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Folytatás a 3. oldalon 

Magyar Rózsát sokszor megviseli 
a Kívánságpercek szerkesztése 

Az énekesnő műsora több mint egy évvel ezelőtt 
debütált a Muzsika TV-n. Százasával érkező level-
ek, e-mail-ek és telefonhívások. Nem könnyű 
feladat minden kívánságot teljesíteni. Ennek el-
lenére Rózsa az elmúlt évben másfél ezer 
jókívánságot továbbított a nézők felé. 
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Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COM-
MUNITY COOPERATIVE ASSOCI-
ATION Ltd-re kiállitani és a Központba, 
760 Boronia Road, Wantirna 3152-
cimre, az előfizető cédulával együtt, 
elküldeni. Ha készpénzzel szeretne 
fizetni, kérjük a pénzt az előfiztő 
cédulával együtt a fenti cimen, a 
gondnoknál hagyni. A boritékra irja rá, 
hogy  „HIRADÓ”. A nevet és cimet 
olvasható nagybetükkel kérjük kitölteni.  
A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2014-es  
Munkaterve –  márciusi 

 
március 8: 

Összejövetel a Cserkészparkban 
 

március 22: 
Összejövetel, családi est 

 
március 29: 

 
ESGAV Tábor 28-30 

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

2014–ben, az alábbi dátumokon, 
reggel 8 órától 

 
Március 1 
Április 5 
Május 3 
Június 7 
Július 5 

Augusztus 2 
Szeptember 6 

Október 4 
November 1 
December 6 

 

Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

Magyar Központ FONÓ NÉPTÁNC-
EGYÜTTES: hétfőn 7-től 9-ig 
Magyar Központ kicsik: pénteken 6-tól 7-ig 
Érdeklődni: Bartha Gyöngyi 0409 857 819 
 
Gyöngyösbokréta: szerdán 7-től 9-ig 
Érdeklődni: Sinka Imre 0413 423 130 
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Az énekes-műsorvezetőnő minden egyes levelet maga 
olvas el. 

-          Mivel általában személyesen nekem írják a 
leveleket, melyben a kívánságokat is kérik, ezért 
csak és kizárólag saját magam szoktam őket 
elolvasni. Vannak rövidebb, lényegre törő írás-
ok, de vannak hosszabb, terjedelmesebb levelek 
is. Ma már minden egyes borítékot félve nyitok 
ki, hiszen az elmúlt egy évben nagyon sok me-
gható, szívszorító történet várt. 

Rózsa nem titkolja érzéseit. 

-          Sokszor könnyes lesz a szemem, és olyan is 
van, hogy rám tör a zokogás. Nagyon nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy a nézők így 
kitárulkoznak előttem. Hogy féltve őrzött tit-

kaikat megosztják velem. Mondok néhány szt-
orit név nélkül, csak hogy érthető legyek. A régi 
időkben még nem igazán volt megszokott 
dolog, hogy az ember maga válasszon párt 
magának. Talán még sok családban ma is így 
van. Éppen ezért kapok olyan leveleket, 
melyben eltiltott szerelemről írnak, titkos 
nyelvhasználattal üzennek a másiknak 45-50 év 
után. És csak remélni tudják, hogy a másik fél 
éppen a tv előtt ül és nézi a műsoromat. Akkor 
például sokszor előfordult már olyan, hogy a 
műsoron keresztül akarnak megtalálni valakit. 
Testvért, akit az árvaházban elszakítottak a 
másiktól, anyukát – apukát, akit a nagyszülők 
eltiltottak…és még számtalan ilyen eset. De az 
is nagyon megviselt, amikor például egy pécsi 
80 éves néni abban a reményben írt levelet, 
hogy a Dánszentmiklóson élő testvére vigyáz-
zon magára, hogy még az életben legalább 
egyszer tudjanak találkozni. És ilyenkor mindig 
elcsodálkozom…hogy is van ez, milyen világban 
élünk!? Hogy hamarosan Ausztráliába utazom 
egyhónapos turnéra, több ezer kilométerre 
hazámtól, és van egy néni Pécsett, aki viszont 
lehet, hogy már soha nem látja a testvérét, 
pedig csak 250 km-re laknak egymástól. Szóval 
ilyenkor mindig elszomorodom, jó volna min-
denkinek segíteni, megváltoztatni a világot, de 
persze tudom, hogy nem lehet. De ennek el-
lenére azért nagyon örülök, hogy a műsorom 
legalább ad egy kis reményt azoknak, akik ilyen 
nehéz helyzetben vannak. És szerencsére már 
volt olyan is, hogy célba ért az üzenet, hogy két 
testvér 32 év után egymásra talált. No, 
ezekben az esetekben következik az újabb 
könnyáradat. 

A Magyar Központ 
vezetősége szeretné 
megköszönni a gondnoknak, 
Mausetz Jánosnak, hogy ma-
gyarországi vendégeket, ké-
ső este, körül kisérte és be-
mutatta a Központot.  
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FEBRUÁRI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

Február 1 

A Magyar Nyelviskola február elsején nyitotta meg 
kapuit a tanulni vágyó diákok előtt. Az idén is 
megbecsülést érdemlő tanárok, tanitók készitik fel 
a magyar nyelv iránt érdeklődő felnőtteket,  
óvodákortól az érettségiig a gyerekeket.  

