyrebird' mesél. 
A goana és a wallaby 
Bátran jár, kel mint két valaki. 
 
 Tengerparti a fehér homok, 
Ahol gyakran megfordulok. 
Oda vonz a nyári meleg, 
A hullám -- és ott pihenek. 
 
 A megélhetés elérhető, 
Hisz sok helyen kell munkaerő. 
Bár erdőtűz és vihar tombol, 
Az ember megél szorgalomból.  
 

Antal Péter 
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Megnyilt a  
“KORONA CSÁRDA” 

 
 Ünnepélyes megnyitó 2009 május 8 

 
A megnyitót megelőzően, a “Korona Csárda”  
bérlői Vigh Zsolt és Bálint Enikő, április 
harmadikán megkezdték az előkészületeket, 
előirásoknak megfelelően, a nyitáshoz.  
 Május nyolcadikán péntek este hat 
órakor megnyiltak a Korona Csárda ajtói a 
meghivott vendégek fogadására. Vigh Zsolt, a 
házigazda, örömteli kedves mosollyal 
köszöntötte és szakértelemmel kalauzolta 
asztaljaikhoz az érkezőket.  A telitett  
önkiszolgáló asztalokon sorakoztak a finom 
ételek, melyek inycsiklandozó illata csábitotta 
a vendégeket. Gulyásleves, töltöttkáposzta, 
őz pörkölt-nokedlival, rántott sertés szelet és 
csirke, saláták, rétes, madártej stb. közül 
válogathatott a vendég. Zeneszó mellett, 
élvezettel fogyasztotta mindenki a terülj 
asztalka étkeit. Risztics Pityu, Máté Ágnes és 
a Vardos Trió  hangulatkeltő zenéje mellett ki-
ki beszélgetett vagy éppen táncra is perdült. 
A konyhában is nagy volt a sürgés forgás. 
Közel százharminc vendég izlését, étvágyát 
kellett kielégiteni, ami sikerült is, Bálint 
Rózsika szakácsné, vezetésével és Bálint 
Kálmán közreműködésével. 
 Kilenc óra után történt a hivatalos 
megnyitó, Vigh Zsolt, a megjelentekhez 
intézett,  köszönő/köszöntő beszédével. Zsolt 
többekközött elmondta, hogy 2009 március 
elején a “Korona Csárdának” előzetes szóbeli 
felszentelése/névadó ünnepe is volt. Szántai 
Lajos művelődéstörténész, magyaraságkutató 
személyében, aki ausztráliai utja kapcsán 
melbourne-ben is tartott előadásokat és a 
Korona Csárdában a tiszteletére rendezett 
vacsorán vett részt. Szántai Lajos tetszését 
fejezte ki, hogy az itteni közösség is tovább 
élteti a Korona nevet. 
 A megnyitót, Farkas Tamás legényes 
tánca követte, melyet a közönség nagy 
tapssal jutalmazott. Ezután hozták, Zsolt 
tiszteletére sütött tortát, köszöntve őt, szüle-
tésnapja alkalmából. Tehát kettős ünnepben 
volt részünk. 
 Igazgató Társaim nevében is, sok 
sikert kivánok a Korona Csárda vezetőinek és 
dolgozóinak. 
 
 Sok vendéget és számtalan évfordulót! 
 

Atyimás Erzsébet 

Ünnepelje  évfordulóját, születésnapját vagy 
bármilyen alkalmi rendezvényét a Korona 
Csárdában. Nyitvatartási időn kivűl, hét-

