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A Magyar Társadalmi Klub 

 

KLUBNAPOK  A KONYHA 
FELÚJITÁSA MIATT 

ELMARADNAK. 
 

BŐVEBB 

FELVILÁGOSÍTÁSÉRT 

HIVJA  
Szabó Editet: 9560 1270 

Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COM-
MUNITY COOPERATIVE ASSOCIA-
TION 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!!!!!!!!!! 
MUNKANAPOK a Központban 2012–
ben a hónap első szombatján reggel 

8 órától 
 

Szeptember 1 
Október 6 

November 3 
December 1 

 

Munkanap – augusztus 4 

Már egyre kevesebb segítséget ka-
punk a munkára, de hálás köszönet an-
nak a pár embernek, akinek még min-
dég szívügye otthonunk: Tárnoki János, 
Tóth Jancsi, Koppán Lajos és Vető Tibor 
küzdöttek meg a kerti munkálatokal, 
nameg a Jancsi autója amivel a négy 
beteg fagyökerét kihúzták.  

Ebédet Szabó Edit készített. 

Vető Olga 

 



3 

A Magyar Központ honlapja 

A Magyar Központ honlapjának felújitására kerül 
sor. A munkát az albizottság már megkezdte. Az 
alibottság tagjai—Ámon Lilla, Fodor Sándor, 
Vető Olga és Kövesdy Éva.  
 
Szeretnénk Bitó Jasonnek megköszönni eddigi 
munkáját, sajnos időhiány miatt nem tud tovább 
segiteni.  
Cim: www.hungariancentre.org.au 

Kövesdy Éva 

Köszönet a segitségnek 

Azért a munkanapokon kívűl is vannak akik 
szorgalmasan dolgoznak. A Társadalmi Klub 
Szövetkezet konyhája a Knox City Council Health 
Department felszólítására felújításra kerül. A 
munkálatokat sürgõősen egy hónapon belül kell 
elvégezni olyan időben, amikor a konyhát 
nélkülözni tudjuk, augusztus 15 és szeptember 7-e 
között.Újonnan kilett festve, a bárba és nagykonyhába 
új linóleum, ugyancsak rozsdamentes munkaasztalok, 
duplamosogató és afölé rozsdmentes falburkolat kerül. 

A munkálatokat Vető Tibor irányításával, Tárnoki 
János, Zanáti Karcsi, Bakos János, és Kovács 
Gyuri végzik. 

Nagyon nehéz lenne a felsorolt személyek áldozatos 
segítsége nélkül. Reméljük tudják, hogy értékeljük 
munkájukat. Hálásköszönet érte. 

Vető Olga  

Mini-Néptánctábor 

A Magyar Központ, a Gyöngyösbokréta és a     
Magyar Kultúr Kör Néptánccsoportok közösen 
mini-néptánctábort rendeznek szeptember 7 és 9 
között a healesville-i Polana Camp termeiben. A 
Magyarbődi táncokat a pozsonyi Ifjúszivek 
Néptánc együttes kiemelkedő táncosa Reicher 
Richárd fogja tanitani. A jó hangulat biztos 
meglesz, és bizom abban, hogy sok új lépést is 
fog az 50 fiatal és nem annyira fiatal tanulni. 

KÉ 

A Magyar Néptánckultúra Alapitvány megkezdte a 
2014-15 néptánctábor megrendezését. A dátum még 
messzinek tűnik, de sok munka vár a szervezőkre. 
Egyik fontos része az anyagiakat megszervezni, mert 
egy tábor, ahhoz, hogy sikeres legyen, jó anyagi 
háttérrel kell, hogy meginduljon. 
A szervezésről majd a jövőben rendszeresen 
beszámolunk. 

KÉ 
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MEGHIVÓ 
 

AUSZTRÁLIAI ERDÉLYI MAGYAR SZÖVETSÉG 
Hagyományos ebédjét  október 7-én  

vasárnap 12.30- órai kezdettel rendezi   
Magyar Központ Ifjúsági termében.  

760 Boronia Rd. Wantirna. 
 

Erdélyi vendégszeretettel várja Őnt, kedves 
családjával és  baráti társaságával együtt. 

