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A Magyar Központ rendezésében 
A jó hangulatról a Kék Fiúk 

zenekar gondoskodik 
Belépő: 30 dollár 

Érdeklődés  
Vető Olga 9754 8579 vagy email  

   ov23eto@optusnet.com.au 

Honfitársainknak Kellemes Karácsonyi ünnepeket 
és boldog Újesztendőt kivánunk  

A Melbourne-i Magyar Központ vezetősége és a Hiradó szerkesztői 
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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2011-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

Február 27 
Március 27 
Április 24 
Május 22 
Június 26 

Július 30—Disznótoros ebéd 
Augusztus 28 

Szeptember 25 
Október 16 

Novembre 27 
 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentésre: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
MUNKANAPOK a Központban 2010 

 
December 4 

 
reggel 8 órától 

 
Minden segitőkész személyt 

várunk!!!! 
 

November 6.-i Munkanap önkéntesei: 

Tárnoki János, Zanáti Karcsi, Krsztekanits 
Sándor és Violettaé Bálint Kálmáné, Koppány 
Lajosé, Kovács Robi, Szabó Gyuri és Marika, 
Süly Sanyi és Eta, Varga Árpád, Dér Józsi, 
Vetõ Tibor és Olga 

Ebéd tojásrántotta-Marót Márti  

 

Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, kérjük 
a csekket HUNGARIAN COMMUNITY COOP-
ERATIVE 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.  

Szerkesztőség 

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  

FIGYELEM! próbák megkezdődtek veterán, 
illetve „örök zöld” néptáncosok kezdőnéptánc 
kedvelőknek. 
Próbák minden szerda este 6.30-kor a Magyar 
Központ ifjúsági termében. Tanitást Bico János 
és Huszár Jutka vezeti. Éredeklődni lehet 
Kövesdy Évánál: 9846 2675 vagy 
ekovesdy@bigpond.com  

Helyesbités! Az októberi munka nap 
névsorából Kovács György neve kimaradt. 
Elnézést a hibáért.  Szerk.   A.E. 
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FELHÍVÁS 

A 3ZZZ Magyar rádió csoport vezetõsége, mûsor szerkesztõket, 
mûsorvezetõket keres. Sürgôsen várjuk mindazon személyek 
jelenkezését, kik vállalnák az önkéntes munka betöltését. 

A csoport vezetõje Barna József minden tájékoztatást meg ad a 03 
9547 2453-as telefon számon, vagy az esti órákban  Juhász Géza 
telefonján, a 03 9795 8972-es telefon számon érdeklõdhetnek. 

Amennyiben nem kapunk önkéntes jelenkezõket, a Magyar 
rádió húsz éves adása megszünhet 2010 december végén. 

A csoport nevében, 

Juhász Géza 

 
 
 
 
 

HUNGAROFEST 
 

„VÉDNÖKSÉG” 
 

A MELBOURNE-I HUNGAROFEST, 
AUSZTRÁLIA SZERTE, A LEGNAGYOBB 
MAGYAR KULTURÁLIS RENDEZVÉNY. 

AHHOZ, HOGY TOVÁBBRA IS A 
KÖZÖNSÉG ÁLTAL MÁR MEGSZOKOTT, 

SZINVONALAS MÜSOROKAT TUDJUK 
ADNI A RENDEZŐSÉG ÚGY DÖNTÖTT, 

HOGY VÉDNÖKÖK JELENTKEZÉSÉRE AD 
LEHETŐSÉGET. 

 
 FŐVÉDNÖK  

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETE 
CSABA GÁBOR    

 
KÉRJÜK, TÁMOGASSÁK ÖNÖK IS 

RENDEZVÉNYÜNKET! 
 

ADOMÁNYAIKAT A MELBOURNE-I 
MAGYAR KÖZPONTBA LEGYENEK 

SZIVESEK ELJUTTATNI, CÍM: 
760 BORONIA ROAD, WANTIRNA 3152 

 
Kérjük a csekjeiket a HUNGARIAN 

COMMUNITY COOPERATIVE 
ASSOCIATION Ltd névre kitölteni  

 
VÉDNÖKEINK NÉVSORÁT A „HIRADÓBAN” 

ÉS A „MAGYAR ÉLETBEN” KÖZÖLNI 
FOGJUK 

 
ITT SZERETNÉNK KÖSZÖNETÜNÜKET 
KIFEJEZNI  NAGY LELKÜSÉGÜKÉRT, 

AZ ELSŐ VÉDNÖKSÉGI DÍJAK BEFIZETŐINEK: 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TISZTELETBELI 

KONZULJÁNAK VILÁGOS ISTVÁNNAK  
 ES  KEDVES FELESÉGÉNEK VILÁGOS 

ESZTERNEK  
 

TOVÁBBI ÉRDEKLŐDÉS: 
 PÁL ZSUZSA – 9873 1508 

0414 988 125 
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Biszák Júlia és Jankovits József 
búcsúelőadása a  

„Korona Csárda”-ban. 

