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A Melbourne-i Magyar Központ Fonó Néptánccsoport örömére, ez évben is 
érkeztek fiatal ösztöndijasok a KCSP program keretén belül. A program tavalyi 
sikerének eredményeképpen, az idén négy ösztöndijas érkezik Melbourne-be. 
Ebből kettő néptáncos, akiket itt szeretnénk bemutatni. Zsuráfszky Lilla és 
Tapolczai Gábor néptáncot, magyar népi hagyományokat és népdalokat fognak 
tanitani a Fonó Néptánccsoportnak. 
 
A KCSP program ösztöndijasok szerepe, hogy megerősitsék a külföldön élő     
magyarok nemzeti identitását, ösztönözzék Magyarországgal való 
kapcsolattartást, illetve közösségépités a magyarság megmaradásának érdeké-
ben.  
A Melbourne-i Magyar Központ Fonó Néptánccsoportja ez úton tudatja az      
olvasokkal, hogy szivesen fogadunk érdeklődőket a hétfőn és kedden tartandó 
próbákon este 7-től 9-ig, illetve a gyermekpróbákra hétfőn este 6-tól 7-ig.  
Bartha Gyöngyi 
Érdeklődni Bartha Gyöngyinél 0409 857 819 számon lehet.  

Kellemes Húsvéti ünnepeket kivánunk 

minden kedves olvasónknak.  

A Magyar Központ vezetősége valamit a 

Hiradó szerkesztőség 
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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 

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

2014–ben, az alábbi dátumokon, 
reggel 8 órától 

 
Április 5 
Május 3 
Június 7 
Július 5 

Augusztus 2 
Szeptember 6 

Október 4 
November 1 
December 6 

 

 

Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

 

Néptánctanitás  

Zsuráfszky Lilla és Tapolczai Gábor vezetésével 

Magyar Központ FONÓ NÉPTÁNC-EGYÜTTES: hétfőn és kedden 7-től 9-ig 
Magyar Központ kicsik: hétfőn 6-tól 7-ig 

Érdeklődni: Bartha Gyöngyi 0409 857 819 
 

Gyöngyösbokréta: szerda és csütörtök este 7-től 9-ig.  
Érdeklődni: Sinka Imre 0413 423 130 

 

Magyarországról érkező Dr. Horváth Csaba professzor, történelmi 
előadást tart "Magyarok a Kárpát medencében" témáról május 4-én, 

vasárnap délután 15:00 órakor a  Templom alatti Társalgóban. 
Az előadás után uzsonna és kávé lesz felszolgálva.  
Mindenkit szeretettel vár a Központ Igazgatósága. 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XoSK0WbJJLKXLM&tbnid=XFpsiHUkReEBFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.magyarvagyok.com%2Fkultura%2Ftortenelmi%2Fkonyvek%2Fa-magyar-nep-ostortenete%2F3206-A-magyar-n
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► 

Bemutatkozó! 

Gyermekkoromban, több 
alkalommal jártam szüleimmel 
(Zsuráfszky Zoltán, Kossuth-
díjas koreográfus, táncművész, 
Vincze Zsuzsa etnográfus, a 
Honvéd Együttes művészeti 
vezetői) a világ különböző 
pontjain elszórtan élő magyar 
közösségek-nél, 
táncegyüttesek-nél. 
Meghatározó élmény volt 
tapasztalni, hogy egy akár 

több ezer kilométerre élő magyar közösség is milyen 
erősen őrzi hagyomá-nyainkat, táncainkat. Az ösztöndíj
-programmal végre lehetőségem nyílhat arra, hogy 
immár felnőttként, én is aktívan közreműködjek a 
külföldi magyar diaszpórák közösség-és 
kultúraépítésében.  

Japánban töltött tanulmányi útjaim során színes 
programok szervezésével ismertettem meg a magyar 
kultúrát az ott élőkkel. Táncházat tartottam több 
városban (Shizuoka, Akita), népi énekeket tanítottam, 
de előfordult az is, hogy pl. Gojomeban a helyi 
polgármester beszéde előtt énekeltem magyar 
népdalokat. Az ott szerzett ismeretségeknek, 
kapcsolatoknak köszönhetően a későbbiek folyamán 
japán csoportoknak szervezhettem, és kísérőként 
vezethettem néprajzi túrákat Magyarországon és 
Erdélyben egyaránt. A programok, koncertek 
szervezésébe még nagyobb a rálátásom, mióta a 
Ghymes együttesben énekelek, akikkel az elmúlt öt év 
során, rengeteg helyszínen koncerteztünk. A színpadi 
rutin megszerzése mellett, a menedzser munkáján 
keresztül megismerhettem, hogy milyen feladatokkal 
járhat egy koncert, vagy akár egy egész hétvégés 
programsorozat (pl. Ghymes-fesztivál). 