További felvilágositásért kérjük hivja Szabó Marika 
igazgatót mob: 0409 434 417 

Email cim: mariaszabo@optusnet.com.au 

Február 15 

„ a nyugati civilizáció emberének nincs 
szüksége arra, hogy Indiába utazzon, mert amit 
keres ott is megtalálhatja ahol él”.... hallottam 
egy Hindu szentembertől az egyik dokumentum 
film kapcsán. 
Bognár Rudolf,  „a Magyar Camino”zarándok 
útjáról szóló filmjét, szombaton délután, Pető 
Gábor Atya által vezetett bibliaórát követően, 
láthatták az érdeklődők. A zarándok út három 
pilléren alapszik. Ezek a Katolikus Egyház, az 
önkormányzatok és civil szervezetek.  A film végig 
vezette a nézőt Esztergomtól Máriagyűdig, 
bemutatva a szállásépületeket, irodákat és 
személyeket, akik a 420 km út, napi 20-25 
kilóméteres szakaszain fogadják a zarándokot. 
Habár a zarándoklat útvonala tele van a magyar táj 
és a természet csodálatos élményeivel, a cél mégis 
az egyedüllét az Istennel való találkozás, test, lélek 
és szellemi megújulás. Lelki tükör! 

Köszönet Bognár Rudolfnak! 

Február 16 

A nagy hőséget követően, vasárnap február 16-án 
reggel, csodálatos madár szinfóniára ébredtem. 
Gyorsan elkészültem, igyekeztem időbe odaérni 
ahol, amig más még az igazak álmát aludta, vagy 
Szentmisére igyekezett, vagy mint én madár 
csivitelést hallgattam, ekkorra már nagyban 
készülődtek a versenyzők a tűzgyújtással, hogy 
elkészitsék az általuk lehető legfinomabb gulyást, 
halászlét. Amint megérkeztem arra a gondolatra 
jutottam, hogy  a madarak sokkal hálásabb lények 
mint az emberek, mert ez alkalommal kimutatták 
hálájukat az enyhe idő/esőért, ellentétben az 
emberrel aki mindig mást szeretne mint ami van és 
köszönetre nem is gondol. De ennek az volt a 
háttere, hogy a vizes fa csak füstöl és nem ad kellő 
meleget az ételek elkészitéséhez. A közönség is 
nagyon lassan jött össze igy a nagy hőség után nem 
örömet hanem kellemetlenséget csinált a várva várt 
csapadék és az enyhe időjárás. De a közmondás is 
azt mondja „minden jó ha a vége jó”. És a vége JÓ 
volt. Mindennek ellenére, megfőlt az ebéd, a 
társaságok is összejöttek és hamarosan már csak 
az üres bográcsok lógtak a hamu felett. Mire 
elfogyott az összes étel, addigra, szorgos kezek által 
a finom lángos is elkészült, amit vagy fokhagymával, 
vagy tejföllel, ki-ki a saját izlése szerint 
fogyaszthatott. Ezután már csak a hűsitő ital vagy 
kávé jöhetett, az elsőt jó hidegen a másodikat finom 
forrón.  

A sokaságban számtalan régi-új arcokat lehetett 
látni, olyanokat akik gyerekkorukban részt vettek a 
közösségi ünnepekben és most felnőttként 
látogattak el, felkeresni a régi ismerősöket. Mint 
minden szabadtéri rendezvényen, most is szólt a 
zene, amit időnként egy-egy bemondó szakitott meg. 
Az első ilyen megszakitási alkalom akkor történt, 
amikor már közönség benépesitette a szabadtéri 
helyeket.  Fodor Sándor üdvözölte a megjelenteket, 
bemutatta dr Bucsi Anikó és dr Domaniczky 
Endre konzult aki kérte, hogy állampolgárság, 
útlevél vagy magyarországgal kapcsolatos ügyben 
forduljonak hozzájuk, szivesen állnak ezen 
ügyekben, megjelölt időben, mindenki 
rendelkezésére. 

A második megszakitás a verseny győzteseinek 
kihirdetése, e tisztség Jobbágy Simonának jutott, 
mely igy hangzott:  

 

Esztergom látkép  

Máriagyűdi kegytemplom  

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
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A versenybirók határozata szertint:  

Gulyás  
első dij: Gémesi Zoltán (100 dollár)  
második dij: egyenlő ponttal, Cserkész Csapat és 
a Markovics Család, (Korona Csárdában 
vacsora) 
harmadik dij: Nádasdi Péter (különleges ausztrál 
bor) 

Halászlé 
első dij: Fodor Jolán (100 Ddollár) 
második dij: Szabó György (Korona Csárdában 
vacsora) 
harmadik dij: Gémesi Zoltán (különleges ausztrál 
bor) 

Közönség dij:  

Gulyás: Markovics Család és Gémesi Zoltán 

Halászlé: Szabó György 

Ezek után, ismét hangulatos zene mellett a 
szabad beszélgetés, társasjátékozás folytatódott, 
melyhez nemsokára a munkásgárda is 
csatlakozott. Négy óra körül már ragyogóan 
sütött a nap, hire sem volt az esőnek. A társa-
ságokból elsőnek azok készülödtek hazamenni, 
akik helyet a szabad ég és nem a fák alatt 
foglaltak. És most jól gondolják, az ok a napsütés 
volt.   