2010 november 19  

Az est, a Korona Csárda otthonos hangulatú, 
diszitett asztalai mellett, a finom és különleges 
vacsorával kezdődött, melyért csak dicséret jár a 
szakácsnak. Ezt követően, hallhattuk a  két művész 
különleges, új műsorát, mely felejthetetlen 
és  igazán  kellemes meglepetésűl szolgált rajongóik 
körében.  A műsort, Vigh Zsolt mint házigazda 
jelentette be üdvözölve a megjelenteket és egyben ő 
is egyike volt a tánckarnak, Bálint Enikővel, Móra 
Lucával és Rind Attilával, akik látványos táncaikkal 
kiegészitették az illúziót, igy igazán úgy érezhettük 
magunkat mintha a budapesti operettszinházban 
lennénk. A műsor, a sok újrázással és vastapssal ért 
véget. A közönség sohasem tudja, hogy mi az elég, 
különösen ezen az estén, mert hallgattuk volna a 
látomásszerű, kiváló műsort még nagyon sokáig. 
Ezután jött a köszönet nyilvánitás és búcsúzás.  

Köszönjük Júliának és Józsefnek a 2010- évben átélt 
kiváltságos alkalmakat és kivánunk nekik továbbra is 
sok sikert.  A táncosoknak is kivánunk még 
számtalan sok szereplést. A viszont látásra! 

Atyimás Erzsébet 

Mc Hawer és Tekknő koncert 
 

November 6. Szombat este. Az Ifjúsági terem 
zsufólásig megtelt fiatalokkal és idősekkel 
egyaránt. Nagy élvezettel énekeltek, táncoltak 
a McHawer és Tekknő magyaros „rap” 
zenéjére. A hangulat tetőfokára emelkedett, 
hogy kedve  hazamenni senkinek sem volt 
kedve.  

Köszönet a rendezőknek, dolgozóknak és  a 
szakácsoknak, hogy az est ilyen sikeres volt. 

 

Kövesdy Éva 
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ERDÉLYI SZÖVETSÉG HÍREI 
  
Még néhány hét, itt a Karácsony, majd a Szilvesz-
ter, búcsúzunk az Ó-évtől és szinte észrevétlenűl 
belecsöppenünk 2011 januárjába. 
 Ez évben két rendezvénnyel, a márciusban 
rendezett piknikkel és az októberben megren-
dezett Erdélyi Ebéddel tettünk bizonyságot a 
székelyek vendégszeretetének.  
 Úgy a piknik, mint az ebéd, anyagi sikerrel 
zárult, de támogatóink pénzbeli segítsége nélkűl 
képtelenek lettünk volna az alább részletezett 
összegek előteremtésére. 
 2010-ben a következő személyek, ill. 
intézmények részesűltek Szövetségünk által jutta-
tott segítségben. 
  
Vicei Szorványos iskola..........................$3.000.00 
Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium....$3.000.00 
Kolozsvári Református Kollégium...........$3.000.00 
2 ösztöndíjas diák...................................$3.000.00 
1 Sándorfalvi szegény család....................$500.00 
1 Háromkúti szegény család......................$500.00 
Magyarfalú..Csángó-Magyar iskola..........  $500.00 
Csángó magyar Rádió......................... .... $100.00 
5 Árvíárosult. Szék Község..Erdély....… $2.000.00 
Magyarországi árvíárosultak......... … . ..$2.700.00 
Vörös iszap...................................... … .$1.500.00 
(ennek az összegnek nagyobbik része az Erdélyi 
Ebéden gyűlt össze, majd kilett egészítve Faza-
kas Sándor 200.00, Dér József 50.00, Bálint 
Kálmán 50.00 Győry Izuka 50.00 és Krszte-
kanits Sándor 50.00 dolláros hozzájárulásával). 
  Legközelebbi összejövetelünkön vázoljuk 
fel a 2011-re vonatkozó terveinket, melyet Isten és 
önzetlen támogatóink további segítségével meg 
fogunk valósítani. 

  
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK 

  
Krsztekanits Violetta 
sajtófelelős. 

Viktóriai Magyar Tanács 
 
Tudósítás 
 
 A szeptember 29-én megalakult Viktóriai Magyar 
Tanács november 16-án tartotta első Éves 
Közgyűlését a Melbourne-i Magyar Központban. 
   