köznapokon is lehet ünnepelni közös   
megegyezés szerint  

Dance Seminar 
Árpádházi Iskola és Tánc (Canberra) is coordinating a 
planned Dance Seminar at the 14th Australian Hungarian 
Cultural Convention from 28 December 2009 to 2 January 
2010. Tamás Farkas (from Hungary) has been invited to 
teach Marossárpataki dances at the Dance Seminar. 
Tamás Farkas advised that he would hold dance classes 
for both (i) children up to 12 years old and (ii) advanced 
dancers. The planned programme over 5 days is: 
     09:30 - 11:00 Children 
     11:00 - 13:00 Advanced dancers 
     14:00 - 15.30 Children 
     15:30 - 17:30 Advanced dancers  
Tamás Farkas will prepare all dance seminar participants 
to perform in a spectacular dance for the Gala Closing 
Concert, which will be archived on the Documentary Film 
to be aired worldwide on Duna TV. To enable the Dance 
Seminar to be held, it is essential that at least 30 dance 
seminar fees of $150 per participant are received before 
the 31st July 2009.  
Ms Aleera Wren 
Coordinator 
Email: xiv@optusnet.com.au  
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Amint jelentettük a júniusi “Hiradó”-ban 2009 
május 31. eseményekkel teli nap volt. 
 
 Elsőnek az “Utazás a világ körül – 
2009 – Ausztrália” fotópályázat dijazott 
képeit bemutató kiállitás megnyitója volt. Az 
előkészületek Kövesdy András és Éva 
vezetésével vasárnap reggel történt. A kiállitást 
Csaba Gábor nagykövet úr nyitotta meg és a 
következőket mondta: 
 
Ezúttal is nagy örömmel jöttem el a wantirnai Magyar 
Központba, ahová minden magyar embernek felemelő 
élmény megérkezni.  A magyarság életerejét testesíti 
meg ez az intézmény, amelynek az egész déli féltekén 
nincs párja.  Az a magyar közösség hozta létre, amely 
munkájával, szorgalmával, tehetségével és 
lojalitásával általános megbecsülést és szimpátiát 
vívott ki magának választott hazájában, Ausztráliában.  
Itt élő honfitársaink a világ más pontjain elő 
magyaroknak, így az otthoniaknak is példát mutatnak 
arról, hogy összefogással és hittel mindig lehet szépet, 
értékeset és maradandót alkotni. 
 
 Minden Ausztráliába akkreditált magyar nagykövet 
egyik legfontosabb feladata, hogy segítséget nyújtson 
az itteni magyar közösségnek identitása megőrzésében.  
Tudjuk, mekkora értéke van az itt élő magyarok 
számára a közösség évtizedekkel ezelőtt kialakult 
intézményeinek, a magyar szövetségeknek, 
központoknak és kluboknak.  Nehéz feladat előtt állunk 
azonban, hiszen a fiatalabb nemzedékek már másképp 
élnek és mozognak a világban, közülük sokan már nem 
beszélik anyanyelvünket, és számukra más dolgok 
fontosak az életben.  Fájdalmas tapasztalás az 
alapítóknak, hogy a magyar közösség jellegében 
változik.  És ez valószínűleg nem is történhet másként. 
 
 Van azonban remény arra, hogy ezt az átalakulási 
folyamatot valahogy mégis a saját javunkra, a magyar 
közösség egészének hasznára fordítsuk.  Abban a 
megtiszteltetésben volt részem, hogy én nyithattam 
meg a 2008-as melbourne-i HungaroFest-et, amely 
fontos tanulsággal szolgált számomra.  Annak a több 
száz honfitársunkat megmozgató szép kulturális 
programnak az alkalmával személyesen is 
megtapasztalhattam, hogy valójában mekkora 
közösség- és identitásmegőrző erővel bír a magyar 
kultúra, a magyar néptánc és népzene az óhazától 20 
ezer kilométeres távolságra.  A sokszor magyarul nem 
vagy csak alig tudó nézők szemének csillogásából 
látszott, hogy megérintette őket művészetünk és 
hagyományaink ereje. 
 
