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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2012-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

Február 26 

Március 25 

Április 22 

Június 24 

Július 22 

Augusztus 26 

Szeptember 23 

Október 28 

November 25 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentésre: 

Szabó Edit: 9560 1270 

Kedves „Hiradó” előfizetők 
vagy akik előfizetők szeretnének lenni, kérjük a 
csekket HUNGARIAN COMMUNITY COOPERA-
TIVE 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  

63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 54 sz Hunor és 

Magyar Cscs 2011 Munkaterv– december 

   
 

december 3: Összejövetel 
december 4: Mikulás Piknik a Központban 
december 11: Mikulás Piknik a Cserkészparkban 
december 29:  IV. Kerület Jamboree  
  dec 29-től - jan 7-ig  

 

 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
MUNKANAPOK a Központban     2011–
ben a hónap első szombatján reggel 8 

órától 
 

December 3 
 

Minden segitőkész személyt várunk!!!! 
 

K öszönet az a alábbi személyeknek akik 
segitettek az új székek és asztalok 

elrendezésével: Tárnoki János, Varga Árpád, 
Maurer Sándor, Hende József, Vető Tibor, Rodek 
Antal, Zanáti Béla, Sülly Sanyi, Hende Lucy, 
Becker Lajos, Barna Szilárd, Kovássy István, 
Bakos János, Apai Ernõ, Knoxi Idõsek, Tóth 
János.  
 A székek és asztalok, megrendelés és szállítás 
teendőivel, Hende József és Hende István 
foglalkoztak. 

Az alábbi adományokat, székek 
vásárlására, köszönettel nyugtázzuk:  
  

Tóth József- $400 
Bognár Magdolna- $250 

 
A Magyar Központ vezetősége 
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A Mikulás Piknik diszvendége Sikó Anna nagykövet lesz. Ez alkalommal 
minnnél több melbourne-i magyar honfitárssal szeretne találkozni. 

az Ifjúsági épület 

avatásának 30. évfordulója 
 
2011. november 20-án vasárnap, ünnepeltük az Ifjúsági 
Szövetkezet épület avatásának harmincadik 
évfordulóját. 
 Előtte való nap zuhogott az eső, viszont 
vasárnap verőfényes napra ébredtünk. Még a 
természet is velünk ünnepelt.  
 Az Opus 21 Big Band zenéje hangulatot adott az 
ünnepi összejövetelnek. Délután egy órára 
megérkeztek a meghivott tiszteletbeli vendégek és 
mindenki elfoglalta helyét az ünnepre feldiszitett 
asztaloknál. Az ebéd kezdete előtt, amig mindannyian a 
finom pogácsát fogyasztottuk,  Ámon Lilla igazgató 
angol nyelven köszöntötte a megjelenteket és a 
következő tiszteletbeli vendégeket, Mr Alan Tudge 
Aston-i federális képviselőt, aki már többször látogatást 

tett a Melbourne-i Magyar Központba, 
köszöntötte Ms Dee Ryall victoria parliament 
Mitcham-i képviselőt aki a tisztelt Nicholas 
Kotsiras Ministert (Multicultural Affairs and 
Citizenship) helyettesitette, továbbá köszöntötte 
Világos István Tiszteletbeli Konzult és kedves 
feleségét Esztert. A köszöntőt követően felkérte 
a tisztelt egybegyült ünneplő közönséget, hogy 
emeljék és üritsék poharukat a Melbourne-i 
Magyar Központ jövöjére és ezután „Jó étvágyat” 
kivánt mindenkinek! 
 Az ünneplés a leves elfogyasztása után 
folytatódott. Ámon Lilla felkérte Mr Alan Tudge-
ot, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Alan, 
tőbbek között, megköszönte a meghivást és 
elmondta, hogy szeretettel jön a magyarok közé 
és büszke a magyar közösségre, hogy ilyen szép 
számban összejönnek a szép otthonukban. 
Ezután Ms Dee Ryall beszéde következett, 