A VMT azt a nemes szándékot tűzte ki céljául, hogy 
fejlessze és megerősítse a magyar egyesületek és 
közösségek összetartozását, intézményes keretet 
biztosítva egy kibontakozó magyar együttműködés 
számára, képviselje a Viktóriában működő Magyar 
egyesületeket (akik erre igényt tartanak), úgy Magyar, 
mint Ausztrál hivatalos szervek előtt. 
 
Tagjai a Melbourne-ben működő Magyar egyesületek 
közül a következők: 
1. Ausztráliai Erdélyi Szövetség 
2. Ausztráliai Magyar Református Egyház -

Viktóriai Kerület 
3. Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
4. Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 
5. Kék Duna 
6. Magyar Ház Szövetkezet 
7. Magyar Kultúrkör 
8. Melbournei Magyar Cserkészek 
9. Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 
10. Regnum Szövetkezet 
 
Célkitűzéseink szellemében, a VMT nyitott minden 
csatlakozni szándékozó magyar egyesület számára. 
Alapszabályunk és csatlakozási kérelmek 
honlapunkról tölthetők le:                                                                                             
http://vmet.wordpress.com/ 
 
A kitöltött kérelmeket kérjük a kijelölt közjogi 
tisztviselőhöz (Public Officer) eljuttatni a következő 
címre: 
Dr Kapantzian Artúr                                                                                                          
1 Darryl Street, 
Scoresby, Vic 3179 
Ph: 03 9763 6399                                                                       
arthur.kapantzian@alr.com.au 
 
Kérjük, látogassák meg honlapunkat, ahol további 
információkat kaphatnak rólunk, kifejthetik 
véleményüket, és nagyon szívesen hirdetünk 
akármilyen Melbourne-i magyar rendezvényt. 
 
Fodor Sándor                                                                                                               
elnök 

A Knox-i Nyugdijas csoport $1,600-t 
gyüjtött a Magyarországi vörös iszap 
károsultjai számára. 

Köszönet a következő személyeknek akik az 
Október 30.án tartott „GÁLA EST” hatalmas 
sikeréhez hozzájárultak: 

Erdősi Rozika, Ámon Lilla, Barna Ilona, Bátkay 
Erzsébet (Pötyi), Boros Emil, Deák Julianna, Ferenc 
Ildikó, Forgó Klára, Hadarics Gertrude, Harmati Anikó, 
Hende József, Hogan Anna, Kazi Annamária, Kövess 
Károly, Mc Kenzie Borbála, Marót Márta, Papp Jutka, 
Polónyi Marika, Rigó Tamás, Sülly Eta, Sülly Sándor, 
Szabó Edit, Szabó Vilma (Vilmi), Tóth János, Tóth Zita, 
Vető Olga, Vető Tibor, Zanáti Károly 

Szavakban nem is lehet eléggé kifejezni,hogy milyen 
értékes munkát végeztek! 

Atyimás Erzsébet 
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ÉVI BESZÁMOLÓ  
2009 decembertől – 2010 novemberig 