Köszönet az alábbi személyeknek a finom 

ebédért és az önfeláldozó munkájukért! 

Gulyás/Halászlé verseny résztvevői:  
Cserkész csapat, Erdősi Rozália, Fodor Jolán, 
Gémesi Zoltán, Kovács Róbert, Kövesdy András 
és Éva, Markovics Család, Nádasdi Péter, Szabó 
György és Marika, 
 
Versenybirók:  
dr Bucsi Anikó, Vigh Zsolt, Varga Béla 

Nagykondér gulyás:  
Vető Olga, VetőTibor  
 
Előkészületek: 
Szabó Endre, Sinka Imre 
 
Étel és lángos kiszolgálók: 
Ámon Lilla, Juhász Etelka, Bartha Gyöngyi 
 
Lángoskészitők: 
Bartha Biborka, Bartha Boglárka, Bartha 
Gyöngyi, Bálint Kálmán, Foley Caludine, Juhász 
Etelka és Géza, Liptai Csilla, Liptai Ibici, Liptai 
Ibolya, Tóth Zoltán, Szőke Kató 
 
Pénztár: 
Foley Szilvia, Jobbágy Simona  

Ital árusitók: 

Dr Herold Éva, Anton István 

 

Február 20 - 22 

Dr Wetzel Tamás közigazgatási és igazságügyi 
minisztérium hatósági főosztály vezetője és Dr 
Módos Mátyás közigazgatási és igazságügyi 
minisztérium hatósági főosztály jogi tanácsadója 
ausztráliai tartózkodásuk alatt, ausztrália nagy 
városaiban, ausztrál és magyar közönség előtt 
előadásokat tartottak, részletesen bemutatva az 
új Magyar Alkotmányt. A Melbourne-i 
közönségnek előadásukat, a Bocskaiban, 
csütörtök este tartották. Szombaton a   
Melbourne-i Magyar Központban tettek 
látogatást.  

Atyimás Erzsébet 
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Értesités az Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség től, Melbourne.  

Kedves tagságunk,  adományozóink, támogatóink, ezen 
újság olvasói.  
 
Ezennel szeretném értesiteni a fent emlitett érdekel-
teket, hogy én , Győri Izuka, az Erdélyi Szövetség 
pénzügyi felelőse, magán, személyi (nem betegség) okok 
miatt 2013. december 31-i dátummal lemondtam az 
Erdélyi Szövetség vezetőségi tagjai közűl.  
 Immár hét és fél éve annak , hogy az elöbbiekben 
emlitett megbizatást elvállaltam, és azt rendesen, 
becsületesen  elvégeztem vezetőségünk többi tagjának 
véleménye szerint. A melbournei Erdélyi Szövetség volt 
az első és egyetlen szervezet, ahova beléptem és 
vezetőségi poziciót vállaltam, se elötte, se most utána 
nem vállalok el.   

 Szerettem felvenni a kapcsolatot árvaházak 
vezetőjével, iskolák igazgatóival, ösztöndijas 
tanulokkal, alapitványokkal. Megismertem a rászoruló 
diákok, és szüleik anyagi  problémáit, az árvaházak 
fűtési problémáit, a csángó magyar iskolák füzet és 
könyv hiányait, és ezek voltak azok a motivúmok, 
amik biztattak és erőt adtak munkám elvégzéséhez. 
Megszerettem az ottani embereket, pedig soha nem 
voltam, nem jutottam el Erdélybe. 
 Fizetségem a köszönő levelek, a Húsvétra és 
Karácsonyra megérkező  üdvözletek, Böjte Csaba 
levelei, és az immár kitanúlt, egyetemet végzett 
diákok  egy, egy pár sora volt.    
 De  elérkezett az az idő, hogy vegye át ezt a 
hasznos munkát valaki más. Átadom, mint ahogy 
nekem is átadták, és kérem a személyt, aki átveszi 
végezze továbbra is olyan szeretettel, becsülettel, 
mint ahogy én végeztem annyi éveken át.  
 Köszönöm tagjainknak, adományozóinknak, 
az Erdélyi Szövetség támogatóinak, hogy annyi éveken 
keresztűl felvették a kapcsolatot a  vezetőség  
tagjaival és velem, adományaikkal megkeresve, 
mindenre általam irt köszönő levél ment, és higyjék 
el, hogy minden fillér, (cent) jó célra, oda is ért, az 
adományozó kivánsága szerint.  
 A Csángó Rádiónak, Böjte Csabának, Magyar 
Falura új iskola épitésére, ösztöndijas diákoknak, 
Nagyszalontára az Arany János magyar iskolának,  a 
Mezőségre magyar nyelvű iskolának, Csángó 
kisdiákoknak könyvekre, füzetekre, nagyon hosszú a 
lista, nem lehet mind leirni.  
 Akik bármilyen önkéntes, társadalmi, 
jótékonysági munkát végeznek, bármelyik szervezet-
ben, látják munkájuk jutalmát és eredményét, legyen 
az egy új kályha a Magyar Központban, a Regnum Co- 
op dolgozóinak munkája eredménye képpen, új 
szőnyeg a Szent István templomban, az Árpád Otthon 
részére egy új busz az időseknek, az Erdélyi Szövetség 
által rendezett piknik bevétele elküldve árvaházaknak 
magyarúl tanulni akaró gyereknek  messzi a Kárpátok 
alá, csángó földre. 
 Köszönöm, hogy elolvasták ezt az értesitést, 
és kivánok az Ausztráliában működő, összes  
jótékonyságú, magyar érdekeket támogató szerveze-
teknek, hogy megértésben, tagjaikat tisztelve, 
munkájukat megbecsülve, megköszönve, egymást 
segitve --a szeretetet nem csak mondogatva, de 
gyakorolva is, --sikeres munkát. ! 
 