 Az a 2008. februári élmény azóta is bennem él.  
Többekkel együtt ezért úgy érzem, hogy az óhaza talán 
akkor teszi a legtöbbet a megmaradásért kifejtett 

erőfeszítésekért, ha ennek a szívekben és a magyar 
családok hagyományaiban élő  különleges 
kapcsolatnak a megőrzését segíti elő.  Ez pedig a 
magyar kultúra és a magyar nyelvű oktatás 
támogatását jelenti.  Ettől a felismeréstől vezettetve 
szerveztük meg a Magyar Művelődési Intézet 
támogatásával, hogy szeptember végén a magyar 
állam anyagi hozzájárulásával egy erdélyi 
néptánctanár házaspár érkezzék Ausztráliába, akik a 
Canberrában, Melbourne-ben, Sydneyben és Perthben 
dolgozó magyar néptánccsoportok működését fogják 
közös munkával, új táncok és koreográfiák átadásával 
segíteni.  Hasonló célt szolgált Tóth Erzsébet és Lázár 
Péter márciusi-áprilisi ausztráliai útja is, akik – 
szintén a Magyar Művelődési Intézet támogatásával – 
drámapedagógusként igyekeztek Melbourne-ben és 
Sydneyben segítséget nyújtani a magyar nyelvű 
oktatáson fáradozó itteni tanárok továbbképzéséhez.  
Sikerült az Oktatási és Kulturális Minisztériumot is 
csatasorba állítanunk, amelynek egymillió forint 
értékű tankönyvadománya nemrég érkezett meg 
Sydneybe, ahonnan a magyar főkonzulátus a magyar 
nyelvű tankönyveket továbbküldi a több ausztrál 
városban működő magyar iskolákhoz. 
 
A megjelentek nagy érdeklődéssel szemlélték a 
kiállitást. A birálóbizottságnak igen nehéz feladat 
jutott, mert a képek témája, mondanivalója és 
minősége kiemelkedő volt, mely véleményt, a “56 
Faces” fényképésze, Susan Gordon-Brown is 
megerősitett. 
 
 A képek többszöri szemlélete után, a vendégek 
elfoglalták helyüket az ebédhez megteritett 
asztaloknál. A Vendégfogadók a Regnum 
Szövetkezet igazgatói voltak. Tiszteletbeli 
vendégek Csaba Gábor nagykövet, Világos 
István tisztletbeli konzul és kedves felesége 
Eszter, Kövesdy András és Éva a kiállitás 
rendezői, valamint az Ifjúsági és Kultúrális, 
Magyarház és Klub Szövetkezetek igazgatói 
voltak.  
 
Az ebéd befejeztével, Galambos Imola 
köszöntötte a megjelenteket és felkérte Csaba 
Gábor Nagykövetet, hogy fáradjon a mikrofonhoz.  
Meglepetés következett, melyhez a magyarázatot 
idézzük: 
 
Elsőként is szeretnék köszönetet mondani a nagyon 
kedves fogadtatásért, amelyben ma újból részem volt a 
Magyar Központban. 
 
 A magyar–ausztrál diplomáciai együttműködés egy 
gyümölcsét hoztam ezúttal magammal ajándékba.  A 
magyar borkultúrát jól ismerő Alex Brooking 
budapesti ausztrál nagykövet, akivel közös céljaink, 
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így a két ország közötti kapcsolatok szorosabbá tétele és 
élénkítése érdekében szorosan együttműködünk, 
körülbelül egy évvel ezelőtt igen becses ajándékot kapott 
Magyarországon.  Az egri Csutorás Pincészet különleges 
borsorozatáról van szó, amelyet a több mint hetven éve 
működő családi borászat a legendás Aranycsapat 
tiszteletére kezdett 2007-ben négy-négy üveget 
tartalmazó díszdobozokban, összesen három szériában 
kiadni.  Nagy örömömre Brooking nagykövet úr úgy 
gondolta, hogy ezek a borok az ausztráliai magyar 
közösségnél lennének a legjobb helyen, és ezért megkért, 
hogy legyek segítségére a múlt évig megjelent első két 
doboz, azaz összesen nyolc üveg célba juttatásában.  
Mivel az itteni magyarság legnagyobb közösségei 
Melbourne-ben és Sydneyben találhatók, és mivel a 
borkülönlegességek két példányban állnak 
rendelkezésre, magától értetődőnek tűnt számomra, hogy 
egy a wantirnai Magyar Központba, a másik pedig 
Sydneybe kerüljön. 