 
Háromfogásos ebéd ára 30 dollár,  

családjegy :  [2 felnőtt, 2 gyerek  68 dollár]   
Kiváló lehetőséget nyújt rég látott barátok 

ismerősök találkozására. 
 

Gazdag tombola, vacsora 2 személyre 
a Korona Csárda étteremben, és egy magyar 

különlegességekkel megrakott kosár. 
 

Bővebb felvilágositás és asztal rendelés, kérem 
hivják   

Győri Izuka     9801 1926,  
Bálint  Kálmán  9794 6429 

 
Az ebéd tiszta bevételét az erdélyi iskolák, 

árvaházak, rászoruló családok és az általunk 
öszöndijazott diákok megsegitésére forditjuk.    

 
 SEGITS, HOGY SEGITHESSÜNK ! 

 NE HAGYD ELVESZNI  ERDÉLYT  ISTENÜNK.    

GYERMEK NAP VAN ÚJRA 

Egy új nemzedék az remény forrása. 
Egy új édesanya kel rezgő fohászra. 
Jó Istenem add hogy legyen akaratod 
Mint lüktető életerő, ha megadod. 
 
Új név, új arc, új hang, új rend, új élet. 
Minden új lett, mert ő megszületett, 
A várva-várt, ki szüleinek drága. 
Benne újra kel a hit és öröm lángja. 
 
Bőre selyem, arca mosoly, szeme ékkő. 
Szeretete újat épít, mi sosem végső. 
A szülők vágya, szerelme és álma 
Testet öltött, valóra vált s eljött e világra. 
 
Kezdetben tehetetlen és ártatlan, 
De leggazdagabb hitben és áldásban. 
Gondos szülők keze ápolja, vezeti , 
Hogy lelke, teste egészen fejlődjön ki. 
 
A Föld gazdagodott egy új élettel. 
A Teremtő újra győzött ez nagy tettel. 
Ezért, ne is kétellje azt senki, 
Mert újra gyermek napnak is kell lenni!  

Antal Péter  

A pozsonyi Szöttes Néptáncegyüttes 
látogatása 

Ahogy múlt hónapi Hiradóban jelentettük, a 
pozsonyi Szöttes Néptáncegyüttes elfogadta a 
Hungarofestre a meghivást és egy három hetes 
turnét terveznek februárban-márciusban. 
Szeretnének Canberrába és Sydneybe is 
ellátogatni és fellépni.  
 Ahhoz, hogy az együttes 20-25 tagja 
tudjon utazni buszt kell bérelni ami kb 2,500 
dollárba kerül. A tánccsoportok megkezdték a 
munkát, hogy az anyagi fedezetet előteremtsék, 
(például november 25-én Carrum Downs-ban 
szervezünk egy „sausage sizzle-t”) de kedves 
olvasokhóz, támogatókhoz is fordulunk, hogy ha 
valaki szeretne adománnyal hozzájárulni a busz 
bérléséhez, hálásan megköszönnénk.   
 Készpénzt boritékban lehet a gondnoknál 
hagyni, vagy csekket lehet a Központba 
(Hungarian Community Centre, 760 Boronia 
Road, Wantirna 3152) küldeni, Hungarian 
Cultural Fund-ra kitölteni. Minden adományt 
nyugtázunk. 
 Az együttes elszállásolását a tánc-
csoportok vállalják. 

KÉ 

Meghivás a  
Hellenic Cultural Council-től 

 

A Magyar Központ meghivást kapott a Hellenic 
Cultural Council-től, hogy vegyünk részt az általuk 
rendezett 2013 Enosi Uniting Cultural Fesztiválon 
ami 2013. március 9-én a melbourne-i Federation 
Square-en lesz.  

A fesztivál lehetőséget ad, hogy tánccsoportjaink 
más közönség előtt szerepeljenek és egyben 
bemutathassuk a magyar konyha inyencségeit. 

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy jegyezzék be 
naptárukba a dátumot és jöjjenek el erre a 
nemmindennapi eseményre. 

KÉ 
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HUNGAROFESTHUNGAROFEST 20132013 
Örömmel közöljük, hogy a Hungarofest diszvendége Navracsics Tibor 
kormányfő-helyettes lesz Sikó Anna nagykövet kiséretében. 