Folytatás a 5-ik oldalon 
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Ifjúsági terem alatt is egy cserkész pap tartotta, 
aki az európai cserkészeket hozta Ausztráliába 
látogatóba.  Még most is mesélik, hogy az 
ünnepélyes megnyitáskor, még az utak nem 
készültek el, sok kocsi elakadt, amit a cserkészek 
toltak ki a sárból.  Sok 1OO cserkész jött közénk 
az évek folyamán, itt tanultunk, szórakoztunk, 
táboroztunk. 
Ezért mindnyájan köszönettel tartozunk azoknak 
akik először az építkezésben majd később a 
szervezésben és az anyagiak megszerzésében 
olyan önzetlenül dolgoztak.   Az eredmény 
megvan,  a 3O év sok kellemes napot jelent 
mindnyájunknak, tele vidám emlékekkel.  
Segítsen minket a jó Isten, hogy még sok éven 
keresztül a fiatalok otthonra találjanak az Ifjúsági 
Központban.” 
 Atyimás Erzsébet megköszönte Kovássy 
István jóleső beszédét és a következőket mondta: 
“Tisztelt vendégek, kedves Honfitársak! 
Az Ifjúsági Szövetkezet igazgatóinak üdvözletét 
tolmácsolom épületünk megnyitójának 30. évfor-
dulójának ünnepén.  
Az ünnepek mindig jóérzéssel, hangulattal töl-
tenek fel bennünket és ez a mai nap külön kie-
melt érzés mindannyiunk számára, mivel ma egy 
emberöltő munkájának gyümölcsét ünnepeljük. E 
nap harminc év történetét eleveniti fel, amit mint 
egy nagy család éltünk meg. Mondhatjuk, a 
harminc év alatt, mint ahogy minden család éle-
tében, úgy az Ifjúsági Szövetkezet, a Melbourne-i 
Magyar Központ közösségének részeként, hátté-
rben szoritva a nehézségeket, kellemes, boldog, 
örömteli napokra emlékezhetünk. A cél nemes 
volt! Összefogással, ime a kemény munka 
gyümölcse. Ünnepelünk!  
Ha nem is az eredeti elképzelés vált valóra és ha 
az évek során nem is sikerült a lelki hiány (az el-
hagyott haza, otthon, rokonok, barátok) teljes 
pótlása, az összefogásban megtaláltuk egymást. 
Mindannyian más és egyben hasonló értelmet 
látunk harminc év távlatából. A testi-lelki el-
szakadásnak nyomait még ma is, sokszor már 
csak tudat alatt, hordozzuk magunkban és ebből 
gyerekeinknek és unokáinknak is jut bőven. 
Mindannyiunkat más-más és ugyanaz vonzott, 
hogy egy kismagyarországot teremtsünk az el-
hagyott szülőföldtől távol. A sors hűtlensége mel-
lett egyben kiváltságossá is tett bennünket. 
Nemzeti ünnepeink alkalmával amikor felcsendül 