 
 A borsorozat a futball-legendák mellett 
egy régi barátságnak is emlékét kíván 
állítani, a jelenlegi pincetulajdonos, ifj. 
Csutorás Ferenc nagyapja, a pincészet 
alapítója ugyanis 1953-ban Puskás 
Ferenccel együtt nyitott borozót az 
Eötvös utcában Budapesten.  A 
korlátozott (1000-2000) példányban 
palackozott borok közül ifj. Csutorás 
Ferenc tizenegyet az Aranycsapat 

játékosainak dedikált, mindegyiknek külön fantázianevet 
is adva.  Így Puskás Ferencé lett a játékos könnyed, de 
határozott futballját idéző „Délidő” (amely egy 
olaszrizling), Grosics Gyula kapta az „Egri Bikavér 
Superior”-t, „amelynek mély színe és ereje megvéd a 
bajoktól, mint a Fekete Párduc védései” a magyar 
csapat hálóját.  Buzánszky Jenőé a pincészet 
hagyományosan legjobb fehérborának tartott 
„Lyukalatti” (leányka), Zakariás Józsefé pedig a 
gyöngyrizling és cserszegi fűszeres házasítását takaró 
„Szonett”. 
 
 A 2008-ban megjelent második dobozban találjuk a 
Hidegkúti Nándornak ajánlott tüzes „Tangó”-t 
(cabernet franc és merlot), a Bozsik Józsefnek dedikált – 
a Csutorás nagyapa szavajárása szerint nagyon jó bort 
jelentő – „Nagyanyag”-ot (pinot noir és menoir), a 
Czibor Zoltánra emlékeztető „Bal 1”-et (cabernet 
sauvignon, cabernet franc és merlot) és a Budai László-
féle, mélyszínű szőlők együttes erjedésével keletkezett 
„Vinum Rubrum”-ot.  (Később palackozták a Lantos 
Mihályt felidéző „68”-at, a Lóránt Gyulának szánt 
„Mesé”-t, a Kocsis Sándor-féle „Bikavér Superior”-t, 
valamint az évszázad mérkőzését ünneplő, a cabernet 
sauvignont és a cabernet franc-t 2:1 arányban elegyítő 
„6:3”-at.) 
 

 Nagy örömmel hoztam magammal az emlékborokat, 
amelyek reményeim szerint sok melbourne-i 
honfitársunknak okoznak majd örömet a wantirnai 
Magyar Központban, és amelyet az egykori legendás 
Aranycsapatot felidéző szép emlékként fognak itt 
megőrizni.  Kérem, fogadják szeretettel.  
 
A nap harmadik eseménye koszorúzás a Hösi 
emlékműnél és ezt követöen az emlékműsor 
volt a Trianon Társaság rendezésében. Ez 
alkalommal is egy szinvonalas 
megemlékezésnek voltunk tanui. 
 
 Köszönjük Csaba Gábor nagykövet úrnak, hogy 
fáradtságot nem ismerve eljött közénk a 
kiállitást megnyitni és elhozta Alex Brooking 
budapesti ausztrál nagykövet ajándékát, 
továbbá a Fényképkiállitás az ebéd és az 
emlékműsor szervezőinek és résztvevőinek ezt 
az élményekben gazdag napot. 
 

 Atyimás Erzsébet 

Csaba Gábor, Susan Gordon-Brown és Kövesdy András 

A helyi kiállitók: Kovács József, Csaba Gábor, Kizmann 
Anita, Balogh Áron és Jakso Anita 



8 



9 

Ünnepeljék az édesapákat cigányzenével a Magyar Központban! 
Ritkán visszatérő alkalom megismertetni ezt a műfajt az itt született nemzedékkel! 