Az évi tisztújitó közgyűlésekkel, ismét bezárult, egy 
rendezvényekkel, felújitásokkal és karbantartási 
munkálatokkal teli év.  
 2009-es Mikulás Piknik, az Ifjúsági 
Szövetkezet rendezésében, a Cserkészek és a 
Magyar Központ Néptánccsoport közreműködésével, 
mint minden évben nagyon kellemes kirándulás volt 
minden résztvevő részére, az apró emberpalántáktól 
a felnőttekig. Úgyszintén sikeres és népszerű 
rendezvény volt az augusztus végén tartott Szent 
István Bál, ahol Szalai Antal és zenekara egy órás 
koncertet adott, Biszák Júlia vendégszereplésével és 
a műsort követően tánczenét játszottak a jól 
szórakozó, megelégedett közönségnek. 
 A „Korona Csárda” az Ifjúsági Szövetkezet 
felelősség körébe tartozik, ezért a vizmelegitő és 
vizvezeték javitással kapcsolatos kiadások lettek 
fizetve. Köszönetet mondunk Szabó Gyulának a 
dijmentes munkájaiért, bármikor kérjük szó nélkül javit 
meg dolgokat. Köszönet Zanáti Károlynak szintén a 
javitásokért és Sárkány Sándornak a szinpad elejének 
lefestéséért. Külön köszönet Szabó Györgynek, 
Szabó Marikának és a Magyar Ház Szövetkezet 
igazgatóinak, hogy rendezvényeink alkalmával 
segitséget nyújtottak. A mindennapi költségeken kivűl 
a hűtőberendezés és a hűtőszekrény is javittatásra 
szorult. A „Korona Csárdában” a padlófelület lett 
kicserélve amihez hozzájárult az igazgatóság is. A 
jegypénztár ablak és az emeleti bejárat lépcsői lettek 
csináltatva, a lépcső szélére biztonsági szegély lett 
alkalmazva.  A jövő évi terv szerint, az Ifjúsági 
Szövetkezet és a Korona Csárda konyháinak kötelező 
e lő i r ás  szer in t ,  szenny leveze tő  gödör 
megépitettetése, ami nagyobb összegbe fog kerülni.  
A Magyar Ház Szövetkezet, szokástól eltérően, 
májusban „Pünkősdi” bálat és szeptember 11.-én 
Péter Szabó Szilvia szereplésével a „SUPER-BULI”-t 
rendezték, mely alkalmak bevételét a szinpadi 
világitás korszerűsitésére forditják. 
 Szinpadra távirányitós függöny lett felszerelve, 
mely disziti és egyben a terembérlők igényeit is 
kielégiti. A volt labdarúgó csapat helyiségei, a mostani 
„Puskás Ferenc” terem, nagy átalakitáson, felújitáson 
ment keresztűl ami sok munkaórát és anyagi 
befektetést igényelt és ezért külön köszönetet 
érdemel Szabó Gyula, Vető Tibor és Zanáti Károly. 
Anyagi segitséget nyújtott a R.I.K. vezetősége és 
tagsága, akiknek szintén ez az otthonuk, a 
költségekhez 4,500 dollárral járultak hozzá. Jövő év 
tervei a szinpad padlójának felújitása és a magas 
ablakokra remélhetőleg új függöny kerül. 
 A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 
havonta rendezett zenés ebédjeik, nagyon 
népszerüek és a bevétel, a terembérek mellett, a 
fenntartás költségeit egészitik ki. Jövő évi terv, a 
konyhához szennylevezető gödör megépitettetése. 
  A Regnum Szövetkezet által rendezett 
Gyertyafényes est minden évben bizonyiték arra, 

hogy még mindig mennyire szükséges magyar 
hagyományos Karácsonyok szellemében 
egybegyülni, egy meghitt pár órát áhittatal eltölteni.  
 Az ebédek és a Szent István Ökumenikus 
templom november első vasárnapján tartott búcsú 
tiszta bevételét a Szent István templom 
fenntartására forditják. Ezen alkalmak mindig sok 
lelkes támogató találkozói.  
 Eltérően a kezdeti évek szokásaitól, amikor 
egy-egy szövetkezet volt az alkalmi felelős rendező, 
ma már a Központban történő események 
többségét a négy szövetkezet közösen rendezi.   
 A bálok között legnépszerübb a Szilveszteri 
Bál. A 2009-es Szilveszeri Bálat is rendhagyónak 
mondhatjuk, mivel a népszerű „Risztics Dúó”-n 
kivűl, a világhirű Tamás Gábor énekes 
vendégszerepelt és fellépésével felejthetetlenné 
tette a 2009-es Szilvesztert.  
Februárban – Molnár Judit előadásában „Szép 
szülőföldem” cimmel operett műsor került 
bemutatásra, a megjelent vendégek nagy örömére.  
 A már szintén hagyományos Gulyás és 
Halászlé főzés verseny rendezésében is nagy részt 
vállal a Központ igazgatósága. E rendezvény tiszta 
bevétele a fiatalok oktatására van forditva. 
 Április végén május elején kiváltságos 
esemény szinhelye volt a Központ. A szövetkezetek 
igazgatói és egyéni pártfogók segitségével „A 
“Megfeszitett” rock opera, melbourne-i fiatalokból 
álló megújult “Társulat” előadásában, ismét bemu-
tatásra került. Az előadások, Quittner János által 
rendezett ausztráliai ősbemutató mércéjét minden 
szempontból elérték és megnemszünő tapssal 
értek véget. A közönség és a szereplők hangulatát, 
az előadás végére már semmi sem növelhette, 
mindenki az érzelmei csúcsán hagyta el a 
szinhelyet.” – idézve az akkori beszámolóból. 
Ilyen előadások, a széles közösség és a fiatal 
korosztály igényeit is bővitik, elégitik ki. Ezen 
alkalmak számukra összetartó kapocsúl is 
szolgálnak és egyben szórakozást is nyújtanak.   
 Nemzeti Ünnepeinken, Március 15, Szent 
István Király és Október 23, a melbournei Magyar 
Központ, mindig alkalomhoz méltó emlék ünnepély 
szinhelye. Egyesületek, csoportok képviselői és 
magán személyek is rendszeresen elhelyezik a 
kegyelet virágait az emlékmű előtt. 
1920 - 2010 „Trianon” 90. gyászos évfordulója. 
Ennek emlékére Orbán István által készitett kopjafa 
avatás és megemlékezési műsoron vettünk részt. 
 Búcsúzás Faith Ferenctől, aki életének 
javát a magyarság szolgálatában töltötte és jó 
példával járt elő a magyar közösségi vezetésben. 
 Október 3. Fotókiállitás a Központban, 
melyet Csaba Gábor nagykövet nyitott meg. A 
kiállitás témája „Ausztrália és Új Zealand magyar 
szemmel.” A kiállitást két hétvégén lehetett 
megtekinteni. 
 Október 30. „Gála Est”. Biszák Júlia és 
Jankovits József előadásában. Diszes terem, kitűnő 
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vacsora, felejthetetlen műsor. 
 November 6. „McHawer és Tekknő” turné a 
Központban. Nagyon népszerű és sikeres 
rendezvény volt. 
 November 19. Biszák Júlia és Jankovits 
József búcsú előadása a „Korona Csárdában”, 
különleges, még nem látott műsorösszeállitásban.  
 A hónapok első szombatján végzett 
munkálatok: Kertek ápolása, fák metszése, a 
levágott ágak forgácsolása, szemét eltakaritás, 
parkoló területén a lyukak betöltése, templomtorony 
javitása, Magyar Ház Szövetkezet épületen tető 
javitás, belső és külső takaritások, parkolóban a 
lámpák búráinak megtisztitása, csatornák tisztitása, 
külső világitás javitása és minden egyéb ami egyik 
hónapról a másikra javitásra szorul.  
 Szomorúan kell jelenteni, hogy vannak 
egyesek akik a Központba hozzák, rakják le 
szemeteiket és nem gondolnak arra, hogy a szemét 
elvitetés valakinek munka és a szemét elvitetés 
külön költséggel jár. 
 A Központ igazgatósága külön köszönetet 
mond a gondnok házaspárnak, Finta Erzsébetnek 
és Finta Zoltánnak az egész évben végzett, nem 
mindig könnyű, munkájukért!  Nagyon értékeljük 
Őket! 
 Köszönet mindazoknak akik bármivel, 