melyben továbbitotta Nicholas Kotsiras Minister 
jókivánságait és ő is kifejezte, hogy a meghivás az 
ünnepre milyen megtiszteltetés volt számára 
vendégeként jelenlenni Ausztrália legnagyobb 
magyar közösségének ünnepségén. Beszédét „Jó 
napot kivánok”-kal fejezte be. 
 Az ünnepi hangulatot a Gyöngyösbokréta 
Néptánccsoport előadásával folytatódott, mely 
nagy tetszést aratott az ünnepeltek körében. 
Vető Olga igazgató megköszönve a tánccsoport 
fergeteges, hangulat emelő táncát, felkérte a nap 
diszvendégeit, Jandó Gyulát, Jandó Juliannát, 
Hende Józsefet, Linka Esztert, Czudar 
Zsuzsannát, hogy fáradjanak a Ifjúsági 
Szövetkezet zászlója mellé és Czudar Zuzsanna 
kösse fel az emlék szallagot az Ifjúsági 
Szövetkezet zászlójára. Ezután Sülly Eta igazgató 
kiosztotta, a diszvendégeknek a 30. Évforduló 
emlékére készitett emléklapokat. 
 Ezután Atyimás Erzsébet igazgató 
bejelentette Kovássy István Cserkészparancs-
nokot és kérte,  hogy mondja el mit jelent nekik, 
fiatalabb nemzedéknek, a Melbourne-i Magyar 
Központ és az azon belüli magyar társadalmi élet. 
Kovássy István a következőket mondta: 
„3O éves ünneplés” 
Amikor az Ifjúsági Központ épült én még meg 
sem születtem, így bátran mondhatom, hogy 
egész életem szorosan kapcsolódik a Központhoz. 
Itt kezdtem cserkész éveimet, ami betöltötte 
eddigi életem legnagyobb részét.  Amikor a 
cserkészetbe beléptem, szüleim már régen aktív 
cserkész munkát végeztek, Édesanyám hosszú 
éveken keresztül a leánycserkész csapat 
parancsnoka volt, csaknem minden hétvége 
valamelyik napját itt töltöttük.   
Nekünk fiataloknak nem csak mint cserkész 
otthon, vagy szórakozó hely, hanem kis 
Magyarországot jelent.  Itt találtunk barátokra, 
ide engedtek el szüleink, mert tudták, hogy 
biztonságban vagyunk.  Mert azok akik ide 
jártak, hasonló gondolatokkal, elképzelésekkel és 
erkölcsi alapokra építették gyermekeik nevelését. 
Nekünk cserkészeknek a  Melbournei Magyar 
Központ második otthont jelent, hiszen a 
gondolat  cserkész szülők kezdeményezése volt.  
Két cserkész szülő adománya volt a telek, később 
a pénzgyűjtés és építkezés  igen nagy 
százalékban a cserkész szülők áldozatos 
munkájának eredménye-  Az első szent misét az 
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a Szózat,“Hazádnak rendületlenűl légy hive, óh 
magyar” akaratlanul, 62-55 év távlatából, két, sőt 
három hazát juttat eszünkbe. Ez a Trianoni or-
szágfaragásnak szomorú hagyatéka. Köszönettel 
tartozunk Ausztráliának, hogy kölcsönös meg-
becsüléssel itt is otthonra találtunk. Legtöbben 
Ausztráliát második hazánknak tekintjük, mivel 
felvirágzásához mi magyarok is becsülettel 
hozzájárultunk. Egyesek megkérdőjelezik,  hogy 
miért tekintünk mindig vissza a múltba? Erre a 
válasz - “múlt nélkül nincs jelen és jelen nélkül 
nincs jövő! 
Valószinű, hogy az utóbbi időben, vissza tekintve 
az elmúlt harminc év alatti történtekre, mind 
annyiunkban, ha szóban nem is, de gondolatban, 
akaratlanul is feltevődött ez a kérdés - megérte? 
A válasz egyértelmű – igen! 
Még akkor is igen volna a válasz, ha a  Melbourne-
i Magyar Központ nevének hallatára csak egy 
magyarban, vagy annak leszármazottjában keltené 
fel a hovatartozás érzését.  Ha csak egy ember 
érezne őseihez való vonzalmat már megérte. Akkor 
is azt mondanánk, hogy megérte, ha már nyelvé-
ben nem is, de lélekben vonzódik ősei népéhez a 
Magyar nemzethez és ha valamikor a sors alkal-
mat nyújt, a helyzet megkivánja, akkor kiáll ösei 
szellemében a Magyar érdekekért. 
 Ez ünnep alkalmával, mi ennél többel 
büszkélkedhetünk. Az Ifjúsági csoportok különböző 
formában éltetik, viszik tovább a magyar 
örökséget. A Cserkészcsapatok, az óvódás csoport, 
a Magyar Nyelv Iskola és a Néptánccsoportok 
nevelői, tanitói a magyar nemzeti egyéniség és 
örökség tovább adásán fáradoznak. Legtöbben 
mondhatjuk, hogy gyerekeink részt vettek a közös-
ségi életben és a csoportokhoz való tartozás sok-
sok élményt nyújtott számukra, nekünk szülőknek 
is és az egész Magyar közösségnek, mert büszkék 
voltunk, vagyunk rájuk. És ma már még nagyobb 
személyes siker és nagy öröm, ha unokáinkat, dé-
dunokáinkat láthatjuk ezekben a közösségekben. 
Mivel a közösségi életünkben is több a hétköznap 
mint az ünnep ezért mindenkori szülői közös-
ségnek, gyerekeknek de főképpen a tanitóiknak, 
nevelőiknek nem elégszer fejezzük ki hálánkat, az 
irántuk való büszkeségünket, megköszönve 
felbecsülhetetlen, önzetlen munkájukat. Ezért, 
most az Ifjúsági Szövetkezet Igazgatósága, a 
harmincéves évforduló alkalmával és annak em-
lékére, munkájuk elismeréséül okleveleket aján-
dékoz.” 