 Gyermekként a Bihari János Táncegyüttesben, majd a 
Fővárosi Bartók Táncegyüttesben, s több mint három 
éve az örökösen kiváló Corvinus Közgáz Néptánc-
együttesben táncolok. A tánccsoporttal több rangos 
hazai fesztiválon, sőt tavaly a Magyar Televízió 
szervezésében meghirdetett „Fölszállott a Páva” 
népművészeti vetélkedőn értünk el kiváló helyezést. Az 
együttes külföldi turnéi során a párommal, nagy 
sikerrel vezettünk tánctanításokat felnőtteknek és 
gyermekeknek egyaránt, így az itthoni, általános 
iskolákban szerzett tanításaim tanulságait jól tudtam 
kamatoztatni. 

Tavalyi év folyamán a Polgári Magyarországért 
Alapítványnál volt alkalmam fél éven keresztül 
ösztöndíjasként dolgozni (külügy és képzési 
osztályon),mely során szintén sok tapasztalatot 

szereztem.  

Ötletgazdaként és főszervezőként, barátaimmal 
nemrég indítottam útjára a „Magyaróra” 
programsorozatot, amely célja a magyar kultúrák 
különböző szegmenseiről szóló előadások 
bemutatása, a különféle művészeti ágak jeles 
képviselői által. Ezek az estek komoly szervezőmunkát 
igényelnek, a program előkészítőjeként és 
lebonyolítójaként nagy a felelősségem. Úgy 
gondolom, hogy a meghívottak munkásságába való 
bepillantás lehetőséget adhat nemzeti identitásunk 
újfajta, értelmező nézőpontból való megközelítésére. 
Hiszek abban, hogy a feltett kérdésekre adott válaszok 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kultúra generációnk 
közösségteremtő tényezőjévé válhasson, valamint 
ahhoz, hogy olyan körülmények alakulhassanak ki, 
ahol a "magyarságtudat", nem tabu vagy pejoratív 
jelző, hanem egy letisztult egyértelmű tény. 

Az ELTE kulturális antropológia mesterszakos 
hallgatójaként rendkívüli módon foglalkoztat a 
határon túli magyarság identitásának kérdése. Az 
ösztöndíj elnyerésével a kint élő magyar közösségek 
táncra, énekre való tanítása mellett, az aktív 
közösségépítő tevékenységek során lehetőségem 
nyílna résztvevő megfigyelőként kutatni, hogy a 
magyar diaszpórák miként élik meg nemzeti 
identitásukat. A magyar néptánctanítási módszertan 
szerint, a páros táncokat leghatékonyabban férfi és 
nő, együtt képes megtanítani, így a 
táncpartneremmel, alkotó-társammal Tapolczai 
Gáborral szeretném a programban vállaltakat 
teljesíteni. 

                                                                            Tisztelettel: 

     Zsuráfszky Lilla 

Tisztelt Olvasók! 

Veszprémben születtem, 
kisgyerekkoromban 
kezdtem el néptáncolni a 
Bakony Táncegyüttesben. 
Későbbiek folyamán 
rendszeresen besegítettem 
az ottani gyermekcsoport 
működésébe is. Ez a 
lehetőség segített abban, 
hogy már a gimnáziumi 
éveim alatt kipróbál-hassam 
magam, mint oktató.  

A gimnáziumi évek alatt többször jártam tanulmányi 
utakon (Németország, Ausztria), ahol nagy sikerrel 
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szerveztem magyar kulturális napokat az ott élőknek. 

Életem egyik legmeghatározóbb élménye volt 2010 
nyara, amikor a kaliforniai Camp Kennolyn gyermek-
táborban dolgozhattam. A táborban eltöltött három 
hónap alatt végig fontos volt a rugalmasság, az 
alkalmazkodás a legkülönbözőbb feladatokhoz 
(indiánsátor építés, sport oktatás, népi játékok 
tanítása). A tábor lakóinak több alkalommal 
szerveztünk nagy sikerrel „Magyar Esteket”, melyet a 
világ minden pontjáról érkező táboroztató fiatalok 
éppúgy élveztek, mint a gyerekek. A magyar 
ételkülönlegességek, hagyományok, szokások 
bemutatása mellett esténként táncházat tartottam. 