bármiben segitettek és megkönnyitették az 
Igazgatók munkáját. 
 Köszönet a „HIRADÓ” szerkesztőinek kitartó 
munkájukért. 
A Központ részéről hozzájárulások:  

Magyarországi árvizkárosultak  
Vörösiszap károsultak  
Magyar Nyelv Iskola 
MHTV 
Radio 3ZZZ  

Központban működő egyesületek, csoportoknak 
egész évbeni otthonának biztositása. 
Jövő évi terv: Egy sikeres pályázat beadvány révén 
pénzhez jutott a Központ és közös megegyezéssel, 
Zágon Lajos tervei alapján, raktár lesz épitve az 
Ifjúsági és a Magya Ház terem külső, hátsó falánál. 
A pénz csak az anyagbeszerzésre lesz elég a 
munkát a magyar közösségnek kell szolgáltatni. Aki 
tud segiteni jöjjön! 
 A Központ közeljövő rendezvényei: Mikulás 
Piknik, Gyertyafényes Est, Szilveszteri Bál, 
HUNGAROFEST. 
 Segitő kezekre egész évben szükség van 
ezért kérjük a jelentkezőket! 
 

Atyimás Erzsébet  

Érdemes tudni! 
A Regnum Szövetkezet pénteken, október 22.-
én, az Ifjúsági, Magyar Ház és Magyar 
Társadalmi Klub Szövetkezetek, vasárnap 
november 14.-én tartották az évi közgyülésüket. 
A gyülések szövetkezetenként, tárgysorozat 
szerint egymást követően történtek. A 
részvényesek kérelmére a „Központ jövője” 
tárgysorozati pont, a három szövetkezet 
(Regnum Szövetkezet kivételével) 
részvényeseivel közösen lett tárgyalva.  
Az igazgatók a következő fő érvekkel 
támasztották alá kérésüket: 
• nagyobb beruházások esetére nincs 

tartalék pénz;  
• az épületek koruknál fogva mindig több és 

több karbantartást igényelnek és a 
maroknyi önkéntes már nem képes 
szükséges javitásokat elvégezésére; 

• ha nem lehetséges az épületeket 
magasabb nivóra felújitani a bérbevevők 
minősége is romlik;  

• a nem kiadott részt a bérből szebbé/
otthonosabbá lehetne tenni.  

Hosszantartó megbeszélés eredménye: A 
részvényesek szabadkezet adtak az 
igazgatóknak a Magyar Ház és a Magyar 

Társadalmi  Klub Szövetkezetek helységeinek 
egy évre szóló bérbeadására. 
 