 A beszéd befejeztével a következő csopor-
tok képviselői átvették okleveleiket Vető Olga 
igazgatótól: Kovássy Mariann a Cserkészcsapa-
toktól, Bakos János a Magyar Nyelv Iskolától, Mo-
rino Edina a Magyar Központ Néptánccsoportjától,  
Kövesdy Éva Gyöngyösbokréta Néptánccsoporttól, 
Vidács János a Kultúr Kör Tánccsoporttól és Dombi 
Gizella a Geelong-i Mezeivirág Néptánccsopottól.  
Ezzel véget ért az ünnep hivatalos része és a finom 
sütemény és kávé mellett, kezdődhetett a zene, 
tánc az Opus 21 Big Band zenéjére.   
 Mivel, hogy ez évfordulónak ünnepét is 
önkéntes munka tette lehetővé ezért az Ifjúsági 
Szövetkezet igazgatósága köszönetet mond a 
következő személyeknek: 
Erdősi Rozáliának a mindenkori főszakácsnak aki 
önzetlenűl mindig a legtöbbet teszi, Deák 
Juliannának a pogácsák ajándékozójának, Vető 
Tibornak aki a húst szállitotta, asztalok 
elhelyezésében segitett és az Ifjúsági épület épit-
kezéséről a képeket az előcsarnokban segitséggel 
elhelyezte, Bálint Károlynak aki szolgáltatta az 
erőt és hozzáértést a Korona Vendéglő szemé-
lyzeteként, Kövesdy Éva jegyek/plakátok 
fénymásolása és az utolsó tiz év fényképeinek 
összegyűjtése, Merkli Ferinek, hogy az italmérést 
vállalta, Maurer Sándornak és Sülly Sándornak, 
hogy segitett az asztalok elhelyezésében, Osmond 
Irénkének, hogy az asztalok megteritésében se-
gitett és a felszolgáló személyeket szakértelemmel 
irányitotta, Szabó Györgynek aki az étel előké-
szitésében és az asztalok elhelyezésében segitett, 
Szabó Marikának aki a levestésztát ajándékba ké-
szitette és az étel előkészitésében is segitett, 
Takács Erzsébetnek a másnapi munkálatokban 
való segitségéért, a Cserkészeknek a kitünő fel-
szolgálásért, Jó Munkát!-végeztek: Csernátony 
Zoltán, Czudar Michael, Kocsis Eszter-Réka, Ko-
vássy András, Kovássy Imre, Szabó Katalin, és 
utoljára, de nem utolsósorban a Gyöngyösbokréta 
Tánccsoport tagjainak, hogy előadásukkal 
szinesebbé tették az ünnepet.  A fényképeket 
köszönjük Kövesdy Andrásnak és Madai Sándor-
nak. 
Köszönet mindenkinek aki bármivel hozzájárult a 
nap sikeréhez! 
 Igazgatótársaimat sem hagyhatom ki  a di 
cséretekből, mivel mindannyian kivették részüket 
az étel, asztalok teritése, étkészlet, evőeszközök 
előkészitéséből azon felül Hende József ital, 
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A Magyar Ifjúsági Központ Igazgatoságának! 