Bővebb felvilágositásért a fesztivállal kapcsolatban forduljon a Fodor Sándorhoz, a fesztivál 
koordinátorához a 5996  4006 telefonszámon vagy email: alexfodor477@hotmail.com 

mailto:alexfodor477@hotmail.com
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Szent István királyrúl 
Ah! hol vagy Magyarok tündöklő Tsillagja, 
ki voltál valaha Országunk Istápja. 
Hol vagy István király? téged Magyar kíván, 
Gyászos öltözetben te előtted sírván. 
Rólad emlékezvén tsordulnak könyvei, 
búval harmatoznak szomorú mezzej, 
lankadnak szüntelen Vitézlő kezej, 
nem szünnek iszonyú sírástúl szemej. 
Virágos kert vala híres Pannónia, 
mely öntöze hiven Szűz MÁRIA. 
Kátholika hitnek bő volt szép virágja, 
bé homályosodott örvendetes Napja. 
Áh! melly nagy változás minden féle Vallás, 
már meg szaporodott sok Lelki kár-vallás, 
mint rósát a hivség ugy a Pannoniát 
rontya eretnekség fonnyaszttya Virágát. 
Kertésze e kertnek István király vala, 
termesztője ennek ő véle meg hala, 
Ennek életében élt a Magyar Ország, 
ő halála után lett holt eleven ág. 
Előtted könyörgünk bús Magyar fiaid, 
hozzád folyamodunk árva maradékid, 
Tekénts István király szomorú hazádra, 
fordétsd szemeidet régi Országodra. 
Reménségünk vagyon benned, s – Máriában, 
mint Magyar hazánk(na)k hiv Királynéjában, 
Még éltedben ennek minket ajánlottál, 
és sz: Koronával együtt föl áldoztál. 
Te hozzád Mária Sz. István Királlyal, 
Keresztfán érettünk szenvedő Fiaddal, 
Árva Magyar Ország sírva fohászkodik, 
néked mint Anyánk(na)k igy Panaszkodik. 
 
Dőry kéziratos Énekeskönyv átirata (1763.) (A 
versszakok kezdőbetűi egy akrosztichont 
(rendkivüli vers) adnak ki: Árvakert.) 
 
Eredeti szövegváltozat  
Szent István királyhoz 
Nota: Regnorum Domina etc. 

 
Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga! 
Ki voltál valaha országunk istápja! 
Hol vagy István király? Téged magyar kíván, 
Gyászos öltözetben teelőtted sírván. 
Rólad emlékezvén csordúlnak könnyei, 
Búval harmatoznak szomorú mezei. 
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, 
Nem szünnek iszonyú sírástól szemei. 
Virágos kert vala híres Pannónia, 
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária. 
Kertésze e kertnek István király vala: 
Behomályosodott örvendetes napja. 
Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid, 
Hozzád fohászkodunk árva maradékid. 
Tekints, István király szomorú hazádra, 
Fordítsd szemeidet régi országodra. 
Reménységünk vagyon benned s Máriában, 
Mint magyar hazánknak hív királynéjában. 
Még éltedben minket ennek ajánlottál, 
És szent koronáddal együtt feláldoztál. 
Névtelen (16. sz.) 

(forrás: Wikipedia, the free encyclopedia) 