              Győri Izuka,  
az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség   

pénzügyi felelőse. 
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Beszámoló a XV. Magyar 

Találkozóról 

 

Adelaideben immár ötödször került sor erre az 
ausztráliai magyarság körében még ma is jelen-
tős kultúrális eseményre, mely 1969 december-
étől arra volt hivatott, hogy 3-4 évenként össze-
fogja egész Ausztrália magyar közösségét külön-
böző irodalmi, történelmi, társadalmi és 
magyarság-politikai megbeszélésekre és bemu-
tassa az Ausztráliában élő magyar közösség 
kultúrális kincseit, beleértve szépművészeti 
kiállításokat, énekkarokat és szóló-énekeseinket, 
szavalóinkat, színjátszó csoportjainkat és tánc-
csoportjainkat. Vajon hogyan vizsgázott ebből a 
Találkozó rendező szervezete AUZMSz 
(Ausztráliai és Új-Zéalandi Magyar Szövetség) és 
a XV. Találkozót szervező város, Adelaide? 
Lapzártunkig nem láttuk a rendezőség által 
közzétett szokásos sajtótájékoztatót, ezt a hiányt 
pótoljuk itt. Perth hét vendég-védnök jelenlétével 
volt a Találkozón, ezek véleményét tükrözi a 
következő összefoglaló (azokról az esemény-
ekről, amelyeken ők részt vettek). Talán érdemes 
megjegyezni, hogy WA 7 védnökéhez képest 
NSW 15, és Victoria 8 védnököt nyújtott. 
 Elsősorban elismerésünket tolmácsoljuk 
Ladó Lászlónak és a kis segítő gárdájának azért 
a sok munkáért és energiáért amit belefektettek a 
Találkozó szervezésébe és annak aránylag 
gördülékeny kivitelezésébe. Az események 
fénypontjai ABC sorrendben a következők voltak: 

 A konyha - változtos, ízletes ebédek és 

vacsorák szolgáltatásával. 

 Bokor János Magyarországról, a magyar nóta 

királya, aki szívhez szóló magyar nótákkal szere-
pelt a különböző koncerteken és táncesteken.  
„Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb 
katonája” záródala könnyet csalt ki az ott lévő 
néhány öreg katona szeméből. 

 Butterworth Anna-Mária, a Brisbane-i Opera 

tagja, aki művészi színvonalú opera áriákkal és 
hazafias énekeivel vett részt a három fő 
koncerten. 

 Dankó Ferenc történelmi előadása Horthy 

Miklós életéről Melbourneből. 

 Farkas András Kanadából, aki immár tizedik 

alkalommal látogatott Ausztráliába, ezúttal mint a 
XV. Találkozó fő védnöke (patron), közismert 
örökzöld melódiákkal szórakoztatta a táncos 
estélyek közönségét és kísérte Bokor János 
előadásait. 

 Hukaya Sitosi professzor Japánból – 

Nyelvészeti előadását magyarul tartotta, melyben 
összehasonlította a magyar és japán nyelv 
szerkezetét és logikáját. Elősször Ausztriában 
eszperantót tanult, majd ösztöndíjjal  a budapesti 
egyetemre került. Öt évig élt ott. Magyar és 
Történelem szakból kapott diplomát. Magyart 
tanított Osakában. 

 Kozsik József előadása a magyar őstörté-

nelemről. 

 Lelki Sarok – Magyar  Keresztény Önazo-

nosság a Diaszpórában – Szabó Attila, Refor-
mátus lelkész előadása Adelaideből. 

 Mécs János versei – Melbourneből, „A 

Himnuszt énekli a magyar!” (újévi köszöntő) és 
„Amikor megkondul az estharang”. 

 Népművészeti kiállítás – Wetherell Ildikó 

rendezésében – Adelaideből – a sok és 
változatos anyagot bemutató népművészeti 
kiállítás a norwood-i városházán kapott helyet, így 
az ausztrál közönség számára is könnyen 
elérhető volt. A Magyar Klub nagytermét az 
ausztrál közönség felé irányuló magyarság 
ismereti tárgyú, nagyszabású fényképkiállítás 
díszítette. 