 

Az Ifjúsági épület avatásának 30. Èvfordulója 

alkalmával gratulálunk és kivánunk az 

Igazgatoságának jó erőt egészséget a további 

eredményes munkához. 

 

Magyaros üdvözlettel. 

 

A Magyar Kultúr Kör vezetösége nevében, 

Muhi Marika” 

Ballagás a Magyar Nyelviskolában a 
Melbourne-i Magyar Központban 
 
November 5-én volt a Magyar Nyelviskola 
érettségizőinek a ballagása a Magyar 
Központban.  
Öt diák érettségizett az idén kiváló 
eredménnyel: Anton Jeffrey, Anton 
Stephanie, Jobbágy Erika, Ropolyi 
Boglárka, Zsóri Melinda. 
 
Minden osztály készített egy kis előadást a 
ballagók tiszteletére, valamint kártyát és 
virágot kapott minden érettségiző diák. 
Köszönjük a szülőknek és tanárainknak 
fáradhatatlan hozzájárulásukat iskolánk 
sikeres működéséhez. 

A MAGYAR NYELVISKOLA 
örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklődő gyermekeket 

és felnőtteket 
a Magyar Központ épületében 

760 Boronia Road, Wantirna 3152 
szombaton de. 9.30-tól 12.15ig  

  
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig 

foglalkozunk. 
  

Beiratkozás: A Központban február 4-én 9.30 -12.15 között. 
További információt ad: 

Szabó Marika: Mob: 0409 434 417 
Email: mariaszabo@optusnet.com.au  

füszerbeszerzés és az asztalteritőkért volt felelős, 
Vető Olga jegy eladás és ültetés felelős,  Sülly Eta 
zászlófelelős és ezenfelűl ő vállalta hétfőn az edé-
nyek elrámolását. Eta és Olga sütötték a finom 
süteményt is. Ámon Lilla a meghivók kiküldéséért 
volt felelelős.  
A következő teendőket - a meghivók és jegyek 
szerkesztése/kinyomtatása, ünnepi beszéd meg 
irása, az ünnepi műsor összeállitása, oklevelek és 
emléklapok szerkesztése és nyomtatása, az aszt-
alokra a virágdiszek és zöldségek megvásárlása,- e 
sorok irója vállalta. 

Atyimás Erzsébet   

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
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az Ifjúsági épület avatásának 30. évfordulója 
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Erdélyi Szövetség Hirei 
Magyarországi és külfödi útjáról visszatérve Krsztekanits 
Violetta sok elfoglaltsága miatt, igyekszem az alábbi cikket 
és tájékoztatót  Szövetségünk tevékenységéről  én megirni. 
Az októberben rendezett ebédünk után is,  ........  amelyre 
eljött vendégeinknek még egyszer is köszönjük 
részvételüket, hiszen piknikünkön kivűl ez az egyetlen 
bevételünk, amiből fedezni tudjuk  erdélyben élő 
rászorultajainknak küldött segitséget,.... szorgalmassan  
tevékenykedünk, hiszen közeleg a karácsony, és ilyenkor 
szoktunk egy egy kis karácsonyi ajándékot elküldeni. 
 Közben a Carlton-i temetőben  is, azErdélyi 
Szövetség  tulajdonában lévő Úrnafalnál is felujitási 
munkálatok voltak és még továbbra is szépiteni szeretnénk 
az Úrnafalat és környékét. Kurátorunk Krsztekanits Sándor 
lemondott, és átadta az ezzel kapcsolatos megbizatásokat 
Elnökünknek Bálint Kálmánnak. Ez alkalommal szeretnénk 
megköszönni Krsztekanits Sándornak hosszú éveken át 
végzett munkáját, mint az Úrnafal és a Carlton-i emlékmű 
Kurátora . A Carlton-i Emlékmű is felújitás alatt van, bizony 
az időjárás igen megrongálta és javitásra van szükség , új 
bronze tábla készűl, a régit már alig lehet elolvasni. Úgy 
gondoljuk, hogy nemzeti hőseink  emlékét megőrizve, 
tiszteljük Őket egy olyen emlékművel, amire az  itteni és az 
esetleg  a távólból odalátogató magyarság is büszke lehet. 
Az ezzel járó költsége-ket a külön kezelt, úrnahelyek 