A felnőttek koordinálásában a munkahelyemen 
szereztem tapasztalatokat. Pénzügyi-és hitelemzőként 
fiatal korom ellenére többször kaptam komoly 
szervezési feladatokat, alkalmam nyílt különféle banki 
projektek irányításában részt venni. Rutint szereztem 
olyan feladatok önálló elvégzésében, ahol kollegák 
magabiztos irányítása kulcsfontosságú volt. 

Az elmúlt években veszprémi barátaimmal külföldi 
turistacsoportoknak szerveztünk egész napos kulturális 
programokat a Balaton-felvidéken tavasztól szüret 
végéig. 

Egyetemi éveim alatt kezdtem el az örökösen kiválóan 

minősült Corvinus Közgáz Néptáncegyüttesben 
táncolni. Magyarország egyik legelismertebb 
amatőr együttesével volt alkalmam részt venni 
külföldi turnékon (Spanyolország, Olaszország), a 
nagysikerű előadások mellett tánctanításokat is 
tartottunk, melynek lebonyolításában aktívan részt 
vettem. Mindezek mellett számos nagyszínházi 
produkcióban vettem részt a Honvéd Együttessel a 
legnagyobb magyarországi színpadokon 
(Művészetek Palotája). 

A néptánc tanításához, mint az ösztöndíj tárgyát 
képező közösségi tevékenység meghatározó 
eleméhez, tapasztalataim szerint elengedhetetlen 
egy hasonló szaktudású alkotópartner. A magyar 
néptáncban a nemi szerepek határozottan 
kettéválnak, igazán hatékony munkát csak párban 
lehet végezni.  

Úgy gondolom, hogy kellő rátermettséggel, tapasz-
talattal és motiváltsággal rendelkezem, 
rendelkezünk ahhoz, hogy a külföldi magyar 
közösségek hasznára válhassunk. 

Tisztelettel:  

Tapolczai Gábor 

Beszámoló a magyar iskoláról 

Az idei tanévet február elsején kezdtük, és már az első 
nap szép számban jelentek meg szülők és diákok. Négy 
csoportot sikerült indítani korosztálynak és nyelvi 
tudásnak megfelelően. Tanáraink nagyszerű munkát 
végeznek:  Balázs Delinke tanítja a kiscsoportosokat 
tizenkét diákkal, Vidács Ilona tanítja a következő 
korcsoportot tizenegy diákkal, Szabó Marika osztályában 
hét diák van, Gábor Anna Mária tanítja a felsős diákokat, 
köztük négy érettségizőt. Felnőtt diákok is tanulnak 
iskolánkban, őket Peller Marika oktatja. 
 A 2014-es tanévünk eseménysorozatát iskolai 
piknikkel kezdtük március 15-én: a Magyar Központ 
játszóterén gyűltünk össze délben tanítás után. 
Terveink szerint az év folyamán megünnepeljük a 
húsvétot, az anyák és apák napját, a ballagást és majd 
karácsonyt. 
 Tavalyi évet szép eredménnyel zártuk, két 
diákunk legmagassabb pontszámot ért el az érettségi 
vizsgán Ausztrália szinten.  
 Reméljük, hogy az idei tanév is sikeres lesz 
tanulóink és tanáraink számára egyaránt.  
Szeretettel várunk minden új jelentkezőt évközben is. 

Szabó Marika 
Email: mariaszabo@optusnet.com.au 
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MÁRCIUSI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

Rövid bemutató Polgár Juditról: 

1988-ban tizenkét évesen már több jelentős nemzetközi 
versenyen diadalmaskodott, nővéreivel, Zsuzsával és 
Zsófiával , valamint Mádl Ildikóval közös csapatban, 
ebben az évben megszerezték az olimpiai bajnoki cimet 
is. 1989 január 1-től került a ranglistán, hivatalosan az 
elsők közé 2555 Élő ponttal legyőzve az akkori női 
világbajnokot, a grúz Maja Csiburdanidze-t, aki 2520 
ponttal vezetett. A Nemzetközi Sakkszövetség 
világranglistáján Polgár Judit 2693 Élő ponttal áll az 
élen, az azóta eltelt negyedszázadban egyetlen női 
sakkozó sem tudta megközeliteni.     
Web:  www.juditpolgar.com 

 
 

  

Ady Endre-t.  A Tûz csiholója c verseben olvashatjuk: 

……. 

Csak akkor születtek nagy dolgok, 
Ha bátrak voltak, akik mertek 
S ha százszor tudtak bátrak lenni, 
Százszor bátrak és viharvertek. 

…………………. 

Ez a világ nem testálódott 
Tegnaphoz húzó, rongy pulyáknak: 
Legkülömb ember, aki bátor 
S csak egy külömb van, aki: bátrabb. 