 Táncszeminár Babos Alpár és Bacsó Lilla 

vezetésével Mérai táncok és gyermekjátékok 
betanítása és a tánc előadása a záró koncerten 
valamint Kalotaszegi Hajnali ének tanulás Fehér 
Nóra vezetésével. A táncszemináron kb. 25 
felnőtt és 10 gyerek vett részt, a betanult táncot 
nagy sikerrel mutatták be a záró előadáson. 

 Tófalvi Zoltán erdélyi költő/történész előadásai 

erdélyi autonómia esélyeiről és most készülő 
történelemkönyvéről. 

 Tüske András (gitár) és Péter (hegedű) 

közreműködése a megnyitó és Ifjúsági koncer-
teken valamint Gergely szóló cselló-koncertje 
művészi szinten szólaltatták meg Brahms és 
egyéb zeneszerzők zeneműveit. 

 Tüzes Sándor előadása az Energia gyógy-

módokról – Sydneyből. 

 Vajda György fénykép-kiállítása Perthből a II. 

Világháború utáni bevándorlásról. 

V. Molnár Judit Magyarországról, aki jelenleg 
Brisbaneban él, páratlan csengő hangján előadott 
opera és operett áriákkal és dalaival szórakoztatta 
a délutáni külön koncertjén megjelenő alig száz 
létszámú közönséget. Meg kell jegyeznünk, hogy 
Judit Szilveszter este Perthben szerepelt a Rotary 
Klub 26-ik „Wienna Pops” koncertjén. Perth nagy 
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koncerttermében telt ház volt. Sok magyar is ott 
szilveszterezett. 
 A fent sorolt szereplők és előadók valóban 
magas színvonalú hozzájárulását sokszor vas-
tapssal és nagy elismeréssel fogadta a közönség. 
Akik viszont az elmúlt találkozók gazdag, színes, 
vátozatos, színvonalas műsorait várták, azok 
bizony mélyen csalódtak az idei Találkozón. Az 
Adelaide Town Hall zsúfolásig telt koncertjei 
helyett minden előadás kis közönség előtt zajlott 
le, legtöbbje a Magyar Ház kis szinpadán. Nem 
voltak színes, nagy létszámú tánccsoportok, nem 
volt népi zenekar által kísért táncház, szinház sem 
volt, és a fent kiemelt előadók valóban művészi 
teljesítményén kívül a műsorok meg sem 
közelítették az előző találkozók magas színvo-
nalát. 
 Kihalóban van talán a magyar talentum 
Ausztráliában? Közösségünk száma a felére 
csökkent? Megszűntek tánccsoportjaink és népi 
zenekaraink? Belefáradtunk a Találkozókba?  A 
2002-es Adelaide-i nagysikerű Találkozó óta 
mindegyik következő színvonala egyre hanyatlott 
úgy az előadók mind a látogatottság terén. Ugyan-
akkor sikeres néptánc-táborok, Hungarofest és 
Identitás konferenciák világosan mutatják, hogy 
nincs hiány sem művészeti sem társadalmi 
vonalon kultúrális hagyományaink ápolásában és 
a műsorok látogatottságában. A hanyatlás oka 
nagyon egyszerű, és nagyon sajnálatos – az 
egység, illetve összefogás hiánya, úgy Adelaide-
ben mint Ausztrália szerte! 
 Az összes előző Találkozót a felelős állam 
magyar szövetsége rendezte. Ez nem így volt 
Adelaideben. A különböző tagcsoportok közötti 
nézeteltérések miatt ezúttal nem a Dél-Ausztráliai 
Magyar Egyesületek Szövetsége, hanem a 
Magyar Klub rendezte jófórmán egyedül. Ez azt 
jelentette, hogy kevés embernek sokkal többet 
kellett dolgoznia, ami számos szervezési hiányt 
eredményezett. A Találkozó műsorkönyve nem 
tartalmazta a történelmi és egyéb előadások 
témáját és az előadók ismertetését, a koncertek-
nek és díszelőadásoknak nem volt program-
könyve. A Találkozót Ausztrália szerte alig 
hirdették és sokan kimondottan bojkottálták is a 
Találkozót. Adelaide problémáiba nincs jogunk 
beleszólni, azokat csak a helyi vezetők oldhatják 
meg – nem további veszekedéssel és egymás 
rágalmazásával, hanem az összmagyar közösség 
érdekeinek figyelembe vételével, egymás meg-
becsülésével és egy nagy adag jóindulattal.  
 Szövetségi szinten sem jobb a helyzet, 
mint Adelaideben.  Az utóbbi három találkozó 
egyike sem volt igazi Ausztráliai Magyar 
Találkozó. Legjobb esetben mindhárom csak fél-
találkozónak volt nevezhető. Ennek az alapvető fő 
oka az, hogy a találkozókat szervező AUZMSz 
sajnos nem az a minden ausztrál államban 