Szent István Bál 2012Szent István Bál 2012  

Augusztus 18-án, a  Magyar Ház Szövetkezet 
vezetői rendezésében, megtartatotta a Szent István 
bált. Merész próbálkozás gyümölcse volt mivel a 
hagyományos ünnepi műsort ötvözte a mulatságok 
tarka hangulatával. Kellemesen felfűtött nagy 
terem várta a nyírkos, hideg sötétségből érkező 
csinos hölgyeket és urakat. Ültetés, fehérrel 
terített, kerek asztalok köré, piros bársonyos 
székekkel, csak emelte az ünnep méltóságos han-
gulatát. A színpadról lágyan áradtak a szebbnél-
szebb magyar nóták az “Új Hullám” zenekar tagjai 
vállogatásából. Ezzel egyidejűleg, a “Fourleaf Clo-
ver” catering személyzete tálalta az ínycsiklandozó  
svédasztalos vacsorát, melyet  a tisztelt vendégek 
társalgás, és egy- egy pohárka bor mellett, jó 
étvágyal fogyasztottak. Majd 8 óra után Bakos 
János üdvőzölte a vendégeket és hivatalosan 
megnyitotta a bálat a következőkkel: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm 
kedves mindanyiukat, Szt. István bálunk estéjén, 
a Magyar Ház vezetői nevében. Igaz, örömem 
sokkal nagyobb lett volna ha 300-400 magyart 
köszönthetnék , mint egykoron a St Kilda-i, vagy 
a Prahran- városháza fogadó termeiben, ahol a 
mondák szerint több mint 1000-en jöttek össze 
ilyen alkalommal. Köszöntöm a Jánosokat és az 
Ilonákat, kik ma ünneplik névnapjaikat. Az est 
folyamán sort kerítünk  játékokra, találós kér-
désekre, (helyes válaszokat jutalmazzunk) vic-
cekre, tréfás jelenetekre. Mind ezt, az “Új Hullám” 
zenekar tagjai közreműködésével. A szakácsoknak 
köszönöm a finom étkeket, és ha önök is így vélik, 
jutalmazzuk meg őket egy nagy tapssal. Kivánom 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Akrosztichon
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pann%C3%B3nia_%28k%C3%B6z%C3%A9pkor%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona
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► 

hogy érezzék jól magukat; mulassunk és szóra-
kozzunk egy pár órát, hiszen azért jöttünk és va-
gyunk ma itt. Laci, kezdjük egy keringővel. A ze-
nei keret  után, megemlékeztünk Szent Királyunk 
munkásságáról és hagyatékáról, rávilágítva az 
ünnep egyik elnevezésére, a sok közül, a következő 
szöveg által: 
 
Új Kenyér Ünnepe. 
 Augusztus 20-ról eszünkbe jut Szent István, az 
államalapítás, az új kenyér, az alkotmány és a 
Szent Korona ünnepe. Kedves engedelmükkel 
röviden foglalkoznák az új kenyér ünnepe 
elnevezéssel mely, István királyunk szenté 
avatásának évfordulója.  
Az ünneppel kapcsolatos kifejezések szaporodása, 
az elmúlt ötven év termése, a második világ-
háború előtt szinte egységesen a Szent István-nap 
szóhasználat dominált. Miután az ünnep a 
körmenetből nőtte ki magát, az elnevezés adta 
magát. A Horthy-rendszerben annyi változás 
történt, hogy kibővítették az ünnepnapok számát, 
és Szent István-hétnek nevezték a programdús 
megemlékezést. 1945 után már nem volt ennyire 
egyértelmű a helyzet. Kezdetben csak a Szent jelző 
fogyott el István király neve előtt, majd 1948-ban 
felütötte a fejét az új kenyér elnevezés, ezt pedig az 
1949-től az alkotmány ünnepe kifejezés követte. A 
hetvenes években augusztus 20-át hármas ünnep-
ként jellemezték. A fent említett két elnevezés 
mellett újból megjelent István király neve is. Első 
királyunk és munkássága több formában köszönt 
vissza, a leggyakoribb az államalapítás kiemelése 
volt. Azért az ezredforduló vége is tartogatott egy 
– ez idáig utolsó – újítást, megszületett a Szent 
Korona ünnepe, bár használata nem tudott valódi 
gyökeret verni. 
 A kenyér nem egyszerűen az emberi 
fáradságos, verítékes, szorgalmas munka 
eredménye, hanem mindent megelőzően az Isten 
ajándéka. Ezért az aratás bősége, az új kenyér 
valósága mindig az Isten csodája, legalábbis ezt 
akként kellene megélnünk mindnyájunknak. Az új 
kenyérért való hálaadás alkalma arra buzdít 
minket, hogy merjünk rácsodálkozni az új 
kenyérben Isten gondviselő, megtartó szeretetére. 
  Az „Új Kenyér Ünnepe” akár pogány 
aratóünnep is lehetne, ha pusztán csak a földi 
búzát érlelő isteni kegyelmet ünnepelnénk, 
amelyet lisztté őrölnek, hogy megsüssék belőle az 
esztendő új kenyerét. Jól lehet az aratásért is 
valóban hálával tartozunk a mindeneket tápláló 
és mindenekre gondot viselő Istennek, de a 
kenyér, mint az élet szimbóluma, a jézusi jelképek 
közé számláltatott. Ezért ez nem csak az aratásért 
való hálaadás évenként megújuló alkalma, hanem 
a hitbéli elmélyedés, a hívő töprengés és meditáció 
áldott lehetősége is. 
      Tisztelt hölgyeim és uraim, felkérem a 