eladásából bejött összegből fedezzük. 
 Egy itteni adományozónk elvállalta egy 
diáklány ösztöndijas támogatását. Választásunk  
A Nyilas Misi Tehetségkutaó Alapitványra esett. Ők 
keresték ki azt a jó tanuló, tehetséges és arra 
rászoruló diákot, aki a Sepsiszentgyőrgyi Székely 
Mikó Kollégium tanulója. Idézek  leveléből, 
 A családban öten vagyunk, édesapám, 
édesanyám, én, és két kisebb  testvérem. Ők még 
általános iskolába járnak. Szüleimnek sajnos nincs 
munkahelyük. Mezőgazdasággal és állattenyész-
téssel foglalkoznak, hiszen ezekből kerűl a 
mindennapi betevő az asztalra......... 
 Székely Mikó Kollégium 150 éves múltra  
tekint vissza. A kedves adakozónk adományához az 
Erdélyi Szővetség is hozzájárult és igy a 2011 és 
2012-es tanévre  és továbbra is tanulmányi költ-
ségei fedezve vannak, beköltözhetett a városba és 
nem kell naponta  összesen 90 km-t utaznia. 
Természetessen a három egyetemi hallgatóinknak 
az ez évi tanévre még szeptemberben elküldtük az 
ösztöndijakat. Most  karácsonyi meglepetésként 
egy kis összeggel járulunk ahhoz, hogy kissé 
boldogabbá  tegyük ezt a szép ünnepet számukra. 
 Kaptunk levelet egy régebbi  ösztöndijas, 
végzett tanulónktól, idézek 
 E  levél által szeretném meg köszönni a 
tovább tanulásomhoz nyújtott , 2 éven át tartó 
anyagi támogatást, amit az Erdélyi Szövetség 
biztositott számomra. Nagyon szépen köszönöm az 
önzetlen segitséget a Szövetség vezetőségének, 
tagjainak és kérem a jó Isten áldását önökre, hogy 
még sok hasonló nemes cselekedetet véghez-
vihessenek. Hálás vagyok azért, hogy könnyebbé és 
szebbé tették ezt a két évet és ez által hozzájárultak 
a szakmai továbbképzésemhez, ami nagyon fontos 
lépés és lehetőség volt az életemben. Köszönöm ! ! !  
 Itt  szeretnénk megköszönni újra kedves 
támogatóinknak, adományozóinknak, az egész 
évben, piknikünkön, ebédünkön részvételüket és 
adományaikat. Ahogy a fenti levelek is tanuskod-
nak arról, hogy az Ausztráliai, Melbourne-i Erdélyi 
Magyar Szövetség munkája milyen nagyszerü 
eredményeket ért és ér még továbbra is el. 
Köszönjük  Szegedi E.M. adományát $50.00 t. 
 Szeretnénk kivánni  veztőségünk nevé-ben, 
tagjainknak, adományozóinknak, támogató-inknak 
szép, Kellemes Istentől megálldott Karácsonyi 
Ünnepeket, és egy egészségben , boldogságban 
gazdag Új Esztendőt.  
 Találkozunk  piknikünkön 2012. március 4-
én vasárnap.  

Az Erdélyi Szövetség nevében  
Győri Izuka  
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A Magyar Központ vezetősége szeretettel vár mindenkit erre a vidám 
„retro music” estre. 

Belépő egységesen 25 dollár 

Vacsora és ital kapható! 

Jegyrendelés: Vető Olga 9754 8579—Szabó Edit 9560 1270 



11 

 

Korona Csárda Étterem 

 Decemberi Speciális Program Ajánlata 

 

Karácsonyi Operett Est  

V. Molnár Judit V. Molnár Judit   

művésznő fellépésével 

 

A fantasztikus műsorban: 

klasszikus Magyar, Angol és Német karácsonyi 
énekek 

 

Időpont: 

2011. december 10-én szombat este 7-órától 

 

Belépő : $45 három fogásos vacsorával  

 

--------------------------------------------------------- 

Karácsonyi Ebéd 

December 25-én vasárnap 

különleges karácsonyi büfével  

várjuk kedves vendégeinket!!! 