 
Szombat  2009. szeptember 19.-én, este 7,30-kor 

Belépő egységesen $35, csoport kedvezmény (min. 10 személyen felül) $30 

Jegyek már kaphatók! 
Kérjük foglalják le asztalaikat a következő személyek egyikénél: 

Szabó Edit 9560 1270        vagy        Atyimás Erzsébet  9802 7637  
Vacsora előzetes bejelentésre 6,30-tól kapható! 
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► 

MAGYARSZENBENEDEK 
NÉPTÁNC SZEMINÁR 

 
 Június 6.-án kezdődött a három napos 
Magyarszentbenedek néptánc szeminár Farkas 
Tamás, Aranysarkantyús dijas néptáncoktató 
vezetésével. A résztvevők nem csak helyi táncosok 
voltak, jöttek Perthből, Canberrából, Sydneyből és 
még Új Zélandból is. A három nap alatt intenziven 
ment a tanitás, hogy a fiatal és már nem olyan fiatal 
résztvevők elsajátitsák a Küküllőmenti néptánc 
lépéseit. A tanitás vasárnap a sydney-i 
Transylvaniacs  zenéjére folyt. És ők emelték a 
táncház hangulatát is.  
 
 A szeminár rendezői és résztvevői köszönik 
Spurigán János által készitett gulyást, valamint a 
Juhász házaspárnak a esti vacsorát. Szintén 
köszönjük Vető Olgának és Pál Zsuzsának, hogy a 
szomjazó táncosokat ellátták. 
  

Kövesdy Éva 

Melbourne-i kalandjaim 
Simpson Edit 
Az Aucklandi Magyar Klub Titkára 
Csárdás Tánccsoport Szervezője 
 
Nagy izgalommal érkeztem  Aucklandból  
Melbourne-be a Magyarszentbenedeki Néptánc 
Szemináriumra  június 5.-én késő délután .   
Vendéglátóim Kövesdy Éva és András nagyon 
szivesen fogadtak, és ezúton is szeretném 
megköszönni, hogy kényelmes szállást és 
meleg vendégszeretetet kaptam tőlük erre a 
néhány napra. 
 Másnap reggel megcsodáltam a Magyar 
Központ épületét.  Mivel itt nálunk alig néhány 
ezer magyar él csak, és Aucklandi  közösség-
ünk is igen kicsi és ezáltal csak egy bérelt 
helyiségben szoktunk találkozni, igy érdekes 
volt számomra körülnézni a Központ hatalmas 
helyiségeiben, meglátogatni  a Szent  István 
templomot és a park emlékmüveit. 
 Még ennél is jobb volt azonban a 
Szeminárium résztvevőivel és szervezőivel 
találkozni és erre a hétvégére része  lenni egy 
barátságos és szoros közösségnek. (Azt hogy 
melbourne-i honfitársaink nagyon szeretik 
egymást,  már onnan is rögtön megláttam, hogy 
minden egyes találkozásuknál  lelkes puszikkal 
üdvözölték egymást, ami kellemes változatos-
ságot jelentett számomra a tartózkodóbb új-
zélandi légkörhöz képest.) Örültem, hogy 
viszontlátthattam Tamást (akivel már korábban 
is találkoztam, hiszen nálunk töltötte Aucklandi 
kényszerpihenőjét) és megismerkedhettem a 
Gyöngyösbokréta csoport tagjaival, a néptáncos 
gyerekekkel és Ausztrália más részeiből 
érkezett résztvevőkkel. 
 A két és fél napos tánctanfolyam igen 
hasznos (bár egy kicsit kimeritő) volt számomra: 
nem csak azért mert sikerült lépést tartanom a 
többiekkel, de a táncról készült film segitségével  
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talán nem fognak a lépések a feledés homály-
ába merülni, és Aucklandi tánccsoportunknak is 
hasznára válik majd .  Sokat megtudtam az 
erdélyi  táncokról, és szokásokról és külön 
élvezet volt vasárnap  a Transylvaniacs által 
húzott élő zenére gyakorolni, és este a 
táncházban résztvenni. 
 A Központi Tánceggyüttes szombat esti 
bálján még több új ismerősre találtam. A nép-
táncbemutatók egytől egyig nagyszerüek és 
magas szinvonaluak voltak.  Jó volt ilyen sok 
táncolni szerető fiatalt és gyereket együtt látni.  
Kicsit elkezdtek hiányozni a saját gyerekeim, 
örültem volna, ha ők is láthatták volna a műsort, 
de az élő zene és a jó hangulat hatására nem 
volt idő szomorkodni, hanem kis társaságunkkal 
beáltunk a táncolók közé. 
 A tartalmas hétvége után sok élménnyel 
meggazdagodva utaztam haza, és újult erővel  
láttam neki a Julius 18-19-i aucklandi  Magyar 
Néptánchétvége szervezésének, ahol Tamás 
részvételével a helybéli  táncosok és 
érdeklődők  számára is lehetőség nyilik együtt 
táncot tanulni és igy betekintést nyerni szép 
hagyományainkba. 
 