Fogarassy házas párt, Marikát és Ferenc-et, hogy, 
hagyományainkhoz híven, áldják és szegjék meg, 
ezt a Tóth Zoltán által készített cipót, majd kérem, 
mindenki vételezzen belőle. 
Köszönöm figyelmüket és türelmüket. 
Gáspár..húzdrá! 
    Ez után folytatódott a mulatság, társalgás,  
jó hangulatban, tréfás jelenetek, viccek idézésével, 
a kedves vendégek bemondásaival is tüzdelve. 
Valahogy úgy tetszett, a fali óra ma nagyon hamar 
éjfélt ütött!!!   B. J.  
 

2012 is rendhagyó év a naptárunkban. 

Augusztus 20 Szent István király ünnepe nem 
hasonlitott egyetlen eddigi augusztus 20.-ra.  
Ezt is meg kellet érni, hogy a magyar állam-
alapitás emlékére nyilvánitott szent István király 
ünnepét, augusztus 20.-át (lásd. Hiradó 18 
évf.2010 augusztus. 6. oldal), már nem az eddigi 
hagyományok szerint ünnepeltük.  
2012-ben Nem tartottunk Szent István ünnepélyt. 
Elmondhatjuk, hogy sokminden történt velünk és 
úgyszintén sok változáson mentünk keresztűl 
amióta itt élünk a szülőföldünktől távol. 
Ideérkezés után mindenkinek saját és a család 
megélhetése, gyerekeik nevelése, az új otthon 
megteremtése elsődleges volt. Mire legtöbben 
révbe jutottak, majdnem húszévet elkésve, nagy 
összefogással, megépült a Melbourne-i Magyar 
Központ. Az idősebb nemzedék, akik még a 
gyerekeikkel együtt az ó hazában születtek  
közösen élték át az elszakadás viszontagságait, 
még megérte, hogy az itt született unokák 
megtanultak magyarul. Akarva, akaratlanúl 
valamit átadtak, a velünk hozott hazaszeretetből, 
magyarság-tudatunkból fakadt érzéseinkből a már 
itt született első nemzedéknek. A második 
nemzedéknek már nem jutott annyi ezekből az 
érzelmekből. Ha egyesek meg is tartják a magyar 
anyanyelvet ők már majdnem egészen, az itt 
születésük és nevelkedésük folytán, másképp élik 
meg magyar származásukat. Visszatekintve 
feltudnánk sorolni, hogy-hogy is kellett volna 
cselekedni, de sajnos életünket csak egyszer 
élhetjük meg és általában az emberi természet 
folytán nem tanulunk a múltból, csak annyit, hogy 
elmondhatjuk mit kellett volna tennünk, hogy ez 
ne igy legyen. Nemrégen, Hódmezővásárhelyen 
tartották a csángó fesztivált és ott elhangzott egy 
csángó asszony beszédében, hogy talán jobb volt 
amikor elszigetelve éltek, mert a változás óta 
náluk is sok minden nem úgy van mint azelőtt. A 
fiatalok elmennek szerencsét próbálni és akik ott 
alapitanak családot már azoknak a gyerekeik 
értenek még magyarúl, de románúl válaszolnak a 
nagyszülőknek. Már minden világ viszonylatban 
történik?   
 A fontossági sorrendünk nagyon 
megváltozott. Hivatkozhatnánk a technika 

http://isteniszeretet.blogter.hu/477470/uj_kenyer
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63 sz Tormay Cecil Lcscs 
és az 54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2012-es  

Munkaterve – szeptember 

szeptember 1: 
Apáknapi ebéd 

 
szeptember 8: 

    Összejövetel   
 

szeptember 28-29-30:  
Kiscserkész tábor  

Pityu és Ági 
Legtapasztaltabb duo az országban. 

 
Vállaljuk 

Lakodalmak, bálok névnap, szülinap, keresztelők és 
minden rendezvényt, ahol szükség van a színvonalas 

zeneszolgáltatásra. 
 