Ár: $55 

Asztalfoglalásért kérem hívja 

 9801 8887 

Nyitvatartás: Péntek 6-11pm,  

Szombat 6-11pm 

Vasárnap: 12-3pm 

Cim; 760.Boronia Rd, Wantirna 

E-mail: koronacsarda@yahoo.com.au 

www.korona.com.au 

A CSALÁD ÉRTÉKE 

 

Ős régi fogalom a család, miből nemzet épül. 

Egy ajándék, amit mindenki vár örökségül. 

A közösség, ahol gyógyír és seb egymásra vár, 

Mint egy mesebeli, elvarázsolt szerelmes pár. 

 

A világ népének alaptétele és építő szerepe, 

Aminek kell mindig alkotni, nőni és lennie. 

Egység, amiben újra terem az akarat és az élet. 

Drága végvár, ahol élhet csend, sírás és ének. 

 

A családom közös egyedi mérték, amit védek. 

Ha a világ bánt, tudom hol lelek menedéket.  

Szeretet, titkos rejtek, hol kapok amit kérek  

És a legrosszabb vészben is csak jót remélek. 

 

A család egy kert, ahol gaz és virágok nőnek, 

Érzés, ami az anyát tartja központi erőnek,  

Aki ismét teremt nemest, újat, ékest, szépet, 

Hogy láthasson a világ egy méltó példaképet. 

 

Ezért van még, egyszer minden decemberben, 

Erős vágy, vonzás és igyekezet az emberben, 

Egy kimagasló, szent ünnepre és a csodára, 

Ami családi ajándék, népek Karácsonyára. 

 

Antal Péter 

Szeretetben és békében eltöltött 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  

És sikerekben gazdag  Boldog Új Esztendőt  

kiván minden kedves  támogatónknak és 

minden magyar testvérnek : 

 

Trianon Társaság Victoriai Tagozata  

 

Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 

Vezetősége, 

Sok Szeretettel Kíván 

Tagjainak, Támogatóinak, 

Adományozóinak, 

Kellemes, Istentől megállott 

Karácsonyi ünnepeket és 

Szeretetben, egészségben gazdag, 

Boldog Új Esztendőt. 

mailto:koronacsarda@yahoo.com.au
http://www.korona.com.au
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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 
Központ Igazgatósága kéri az igénylőket, hogy 
az eljárásiszabályokat vegyék figyelembe a 

terem használat előtt és alatt.Teremhasználat 
előtt igényeiket beszéljék meg a megfelelő 

személlyel a teremkiadásért felelős igazgatók 
egyikével: 

 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 

Ha hivatalos ügyintézésre van szüksége 
forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and Solictors. 
Level 4, 227 Collins Street,    

Melbourne Vic 3000 

Telefon: 03 9650 7574 email cim:           

enquiries@msandor.com 

 

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 

Ha szüksége van egy tapasztalt ügyvédre, kérje 
bizalommal a segitségem 

 Dr Kapantzián Artúr  

Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon egyaránt be- 

jegyzett ügyvéd. Időpont egyeztetésért 
sziveskedjen hívni a 

03 9763 6399 számon 

 Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Victoria 3179 

 Méltányos ügyvédi dijszabások.  

mailto:enquiries@msandor.com
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A honlapra érkezett  

Néptánc próbák a Melbourne-i Magyar 

Központban 

 

Új néptánctanár, Gémesi Zoltán érkezik 
Magyarországról februárban és júniusig a 

Központban fog tanitani. Éredeklődni lehet az 

alanti személyeknél. 

 

18 éven aluliaknak Péntek este 

Érdeklődni: Jobbágy Simona 0411 486 242 

18 éven felülieknek Szerda este 

Érdeklődni:  Huszár Jutka 0412 809 793  

 

Hungarian-English Professional NAATI 
Accredited Translator available for all 
your translation needs. 
 