S aki mást akar, mint mi most van, 
Kényes bõrét gyáván nem óvja:  

  Simon Endrét irigylésre méltó kitartás, nem 
meghátráló elhatározás, önzetlenség jellemzi. A Sakk 
iránti szeretete gyermekkorától a főiskolán keresztül 
mai napig elkisérte. Értékes és féltett kincs, tizenhét 
országból a harminc darab sakk készlet gyűjtemény, 

többek között 100 éves magyar készlet, büszke 
tulajdonosa. 
  Bármilyen cél érdekében, segitőtársakat 
válogatás nélkül bevonva, a tőle telhető legjobbat 
teszi. Igy történt ez a 2014 március 2.-i Sakkverseny 
előkészületeivel is. 
  Endre a bajnokság szervezését már 2013 
októberében elkezdte, miután engedélyt eszközölt a 
Polgár Judit név használatra. Maurer Ferenc a Polgár 
Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért 
oktatási projektvezetője és PR menedzsere Endréhez 
cimzett levelében, többek között, a következőt irta “ 
mivel Judit minden olyan kezdeményezést szivesen 
támogat ami a sportág népszerűsitését szolgája”. Sok 
levelezés, telefon és személyes beszélgetések 
eredménye március másodikán teljesült.  A következő 
idézetből érzékelheti a kedves olvasó, hogy Endrének 
milyen irigyelésreméltó, nagyszerű hozzáálása volt/van 
az éppen vállalt feladathoz- “ Okos előrelátással a 
sakkversenyt az Erdelyi piknik napjára szerveztük, hogy 
a szellemi sport kedvelői megismerhessék a piknik 
elmaradhatatlan ételeit: a gulyást , lángost és a 
kürtőskalácsot. Bizvást remélhetjük, hogy a jellemzően 
sok nemzetiségű sakkozó társadalom kedvező képet 
formál majd rólunk magyarokról és jóhirünket 
terjeszti.”   
 A Polgár Judit Sakk Csapat Verseny, ha nem is 
egészen ahogy azt Endre megálmodta, szépen zajlott le 
és sikerként könyvelheti el a magyar közösség. A tizen-
négyéven aluli verseny első diját a Box Hill Sakk Klub 
csapata nyerte és ugyanazon a napon a nyitott (open) 
kategóriában is győzelmet aratott. A győztes csapat 
névsora : 1 Kris Chan 1757 pont, 2 David Cannon 1686 
pont, 3 Luis Chan 1680 pont, 4 Hamish Jones 1316 
pont.  Emlitésre méltó, hogy David Cannon  a felnőttek 
elleni versenyen hét játsszmából mind a hetet 
megnyerte. Ez nagy teljesitmény egy tizennégyéven 
aluli fiútól, az eredményhez csak gratulálni lehet. 
A nyertes sakkozók részére a dijakat és az elismerő 
okleveleket Dr Domaniczky Endre konzul úr adta át.  
 A sakkverseny, a kiváló segitők nélkül, nem lett 
volna sikeres és hogy Endre jó szervező és  egyben jó 
politikus, a mellékelt “Oklevél” is ezt bizonyitja, mivel a 
sakkverseny a Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti 
Társaság Izes Beszélgtők Asztaltársasága égisze alatt 
került lebonyolitásra.   
  Simon Endre és mindannyiunk köszönetét 
tolmácsolom mindazoknak, akik segitséget nyújtottak. 
A Melbournei Magyar Központnak, hogy helyet adtak a 

http://www.juditpolgar.com/
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► 

Március 16 

Március 15.-i megemlékezés. Rendkivüli nap! 

Áprilisi idő márciusban. Süt a nap, beborúl, csepereg, 
süt a nap, igy váltakozik az időjárás és majdnem fázunk 
is ezen a napon. 

Az emberek lassan gyülekeztek, közeledett a hirdetett 
időpont d.u. 3 óra. Egy kis késéssel megkezdődött a 
megemlékezés a Magyar Hősök Emlékére állitott kegy-
hely előtt. Bakos János üdvözölte a megjelenteket és 
elmondta az ünneplés sorrendjét. Dézsi Csaba tiszte-
letes rövid igehirdetését hallottuk, melynek befejező 
mondata“Ha Isten velünk ki ellenünk” volt, ezután 
Laczkó Mihály Atya áldása hangzott el. A megem-
lékezésre hivó hirdetés szavait ismételve “hajtsunk 
fejet együtt 1848 emlékének” Sikó Anna Nagykövet és 
Bakonyi Péter vezető konzul, az emlékmű előtt 
elsőnek hajtottak fejet és helyezték el a kegyelet virá-
gait. Ezután egyének és egyesületek képviselői követ-
keztek: A Vitézi Rend, V.M.T., Magyar Irodalmi és 
Kultúrtörténeti Társaság, D.D.M.SZ., Nunawadingi 
Idős Magyarok Klubja, Árpád Otthon, Erdélyi 
Szövetség, Fonó Néptáncegyüttes, Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes, M.H.T.V., M.V.Sz., 54. és 
63.Cserkészcspatok, Percel (Délvidék) közvetlen 
leszármazottai nevében, Barna Szilárd, Pálos Enikő, 
Pálos István, Melbournei Magyar Központ. 