működő magyar csúcs-szervezetek szövetsége, 
mint aminek megalakulása óta kellene, hogy 
legyen, hanem legjobb esetben csak egy fél-
szövetség, melyből éppen a három legnagyobb 
keleti állam csúcs-szervezetei hiányoznak.  Ezt a 
helyzetet egyideig tűrték ezek a csoportok, mivel 
ők kényelmesen meg tudnak állni a saját lábukon 
is. De amikor tag-felvételi érdeklődésükre olyan 
válasz-levelet kaptak, hogy az AUZMSz addig 
nem is hajlandó foglalkozni tagsági kérelmükkel, 
amíg először be nem bizonyítják az arra való 
érdemüket a következő három Találkozó hathatós 
támogatásával (mellyel az AUZMSz tulajdon-
képpen 9 évre becsapta eme csoportok orra előtt 
az ajtót), úgy érezték, hogy „betelt a pohár”. 
Victória, New South Wales és Queensland nagy 
taglétszámú szervezetei úgy döntöttek, hogy létre 
kellett hozniuk saját új Ausztráliai Magyar 
Szövetségüket melynek kapuit nyitva tartják 
minden állam szövetségi csoportja előtt, hogy 
azok csatlakozásával egy egységes és minden 
tagállamot egyenlőképpen képviselő csúcs-
szervezetet alkossanak. 
 A szövetségi szinten és Adelaidben dúló 
széthúzás eredményeként nem csoda, hogy az 
előző két találkozóhoz hasonlóan a XV. 
Találkozónak sem volt elég támogatója! És 
sajnos, a következőknek sem lesz, ha AUZMSz 
tovább folytatja a jelenleg alkalmazott és 
magyarságunkat megosztó politikáját – márpedig 
a jelenlegi „Board” (vezetőség) többsége eddig 
nem mutatta, hogy előre kíván lépni az 
egyezkedés és közreműködés útján. De talán 
mégis van remény. Az AUZMSz nyilvános 
gyűlésén (melyről a jegyzőkönyvet még nem 
láttuk) felszólalók érveléseinek engedve a Board 
elfogadta azt a javaslatot, hogy hat hónapon belül 
összehívja az összes államban működő csúcs-
szervezetek küldötteit egy megbeszélésre, 
melynek témája az együttműködés és egy olyan 
ernyő-szervezet kialakítása amely hűen tükrözi a 
különböző államok szövetségét. Reméljük, hogy 
ez a kezdeményezés nem túl késő. Reméljük, 
hogy mindkét szövetség tagjai hajlandók lesznek 
részt venni egy ilyen gyűlésen, és a múlt sérelmeit 
maguk mögött hagyva, az Ausztrál diaszpórában 
élő magyarságunk és a jövő Találkozók sikereinek 
érdekeit szem előtt tartva létrehozzák azt az új 
szövetséget, amely minden ausztráliai magyar 
csúcs-szervezetet összefogva méltóan képviseli 
majd Ausztrália magyarságát.  

 
A WA védnökök nevében, Schaffer Frigyes 



12 

Csatlakozzon Facebook-on “Magyarok 
Melbourneben - Hungarians in      

Melbourne” csoporthoz.  

ÚJ VÁROS A TENGERPARTON 

 

Tengerparti a város, amelyben lakom, 

Tengerparti a nép sok új szomszédom. 

Tán ők sem éltek rég a tengerhez közel 

Télen ködfelhő borít , nyáron a Nap tüzel. 

 

Ha vihar van, a mennydörgés hangos, 

Ám csendes időben a sirály vígan csapdos, 

Horgászok jönnek nyáron, belföldi ünnepen. 

Nekik a tenger élő kincse kihivóan üzen. 

 

Hív a tenger úszni és fürdeni vágyókat, 

De a hullám nem szólít hullám imádókat. 

Bár nagy a veszély a visszatérő hullám, 

Mely homokot, s egyebet alul hord ám.  

 

A mentő szolgálat éber nyári napokon, 

Ifjak és zink krém virít homlokukon. 

Két homokba szúrt zászló között 

Éles szemeik a népet és a vizet figyelik. 

 

Néha van mentés és nagy izgalom, 

Családtagok imája is kell nagyon, 

Hisz vészes kit a hullámok árja sodor, 

Majd élete mentve, hálás imára szorul.  

 

Antal Péter, Melbourne 

HÍRLEVÉL 
MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 

ÍZES BESZÉLGETŐK ASZTALTÁRSASÁGA 

 
Szervezeti hírek - 2014 február 22 
Társaságunk kezdeti tizennégy rendes tagsági létszáma 
időközben húsz főre emelkedett. Igaz, ennél jóval magasabb a 
pártoló tagság, amelynek létszámát mintegy 80-100 főre lehet 
becsülni. Mint minden hozzánk hasonló szervezet, így a mi 
Társaságunk fennmaradását is a meglévő pézügyi fedezet 
nagysága lényegesen befolyásolhatja. A tagsági dijból és az 
egyéni adományokból származó alap fejlesztése érdekében 
szeretnénk, ha minél több pártoló tag kérné felvételét és 
ezáltal Társaságunk alapját képező elkötelezett tagságot 
hozhatnánk létre. 
 Az ideiglenes Vezetőségünk 2013 novemberi 
határozata értelmében az Általános Évi Közgyűlést 2014 
novemberében tartjuk, amikor a tagságunk által választandó 
Vezetőség veheti majd át a Társagágunk irányitását. Jelenleg, 
Gyarmathy Andrea és Kapantzián Artúr látják el a Társaság 
ügyeit.  
 