 Auckland, 2009 junius 15 
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A honlapra érkezett  

Hegedű és brácsaoktatás! 
Kamarazene! 

 
Magyarországon és Svájcban 
végzett diplomás hegedűtanár 
vállal hegedű és brácsatanítást 

minden korosztálynak. 
Kisgyerekek számára Kodály 

módszeren alapuló egyéni vagy 
csoportos játékos zenei 

előkészítő, tehetségfejlesztés. 
Szeretettel várom minden 

zeneszerető, magyar/európai 
zenei hagyományok iránt 

érdeklődő gyerekek és felnőttek 
jelentkezését.   

Zsuzsa Kovacs 9853 2267, mobile 
0404 594 014 

VÁLTSA VALÓRA ÁLMAI UTAZÁSÁT 
2009-ben  A SELECT WORLD TRAVEL-lel! 

Úriási választék, barátságo llégkür, előnyős 
árak, magas szinvonalú szolgáltatások. 

Hivja irodánkat hérfőtől péntekig reggel 9 
órától délután 17,30-ig ingyenesen 1800 242 

373 telefonszámon. 

Select World Travel 

Suite 2 / 66 Apple St, Surfers Paradise 

Email: fruzsina@selectworldtravel.com.au 

“Utazások egy szerzetessel” 
  
Kedves Barátaink !  
  
Felhívjuk mindazok figyelmét, akik ez év március-
ban bármely formában hozzájárultak Böjte 
Csaba ferencesrendi szerzetes Ausztráliai 
missziójának sikeréhez és augusztus- szeptem-
berben hazalátogatnak. 
  Ez év szeptember elsô hetében Csaba 
testvér meghívja Ausztráliában élô magyar test-
véreit egy Erdélyi buszos utazásra. 
  
Idôpont: 2009. szeptember 1-6.  
Indulás és érkezési hely:  Budapest 
Az útitervben szerepel Déva, Székelyföld, Gyime-
sek, Gyergyószárhegy, Nagyszalonta. 
  
Érdeklôdni lehet: 
Dr. Kalotay Eszternél a  
Tel.: 99066886 
Mobile: 0421 528 634 
Email: kormico@optusnet.com.au 
  
Török Zsuzsanna 
9639 1857 
stak87@bigpond.net.au  

Hazautazók figyelmébe !!!! 
  
Ez évben rendezik meg Erdélyben, Gyer-
gyószentmiklóson az V. EMI tábort augusztus 5-9 
között. Napközben színvonalas elôadások, pro-
gramok, kirándulási lehetôségek, versenyek, este 
kitûnô elôadók szórakoztatják a közónséget. 
Népszerû együttesek, mint a Kormorán, Tran-
sylmánia, Ismerôs Arcok lépnek fel. 
Csak néhány név az elôadók listájából: Tôkés 
László, Raffai Ernô, Lovas István, Wittner 
Mária..... 
Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes két másik 
paptársával celebrálja majd a vasárnapi ökumeni-
kus istentiszteletet. 
  
A sikert jelzi, hogy az elmúlt évben 15 000 láto-
gatója volt a tábornak. További felvilágosítás 
található Honlapunkon:  
http://www.hufo.info/kapcsolatok_magyar.php 
  
üdvözlettel 
Török Zsuzsanna 

Megbizható, szorgalmas hölgy munkát 
keres, bármilyen téren. 
Ajánlatokat: meli7604@yahoo.com email 
cimre kérem. 
 