Hogyan is működik a Központ vezetősége? 
A Központot négy szövetkezet a Csúcs 
Szövetkezeten keresztűl vezeti.  
A négy szövetkezet:  
• Hungaria Co-operative Limited (Magyar 

Ház Szövetkezet),  
• Hungarian Youth and Cultural Centre Co-

operative Limited (Ifjúsági és Kulturális 
Szövetkezet),  

• Hungarian Social Club Co-operative 
Limited (Magyar Társadalmi Klub 
Szövetkezet),  

• Regnum Co-operative Limited (Regnum 
Szövetkezet).  

 
Minden szövetkezetből két kiküldött és a telket 
ajándékozó Hende és Jandó család egy 
képviselője alkotja a (Hungarian Community Co-
operative Association Limited) Csúcs 
szervezetet. A Központ a Csúcs Szervezet 
tulajdona. A szövetkezetek a Csúcs szervezetnek 
a részvényesei.  
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ÁMON LILLA 

Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet Igazgatója 

 

BAKOS JÁNOS 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

 

HADARICS GERTRUDE 

Regnum Szövetkezet 

Igazgatója 

HENDE JÓZSEF 

Ifjusági és Kultúrális 
Szövetkezet Igazgatója 

POLONYI MÁRIA 

Regnum Szövetkezet 
Igazgatója 

SÜLLY ETA 

Ifjúsági és Kulturális 
Szövetkezet Igazgatója 

SÜLLY SÁNDOR 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

SZABÓ EDIT 

Magyar Társadalmi  

Klub Szövetkezet 
Igazgatója 

SZETEY ISTVÁN 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

VETŐ OLGA 

Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet Igazgatója 

 

VETŐ TIBOR 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

Magyar Központ Igazgatói 2010-2011 

FODOR SÁNDOR 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

ATYIMÁS ERZSÉBET 

Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet Igazgatója 

 

 

BARTHA IZOLDA 

Regnum Szövetkezet 
Igazgatója 

FERENCZ ILDIKÓ 

Regnum Szövetkezet 
Igazgatója 

HARMATI ANIKÓ 

Regnum Szövetkezet 

Igazgatója 

KAZI ANNAMÁRIA 

Magyar Társadalmi  

Klub Szövetkezet 
Igazgatója 

SZABÓ GYULA 

Magyar Társadalmi  

Klub Szövetkezet 
Igazgatója 

TÓTH JÁNOS 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

ZANÁTI KÁROLY 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 
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MIÉRT LETT A KARÁCSONY? 
 
Mikor még nemvolt világ ünnepe a népnek 
Nép törzsek, mint vándor jöttek-mentek. 
Keresték a biztos, békés, saját helyet, 
Mert kellett, mint ma kell az élettisztelet. 
 
Mikor még nem volt még a Szent Karácsony, 
Senki sem kérte, hogy a Menny fénye áradjon.  
De lett égi fény és csodás angyal sereg 
Betlehemben, s azóta sok szív hálát rebeg. 
 
Mikor az istálló volt egy király helye, 
Elkezdett áradni az Isten kegyelme. 
Testé lett az igaz szó, az Ige, a szándék -- 
És az ajándékadó lett az ajándék! 
 
Ma is adunk ajándékot egyszer-kétszer, 
Szükség van rá, hisz van vész és kényszer. 
Ettől ment meg, mint enyhítő fuvallat  
És irányít, hogy jót tegyünk az ég alatt. 
 
Antal Péter 

Karácsonyi gondolatok....... 

Habár a naptárban még novembert irunk, tegnap, 
November 19.-én, volt  Erzsébet nap  nemsokára 25.
-e Katalin nap, december 6. Szent Miklós   MIKULÁS 
nap, december 13. Luca napja, december 24. Szent 
Este. Betlehemes játékok, az angyalka csengője 
megszólal jelezve, hogy nem messze van már a kis-
jézus aki a karácsonyfát hozza. Éjféli misére sietünk, 
lehelletünk párája látható a friss, csipős levegőjü 
éjszakában. December 25, Karácsony napja. Ismét 
névanpok István, János. Szilveszter ami az én nap-
táromban nem piros betűvel iratott és elérkezik 
január 6. Vizkereszt, karácsonyfabontás és ezzel 
véget ér az emlékek ünnepköre. 