Fergeteges mulatós zene, régi és új nosztalgia,  
nemzetközi világslágerek,  

régi és új örökzöldek, 

 

 

 

 

 

 
Elérhetőség: 
Tel. (03) 9796 0608            Mobil. 0424 331 135   

e-mail:  istvanr@bigpond .com 

Néptánc próbák  

Magyar Központ Néptánccsoport 

péntek este 6.30-tól 9-ig 

Érdeklődni: Jobbágy Simona 0411 486 242 

 

Gyöngyösbokréta két csoportja  

szerda 6:30-től 9-ig 

Érdeklődni: Kövesdy Éva 0409 524454 

Father’s Day  
is just around the corner!!! 

  
Korona Csárda is organising a special        

Father’s day lunch  
on 2 September from 12 noon. 

  
Our delicious Smorgasbord is waiting for every 

Happy Father, Grandfather, and  
Stepfather  and all family members who wish 

to celebrate this special occasion  
at the Korona. 

  
Price: $38 pp 

  
Every Father’s first pálinka is on the house 

  
Bookings: 9801 8887 

  
We hope to see you soon!!! 

GONDNOKI ÁLLÁS 

A Melbourne-i Magyar Központ vezetősége 
bentlakással, magyar és angolul jól tudó 
személyt vagy házaspárt keres gondnoki 
pozicióra. A pozició az év végétől, vagy 
2013 év elejétől lehet aktuális. 

Bővebb felvilágosítás Vető Olga  9754 8579 

vivmányaira mivel a DUNA televizió műsora 
által, mi magyarok, közel kerültünk egymáshoz. 
Tájékoztatást kapunk a nemzet sorsát érintő 
dolgokról, együtt ünnepelhetünk, vigadhatunk, 
szomorkodhatunk. Még sok minden mást 
felhozhatnánk mentségünkre, hogy miért leszünk 
mi szórványban élő magyarok egyre jobban 
közömbösek, de ez a helyzetünkön nem segit. Az 
időt nem lehet megállitani, visszaforditani. Igy 
iródik a történelem, hogy semmi sem állandó. 
Felelősségre lehetne vonni mindenkit és senkit. A 
felelősség mindannyiunké!? 

Atyimás Erzsébet 
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A TERMEK A TERMEK A TERMEK 
HASZNÁLATA A HASZNÁLATA A HASZNÁLATA A 

MAGYAR MAGYAR MAGYAR    

KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN  

Június végétől a Melbourne-i 
Magyar Központ termei 
kiadásával Anna Withington 
foglalkozik. 

Kérjük őt hívják,a szokásos 

telefonszámon 9801 6408. 

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  
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 

DR KAPANTZIÁN ARTÚR 
Ügyvéd – Barrister and Solicitor 

Mobil: 0422 524 206 
arthur.kapantzian@alr.com.au 

 
 Végrendeletek, (Will and Estate Planning) 
 Általános Meghatalmazások (Power of 

Attorney) 
 Hagyatéki ügyek (Probate and Administration 

of Deceased Estate) 
 Családjogi ügyek (Cohabitation Agreements, 

Divorce, Parental and Property Settlements) 
 Ingatlanok Adás-vétele, (Contract of Sale of 

Real Property, Conveyancing) 
 Kereskedelmi és vállakozási szerződések, 

(Consumer Protection Law, Sale of Business, 
formation of Partnership and or a Company) 

 Bérleti megállapodások (Lease, Transfer of 
Lease, Renewal of Lease) 

 Magánjogi viták (Civil Law Disputes) 

 
         Anthony Raso and Associates 

   1 Darryl Street, Scoresby Vic 3179 
         Telefon: (03) 9763 6399  

mailto:enquiries@msandor.com
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A honlapra érkezett  

Kedves Hölgyem! Uram! 

Egy Kocsis János nevű urat szeretnénk megtalálni, aki 

valamikor Ausztráliába, Merlbourne-be költözött. 

Ugyan ott van földterülete, ahol nekünk, Pilisen, 

Magyarországon. Ennek a földterület rendezésével 

kapcsolatban keresnénk. 

Mindösszesen a következő adataink vannak róla. 