Előre is köszönöm a Magyar Ház segitségét 
hirdetésem továbbitásában!  
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9846 3670:  
email: pellela@virginbroadband.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 órai 
kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Kovács Róbert   
tel:(03)9723 3589:  

email: rkovac@melbpc.org.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
email: tothcsalad6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   9870 8768:  
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Jobbágy Simona   
tel:   9762 0430  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: t.toth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
Trianon Társaság 

elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@bigpond.com 
 
 Célunk : kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Békedik-
tátum igazságtalan, történelmileg hibás 
döntéseit.  

A Magyar Központban működő csoportok 
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SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, VAGY 
CSAK KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi porcelánHollóházi porcelánHollóházi porcelánttt         
Raktáron szobrok, fehér/arany állatfigurák már 

26 dollártól 

 Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Éredeklődni: 

Vető Olgánál: 9754 8579  

TÁMOGASSUK A MAGYAR 
IPART ÉS A MAGYAR 

KÖZPONTOT 

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    

KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Magyar Központ termei a különböző csoportok 
rendelkezésére állnak. A felelős igazgatók kérik 
az igénylőket, hogy az eljárásszabályokat 
vegyék figyelembe a terem használat előtt és 
alatt. 

Ha egy csoport szeretne egy termet használni, 
tudassa a felelős igazgatóval mielőtt használja. A 
felelős igazgatók: 

Szent István templom alatti társalgó:  

Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  

Vető Olga – 9754 8579 

 Magyar Ház 

Vető Tibor—9754 8579 

Social Klub terme 

Szabó Edit – 9560 1270 

A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, 
miután az igazgatók továbbitották az igényeket. 

Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatói 

FELHÍVÁS 

Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 
fordul Melbourne magyar közösségéhez, hogy 
jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős lakóink 

mindennapi tevékenységének  

könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 
További felvilágosításért hívják Krisztinát a 

9801 0855 telefonszámon: email: 
kriszti@arpadhostel.com.au 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa Világos István tb. 
Konzul vezetésével működik. 

 
Félfogadás 

Kedden és szerdán de. 10 és  
du 3 óra között. 

Cim: 123 St. Georges Road,  
North Fitzroy, Vic 3068 

Telefon: (03) 9486 3397   Fax:(03) 
9830 0952 

Bármilyen jogi kérések és eljárások vonat-
kozásában kérje bizalommal a 

segitségem. 
Dr Kapantzián Artúr 
(Arthur Kapantzian) 

Ausztrál és Magyar ügyvéd. 
 

Éljen a lehetőséggel, hogy   ausztráliában 
magyarul tárgyalhat velem akár az  

ausztrál vagy magyar jogterület  
kérdéseiről. 

 
Időpont egyeztetésért sziveskedjenek 

hivni: 
 

0422 524 206 

Akiknek szükségük van hivatols ügyinté-
zésre ajánljuk Michael Sándor and Associ-
ates Barristers and Solicitors. Level 4, 227 

Collins Street, Melbourne Vic 3000 
Telefon: 03 9650 7574  

email cim: enquiries@msandor.com 
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július 4. szombat  Munka nap 
     
július 5. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
 
július 11. szombat  Néptáncmulatság Péter napja alkalmából—Gála műsor 
 
július 12. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
     
július 18. szombat  Anna Bál 
 
július 19. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
            
július 26. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Disznótoros ebéd  
     
 
             
    Augusztusi naptár 
augusztus 2. vasárnap Műsoros Tea Délután 
augusztus 8. szombat  Jelmez Bál 
augusztus 23, vasárnap Szent István ünnepély 
    Klub Ebéd 
augusztus 30, vasárnap Rengum Szövetkezet ebédje  
 
   
       
            

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $10.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $10-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb Július 20.-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva. 

JÚLIUSI NAPTÁR 
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