Költészet Napja: 2014 április 12, szombat 
Az első irodalmi műsorunk a Költészet Napjának 
megünneplése lesz 2014. április 12-én szombaton délután 4 
órai kezdettel. Társaság otthonában, a Magyar Központ 
Társalgójában rendezzük meg.  A műsorban elhangzó 
műveket a történelmi és kortárs költők irásaiból válogattuk. 
A műsor cime „Sziv és lélek”, a kiválasztott versek tartalmi 
összekapcsolódására utal. Bár a műsor üzenete elismerten 
ókori eredetű, mégis a valóságos gyakorlati megvalósitása 
mind a mai napig várat magára, mármint hogy háborúskodás 
helyett az önmagunkból kiáradó tiszta és önzetlen szeretet 
erejével kűzdjük le mindennapjaink kihivásait. 
 A verseket ezúttal Báthy László, Gyarmathy Andrea, 
Jani Ildikó és Kapantzián Artúr mutatják be Gyarmathy Attila 
digitális zenei kiséretével a várhatóan lelkes vers és zenebarát 
közönségnek.  
 Mindenkit szeretettel várunk. Belépődij nem lesz, de 
szeretnénk ha mindenki vásárolna műsorfüzetet amelyet 10 
dollárért lehet megvásárolni a helyszinen. 
 Az áprilisi irodalmi műsort követően egy irodalmi 
vetélkedőt tervezünk, amelyet 2014. július 19-én Gyarmathy 
Andrea szeretne megszervezni. Utolsó rendezvényünk ez 
évben, Jani Ildikó irodalmi összeállitása lesz, melyet a Magyar 
Nyelv Napja méltó megünneplésére rendezünk ugyancsak 
szombaton november 8-án. 
 
Dr Kapantzián Artúr (0422 524 206) és Gyarmathy Andrea 
(042107950120) 
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2014. április 6. 
 

A 2014. évi országgyűlési választásoktól kezdve a Magyarország határain kívül élő magyar 
állampolgárok is szavazhatnak! 

 
 

1. Amennyiben Ön rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel: 
 

 a választási névjegyzékbe automatikusan felkerül, ezért nem kell külön regisztrálni, 
de át kell jelentkezni a külképviseleti névjegyzékbe. 

 a kérelem kitölthető és beküldhető elektronikusan a www.valasztas.hu 
honlapon vagy igényelhető a canberrai Nagykövetségen, a melbourne-i Konzuli 
Irodán vagy konzuli fogadónapokon. 

 2014. április 6-án Canberrában vagy Melbourne-ben személyesen kizárólag az a 
választópolgár szavazhat, aki szerepel a külképviseleti névjegyzékben. 

 

Bővebb tájékoztatás:                        
 

Magyarország Nagykövetsége 
Canberra 

Email: info.cbr@mfa.gov.hu 
Honlap: www.mfa.gov.hu/emb/canberra 

Telefon: (02) 6282-3226 
17 Beale Crescent, Deakin, Canberra, 2600 ACT 

 
2. Amennyiben Ön nem rendelkezi bejelentett magyarországi lakcímmel: 
  
 kéri a felvételét a választási névjegyzékbe. 
 a kérelem kitölthető és beküldhető elektronikusan a www.valasztas.hu 

honlapon vagy igényelhető a canberrai Nagykövetségen, a melbourne-i Konzuli 
Irodán vagy konzuli fogadónapokon. 

 
 

Konzuli Iroda 
Melbourne 

Email: consulate.mel@mfa.gov.hu 
Telefon: (03) 9486 3397 
123 St. Georges Road 

Fitzroy North, Melbourne, 3068 VIC 
 
 

www.valasztas.hu  
 

Éljen alkotmányos állampolgári jogával: SZAVAZZON! 

mailto:info.cbr@mfa.gov.hu
http://www.mfa.gov.hu/emb/canberra
mailto:consulate.mel@mfa.gov.hu
http://www.valasztas.hu
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Nemzetközi nőnapNemzetközi nőnapNemzetközi nőnap   
  

Március 8-án a Korona Csárdába 
  

Zenés este Pityuval és Ágival 
  

Vacsora Büfé: $45/fő 
 

Minden hölgy egy koktélt kap       
ajándékba! 

  
Rugjon ki a hámból szorakozzon  

egy jót! 
  

Asztalfoglalásért kérjük hivja: 
  

9801 8887 
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 Értesítő 

 
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség, 

ez úton szeretné  értesíteni ez újság 
olvasóit és itt élő honfitársait, hogy a 

Melbourne központi Carltoni nagy 
temetőben a Magyar emlékmű mögött 
lévő urnafalban elhelyezett urnahelyek , 

megvásárolhatók. 
További információért kérem, hívják az 
Erdélyi Szövetség Elnökét az Urnafal 

Kurátorát 
Bálint Kálmánt a 9794 6429 

telefonszámon, vagy 
E-mail; balintkalman@hotmail.com 

    

 

MAGYAR ITALOK 
“WHOLESALE” ÁRON 

(Importált a hires Miskolci Likörgyárból)  
 

GYÜMÖLCS PÁLINKÁK 
40%A/V @ 500ML ÜVEG 

 