Név: Kocsis János 

Született: 1937 

Anyja neve: Péntek Júlianna 

Utolsó lakcíme: Ausztrália, Melbourne, Wallace 20. 

Kérem, amennyiben tudnak segíteni a fenti személy 

vagy hozzátartozója felkutatásában, vagy elérésében, 

vegyék fel velünk a kapcsolatot. 

Köszönettel 

Rizmajer Andrea & Rabi András 

andrea@a2-studio.hu 

Hello, 

I hope you can help me. My husband has been learning 

to play the citera in Hungary for the last two years. We 

are returning to Melbourne next month and he would 

like to continue learning. Do you have any contact 

details (phone number or email address) for citera 

teachers in Melbourne? 

 

Thankyou for your help, 

Amanda 

acwillcocks@gmail.com 

The Embassy has been asked by a Hungarian 
government to bring the following to the attention of 
the Australian community in Budapest. 
  
The Szőlőtő Foundation, which helps Hungarian 
schools to have native English-speaking teachers for 
bilingual school programs in Hungary is looking for a 
native English speaking teacher, who could teach 
elementary school children in Budakeszi (in this 
particular case, we are talking about a second grade 
class).  The basic concept has two teachers (one 
Hungarian, one English speaking) be with the class all 
day long and teach it fundamentally the same 
curriculum in both languages virtually 
simultaneously.  The Foundation tries to make sure 
that the salaries the foreign teachers get are 
competitive.   
  
Those interested could also contact the Szőlőtő 
Foundation directly at szoloto@gmail.com and send a 
CV to the attention of Ms. Erika Lipták and Mr. Tódór 
András Bardócz or on its website: http://
www.szoloto.hu.   

The Respected Hungarian Community  of Melbourne! 

 

Dear fellow Hungarians! 

I am dr. Tamás Szekeres retired veterinary doctor, from 

Budapest. My wife and I will travel to Melbourne in the 

next year which will be the last stop of our long 

Australian tour. We are planning to spend five days in 

Melbourne, from January 15 to 19. We will return to 

Budapest via Bangkok, Sunday afternoon on January 

20. During our Melbourne stay we would like to see 

the final of the Australian Open Tennis tournament. 

We are wondering if a local Hungarian family would be 

able to provide accommodation for us for the five 

days.  

Thank you very much and best regards 

dr. Tamás Szekeres 

topvet.szekeres@t-online.hu  

Honfitársaim! 

Két hete indult az Anyaországban a Magyar Tudat 

nemzeti hírportál. Elérhetősége: 

www.magyartudat.hu 

Várjuk látogatásaitokat és minden információt, mely 

Veletek és a kinti  magyarsággal kapcsolatos. Aki fa-

cebookon van várjuk a lájkolását. 

Barátsággal választ várva. 

vitéz Orosz Árpád 

info@magyartudat.hu 

mailto:andrea@a2-studio.hu
mailto:acwillcocks@gmail.com
mailto:szoloto@gmail.com
http://www.szoloto.hu
http://www.szoloto.hu
mailto:topvet.szekeres@t-online.hu
http://www.magyartudat.hu
mailto:info@magyartudat.hu
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   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 
   Bicó János 
tel:    0412 586725 
email: ambro@optusnet.com.au 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 6,30 
órai kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági 
termében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök:    Gruber Tibor 

tel: 5968 9939 vagy  0409 802 115  

 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
elnök:  Szeverényi László 
tel:   9879 8203 
email: kisujsag@netlink.com.au 
 
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 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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szeptember 1. szombat  Munkanap 
     Apáknapi ünnepély a Cserkészek rendezésében 
 
szeptember 2. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
     
szeptember  9. vasárnap  9.00 Szentmise 
     Regnum Szövetkezet ebédje 
 
szeptember 15. szombat  Tavaszi Bál a Rajkó Zenekarral 
 
szeptember 16. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
      Rajkó Zenekar Koncert 
      
szeptember 23. vasárnap  8.30 Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet  
      
szeptember 30. vasárnap  8.30 Szentmise      
     

Októberi  naptár  
 
október 7. vasárnap   Erdélyi Szövetség ebédje   
október 21. vasárnap  1956 Forradalom és Szabadságharc - megemlékezés 
  
      
 

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 szeptember 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. 

SZEPTEMBERI NAPTÁR 