Qualified English teacher and tutor. 
Please contact Katalin Gaal on 0422 802 
568 or katalin.gaal@uqconnect.edu.au  

JELES NAPOK AZ IDŐJÓSLÁSBAN 
 

December - Karácsony hava 
"Hideg, havas december,  
jó termést vár az ember." 

 
december 13. Luca—Szent Lucának híres napja, 
A napot rövidre szabja. 
Ha Luca sárban jár, A karácsony hóban áll. 
 
december 25. /Eugénia/ Karácsony—A zöld 
karácsony rossz, Fehér húsvétot hoz. 
 
december 27. János-Ha János-nap borús, A 
termés igen dús. 
 
december 31. Szilveszter- Ha Szilveszter 
nyugszik széllel,  Az újév derűvel kél fel. 

Tisztelt Magyarok, 
Azzal a kérdéssel fordulok Önnökhöz, hogy van-
e esetleg valami adatuk Robb Leóról, esetleg 
fényképük. 1960-as években Melbourneben 
orgonált. 
 
Tisztelettel: 
Funke Attila 
attila.funke@googlemail.com  

Kedves Ausztráliai Magyarok! 
Nagy kéréssel fordulok Önökhöz. 1983-ban 
Melbourne-ben meghalt a nagybátyám aki 56os 
menekült volt és én nem is találkoztam vele mert 
64-ben születtem. Édesanyám nagy kérését 
szeretném tolmácsolni: a sírjáról szeretnénk 
fényképet kapni. Ha valaki ezt megtenné hogy 
megkeresi nagy örömet szerezne nekünk. 
Adatai: Alajos (Bajcsy) Nagy, Melbourne, Windsor 
str 7.(?)született: Nagybajcs, 1916. január 12. 
halála Melbourne, 1982. szeptember 3. temetése: 
1982.november 19 a Springvale-i temetőben. 
 
Köszönöm előre is válaszukat. 
Üdvözlettel: 
Kurucz Borbála 
Győr, Magyarország 
kborbala@freemail.hu  

Hagyaték ügyeben keressük Szilágy Attilát aki 
Budapesten született 1964-ben, anyja neve 
Varga Katalin. Utolsó ismert magyarországi 
lakcime, XI. Sasadi út, 1. Feltételezhetőleg kb 
20 éve él Austráliában. Ha valaki tud róla, 
kérem értesitsen a 9726 5762 telefonszámon. 

mailto:attila.funke@googlemail.com
mailto:kborbala@freemail.hu
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   +61 3 9794 6429  

email: balintkalman@hotmail.com 

Gyűlések: Minden hónap első hétfőjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 

 

 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
   Huszár Jutak 
tel:    0412 809 793 
email: jutka@aapt.net.au 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 6,30 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Kovács Róbert   
tel:(03) 8736 9270:  

email: rkovac@melbpc.org.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
elnök:  
 
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 
 
 
MHTV 
Elnök: Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
 
email: spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

Trianon Társaság 

Elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@bigpond.com 
 
Célunk : Kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Bé-
kediktátum igazságtalan, történelmileg 
hibás döntéseit.  
 

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
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december 3. szombat   Munkanap 
 
december  4.  vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
     Mikulás piknik 
      
december 11. vasárnap  8.30 Szentmise     
     
december 18. vasárnap  10.00 Evangélikus Istentisztelet 
     Gyertyafényes Est 
        
december 25. vasárnap  11.00 Református Istentisztelet  
          
december 31. szombat  Szilveszteri Bál 
 
január 1. vasárnap   11.00 Református Istentisztelet      
 
január 8. vasárnap   8.30 Szentmise 
 
január 15. vasárnap   8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
 
január 22. vasárnap   8.30 Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet 
 
január 29. vasárnap   8.30 Szentmise 
 

Februári  naptár  
 
február 12. vasárnap   Gulyás/Halászlé főzőverseny   
február 18. szombat   Zoltán Erika koncert 
február 26. vasárnap   Klub ebéd 

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  

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—JANUÁRI NAPTÁR 