Névnapokat nem tartjuk, Mikulásra már csak azért 
emlékezünk mert a Melbourne-i Magyar Központban 
minden évben Mikulás Pikniket rendezünk és a 
Mikulás Piknik hirdetésre valami ismerős érzés fog el 
és talán még a szemünk is felcsillan egy pillanatra. 
Mikulásbácsi, cipőtisztitás, ablak......Luca napján, 
nemhogy nem sütünk Luca pogácsát és nem kez-
dünk Luca széket késziteni, de már meg sem emlit-
jük. Jólétünk feledést idéz. Az üzletekben már régen 
feldiszitett mű fenyőfák hirdetik, hogy már nincs 
messze a Karácsony és most gondolkozz az 
ajándékokról, mert ha nem ezt teszed valamiből ki-
maradsz! Vajjon miből maradunk ki?,  ha Kará-
csonykor nem az ajándékokra gondolunk, hanem a 
családra, barátokra, ismerősökre. Egy jó gondolat, 
telfonhivás is ajándék és egyben lelki melegség an-
nak aki adja és annak is a kapja. Mindannyiunkon 
múlik, hogy milyenek lesznek emlékeink! 

József Attila 
TÉL 
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hogy melegednének az emberek.  
Ráhányni mindent, ami antik, ócska, 
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép, 
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! - 
S rászórni szórva mindent, ami szép.  
Dalolna forró láng az égig róla 
S kezén fogná mindenki földiét.  
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hisz zúzmarás a város, a berek... 
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 
És rakni, adjon sok-sok meleget.  
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, 
Hogy fölengednének az emberek!  
1922. nov. 12. 
 
Szeretetteljes Karácsonyt, békés boldog Újesztendőt 
kivánok! 

Atyimás Erzsébet 

HÁZI SZALONCUKOR  

Henkul Marikának 

Hozzávalók: 
1 kg mokkacukor, 
( barnacukor) 
4 dl viz 
Az izesitéshez 
1 naracs vagy citrom 
reszelt héja és 2 
evőkanál naracs vagy citrom lé (szörp), vagy 2 
evőkanál nagyon erős feketekávé, vagy 2 dkg 
keserű (ét) csokoládé, vagy púpozzott kanál 
kakaópor, vagy 2 evőkanál sürű gyümölcs szörp 
(izlés szerint bármilyen izű), vagy 4 dkg nagyon 
finomra darált dió (mandula, mogyoró). A vizet 
felmelegitjük majd belezúditjuk a cukrot. Addig 
főzzük kevergetve amig a viz gyöngyözni nem kezd. 
A tetejérefeljövő habot leszedegetjük, hogy egészen 
tiszta legyen a szirup. Vizes ruhával benedvesitjük a 
gyúrótáblát vagy egy angyméretű műanyag lapot és 
ráöntjük. Nagy „fejű” fakanál vagy evőkanál 
domború felével addig gyúrjuk, gyömöszöljük, amig 
a massza be nem sűrűsödik. Ezután azt az izesitőt 
keverjük bele, amely izűre szndékozunk késziteni. A 
csokoládé kivételével mindegyik izesitőt akkor kell 
beletenni, ha már gyúródeszkán van a cukor és 
kissé besűrűsödött. A csokoládét, hogy jól 
elkeveredjen, pedig akkor amikor a tűzről lehúztuk. 
Lehet a már kihült massába is keverni, de előzőleg 
reszeljük meg, igy ugyan nem keveredik el, viszont 
szép márványos lesz a cukor. A már sűrű, izesitett 
masszát forró vizbe mártott késsel a kivánt 
alakzatra vágjuk  és hagyjuk, hogy megszilárduljon. 
Ezután tetszés szerinti papirba vagy fóliába, esetleg 
erre a célra összegyűjtött csokoládépapirba 
becsomagoljuk. Kis zsinórt kötözünk rá, hogy a 
karácsonyfára felakaszthassuk.  



Korona Csárda Events 
18 December: No Name Band (Névtelen 
Banda) will make sure all our guests will be 
dancing on the floor all night 
Dinner: Four courses set menu. Price: $ 55 
No BYO Event 
  
19 December: Music by Papa Joe. He plays 
a selection of blues to pop/rock a mixture of 
timeless for your listening pleasure. 
Lunch: Four course menu. Price: $ 45/
person 
  
CHRISTMAS LUNCH 
We will be open on the 25 December,  
Saturday for lunch   
  
First sitting from 11am-1pm 
Four Courses Christmas Special: $55/person 
   
Second sitting from 1:30pm onwards 
Four Courses Christmas Special: $59/person 
 
A Korona december 26-tól Január 28-ig 
nyári szabadság miatt nem üzemel. 
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A honlapra érkezett  

Lawn mowing, weeding, hedge 
trimming and general garden 
clean ups Contact 0385026282 or 
0425752334 

Az Ausztrál Vöröskereszt által kerestetik: 

NÉMETH  Imre János, hozzátartozói 
szeretnék tudni hollétét. Ha valaki tud róla kérjük 
hivja 8327 7883 telefonszámot és mondja be az 
ügy sorszámot 71229, ez fontos.  