GÖNCZI BARACK     $37/ÜVEG GST-VEL 

BESZTERCEI SZILVA  $34/ÜVEG GST-VEL 
 

1 DOBOZ  (8 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
KIVÁNAT SZERINT KEVERHETŐ 

 

VILMOSKÖRTE     $40/ÜVEG GST-VEL 

38%N A/V  @ 700 ML ÜVEG 
 

1 DOBOZ (6 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
 

LIKŐR 
 

CSÁSZÁRKÖRTE $27.50/ÜVEG GST-VEL 
25% A/V  @ 500ML ÜVEG 

 

1 DOBOZ  (8 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
PÁlinkÁval keverhetŐ  

 

ÉRDEKLŐDÉS 
HIVÓ SZÁM  

MOBIL: 0439 13 80 85 
 

AZ ITALOK A MEGBESZÉLT CIMEN ÉS IDŐBEN  KAPHATÓK 
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Könyvtári órák minden pénteken 

du. 1-3-ig és minden második kedden, a 
Knox-i Idős Magyarok összejövetelén 
de.10-du.3-ig. 
 Szeretnénk a könyvtárat más 
napokon is nyitvatartani, ha lenne 
önkéntes vállalkozó. Kérjük jelentkezzen : 
Szeverényi Lászlónál 03 9879 8203, vagy 
Szegedi Erikánál 03 9801 2043  

A TERMEK HASZNÁLATA, A TERMEK HASZNÁLATA, A TERMEK HASZNÁLATA, 
BBBÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELE      

A MAGYAR A MAGYAR A MAGYAR    KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Melbourne-i Magyar Központ 
termeinek kiadásával  

Anna Withington foglalkozik, 
kérjük őt hívják,a szokásos 
telefonszámon 9801 6408, email: 
admin@hungariancommunity.com.au 
 

A gondnokot a 0408 011 974 
mobil számon lehet elérni.  

A Magyar Központ igazgatói 

Ha hivatalos ügyintézésre van szüksége 
forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and Solicitors  
McPherson Building 

Level 3,  546   Collins Street 
Melbourne, Vic. 3000 

Telefon; (03) 9650 7574  
Fax; (03) 9650 7574 

Email; enquiries@msandor.com 

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  

A Sydney-i 2RRR melbournei 
munkatársa Kövesdy Éva aki 

alkalmanként  beszámol a melbournei  
eseményekről. 

A programot az interneten lehet 
meghallgatni: Interneten az  adás idő 
vasárnap  déli 12 - 2 Sydney időben  

www.2rrr.org.au  

Korona Csárda Magyar étterem 

Kegyeleti megemlékezések (Halotti tor),         
szeretetvendégség megrendezését,                 

lebonyolitását vállalja. Vendéglátásunk zá-
rtkörű, igénybe vehető hétköznapokon éttermi         

színvonalon. A tisztelt megrendelő egyéni 
igényeit figyelembe véve kerül kialakításra az 

étel és italkínálat.  

Személyre szóló ajánlatokkal állunk                 
rendelkezésére! 

 

Forduljon hozzánk bizalommal 9801 8887  
760 Boronia Rd, Wantirna 3152  

mailto:enquiries@msandor.com
http://www.2rrr.org.au
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök:  Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429  
email:   balintkalman@hotmail.com 
 

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

 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Sinka Imre  
tel:    O413 423 13O 
email:    imgasi@hotmail.com  
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 7 órai 
kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági 
termében.  
 

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:  Tóth Teréz 
tel:   9898 3930 
email:   tothterez6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 

 

 
Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   0409 434 417 
email:  mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 

Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti 
Társaság 
 
Csoportvezető:  Dr Kapantzián Artúr  
tel:    0422 524 206  
email:   arthur.kapantzian@alr.com.au 
 
Célunk: Ápoljuk a magyar anyanyelvi, 
irodalmi és kultúrtörténeti hagyomá-nyokat. 
Elősegitjük a folyamatos magyar anyanyelvi 
és kultúrális oktatást az ausztrál társadalmi 
közösségben. Igyekszünk megteremteni az 
ausztrál és a magyar  közösségek 
együttműködését 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Bartha Gyöngyi 
tel:   0409 857 819  
email:   eva.bartha@bigpond.com 
 
Próbák: Fiatal és idősek csoportja minden  
Hétfőn 7 órai kezdettel. Kicsik csoportja 
Pénteken 6 órai kezdettel az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
MHTV 
Elnök:  Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
email:   spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

Trianon Társaság 

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

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
mailto:imgasi@hotmail.com
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március 1. szombat Munkanap 
 
március 2. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Erdélyi Szövetség piknikje      
 
Március 5. szerda Hamvazószerda 
 
március 9. vasárnap 8.30 Szentmise 
     
március 16. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Március 15-i Ünnepély 
              
március 23. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 
    Magyar Rózsa koncert 
 
március 29-30. szombat-vasárnap Harmony Day Festival 
 
március 30. vasárnap 8.30 Szentmise 
 

 
Áprilisi naptár 

 

április 12. szombat  Költészet Napja   

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 március 20-ig eljutattni 

tel/fax 9802 7637, 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. 

MÁRCIUSI NAPTÁR 