 

Tisztelt honfitársak! 
  
A nevem Guba Zsolt, külkereskedelmi 
igazgatóként dolgozom egy középméretű 
cégnél Budapesten.  
  
A feleségem perui, Magyaroszágon szinte 
lehetetlen neki állást találni, ezért közös 
elhatározásból úgy döntöttünk, hogy meg-
próbálunk máshol új életet kezdeni. 
  
Átnéztem az interneten elérhető vízum-
követelményeket, ami alapján nekem úgy 
tűnik, hogy a legnagyobb esélye akkor van 
valakinek, ha konkrét állásajánlatot kap 
egy ausztrál cégtől. 
  
Ezzel kapcsolatban szeretnék a segítséget 
kérni, hogy ismernek esetleg olyan céget, 
ahol a magyar-spanyol-angol-német-
portugál nyelvtudás keverékére (talán a 
magyar szűrheti meg legjobban a lehető-
ségeket) tartanak igényt. 
  
Ha tudnak ilyenről, nagy segítséget 
jelentene egy fiatal diplomás házaspár 
életében. 
  
Előre is köszönettel, 
  
Guba Zsolt. 
guba_zsolt@yahoo.co.uk  

Dear Sir/Madam 
 
We would like to ask your kind assitance in locating 
a relative who emigrated to Melbourne around 1944. 
His name was Kalman Kemenesi and left with his 
wife Rozsa, and we know that they had two daugh-
ters Hedvig and Camilla. The girls should now be 
around 38-42 years old. 
 
Any information would be kindly appreciated. 
 
Edina Hudacsek 

hudedina@gmail.com 

Februártól Melbourneben fogok dolgozni az 
Alfred korházban egy évig. Addigra hat 
hónaposak lesznek az iker lányaim. Nagy 
segitseg volna, ha valaki tudna ajánlani egy 
bölcsödét a korház környékén és elküldené a  
telefonszámát a helynek, hogy várólistára 
tetethessem a lányokat. Szintén keresek arra 
az időre  baby sittert, aki időnként kisegitene
(barmilyen nemzetiségű). Hálás lennék, ha 
amennyiben ismernek valakit, megadnák neki  
az email cimem, hogy tudjunk beszélni. Előre 
is köszönöm a segitséget.  
Dr Orosz Judit 

orosj@freemail.hu 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429   
email: kalman.blint09@optusnet.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:   9727 2898  
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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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:  
Sebők Gizella—9800 1240 

 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 

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

 
Félfogadás 

Kedden és szerdán de. 10 és  
du 2 óra között. 

Cim: 123 St. Georges Road,  
North Fitzroy, Vic 3068 
Telefon: (03) 9486 3397    

Fax:(03) 9830 0952 

 
Ha szüksége van hivatalos ügyinté-

zésre hivja Michael Sándor and Asso-
ciates Barristers and  Solicitors.  

McPherson Building  
Level  3, 546 Collins Street 

Melbourne Vic 3000 
Telefon: 03 9650 7574  

email cim: enquiries@msandor.com 

Ha szüksége van egy tapasztalt ügyvédre, 
kérje bizalommal a segitségem 

 
 Dr Kapantzián Artúr  
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon egyaránt 
bejegyzett ügyvéd 

 Időpont egyeztetésért sziveskedjen hívni a 
  

03 9763 6399 számon 
 Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Victoria 3179 
 

 Méltányos ügyvédi dijszabások.  

Zselés, nosztalgia és konzum 
SZALONCUKOR KAPHATÓ a Korona 
Csárdában. Érdeklődni lehet Vigh 
Zsoltnál a 9801 8887 telefonszámon. 
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december 4. szombat  Munka nap 
 
december 5. vasárnap  8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
     Mikulás Piknik 
 
december 12. vasárnap   8.30 Szentmise 
  
december 19. vasárnap  8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
     Gyertyafényes Est 
      
december 26. vasárnap     8.30-kor Szentmise 
 
december 31. péntek  Szilveszteri Mulatság     
         

Januári naptár  
január 2. vasárnap   8.30-kor Szentmise 
     11-kor Református Istentisztelet  
január 9. vasárnap   8.30-kor Szentmise 
január 16. vasárnap   8.30-kor Szentmise 
     11-kor Református Istentisztelet  
január 23. vasárnap   8.30-kor Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet  
január 30. vasárnap   8.30-kor Szentmise 
 
 

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. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

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

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

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
szerkesztőbizottsághoz. 

DECEMBERI NAPTÁR 
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