 Az ünnepség első részének befejezéséül elénekeltük a 
Szózatot, mely előtt János ismételten  felkérte a 
közönséget, hogy azok, akik állampolgársági eskütételt 
tesznek a klub terembe és azok, akik az ünnepi műsor 

második részét várják azok Ifjúsági terembe fáradjanak 
be. 

 A fent emlitett időjárás volt az oka a némi káosznak és 
idő csuszásnak, mivel az eskütételt a koszorúzás után 
az emlékmű előtt akarták tartani.  

 Miután minden elkészült az ünnepélyes fogadalom 
tételre, Fodor Sándor a Melbourne-i Magyar Központ 
egyik igazgatója üdvözölte az egybegyülteket és a hi-
vatalos személyeket Sikó Anna rendkivüli és meg-
hatalmazott nagykövetet, Bakonyi Péter vezető kon-
zult, Világos István t.b. konzult és feleségét Esztert és 
az Egyházak képviselőit, átadta a szót Anna nagykövet-
nek, aki szintén  üdvözölte az egybegyűlteket és többek 
között a következőket mondta:17 000 km-re a Kár-
pátmedencétől, délkeresztje alatt a Wantirnai Ház a 
legnagyobb és legmelegebb tűz itt Ausztráliában, Victo-
riában. A magyar nemzetet, egy háromlábú székhez 
hasonlitotta, mely biztonságos: Magyarország körkép -
kilenc világ rész - negyvenhárom ország. Elmondta, 
hogy a szétszóródás igazságtalanságát próbálja a mai 
kormány helyrehozni. Az új alkotmány első törvénye a 
nemzeti összetartozás. A szines multikulturában, mint 
magyar foglalunk helyet. Magyarország és a magyar 
nép iránti kötelezettséget vállal az, aki esküt tesz. Az 
állampolgári joggal kötelesség jár és ezt a mai napon 
huszonöt személy vállalta. 

 Sikó Anna felkérésére huszonöt személy állva, 
ünnepélyes esküt, illetve fogadalmat tett, melynek 
utolsó mondata ez volt “Isten engem úgy segéljen!” 

 “Isten hozta önöket!”  hangzott el miután az új állam-
polgárok átvették  okmányaikat. 

versenynek és ezzel jelentősen hozzájárult a magyar 
közösség a SAKK népszerűsitéséhez. 
  Továbbá a Sakk verseny védnökei és segitői: 
Budapest Restaurant, Korona Restaurant, Mamor Tea 
Salon, Sassafras Dove Motel, Titanic Restaurant, 
Kapantzian Artúr, Kádár Éva, Kádár Kata, Kovássy 
Marianne, Kövess Ilona, Varga Emő. 
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 Az ünnepélyes eskütétel a Himnusszal  ért véget. 

 Az Ifjúsági Teremben, ahova már megérkeztek az 
ünnepélyes eskütétel résztvevői is, a megemlékezés 
tovább folytatódott Fodor Sándor megnyitó szavaival, 
miután Sikó Anna nagykövet ünnepi beszéde követ-
kezett. Harmat Árpád Péter iró, történész szavait idéz-
te“Mi a magyar?” és hogy Kossuth a magyar Szabad-
ság alapkövét tétette le. Befejezésül elmondta, hogy a 
két és fél év munkássága alatt milyen eredményeket 
sikerült elérnie, többek között: Canberrai követségen 
egy Székely kapu és a Puskás Ferenc szobor felállitása is 
valóra válik. Ezután bemutatta Bakonyi Péter vezető 
konzult, aki üdvözölte a jelenlevőket, elmondta, hogy 
szombaton érkezett családjával együtt Melbourne-be és 
hogy a négy éves missziójának kezdete számára nagy 
élménnyel kezdődött, hogy része lehetett a március 15.-
i  ünnepségnek. Ugyanis érzelmi töltetet kapott  ilyen 
messze Magyarországtól otthon érezheti magát, mert 
magyar szót hallott amióta ideérkezett. Beszéde be-
fejezéséül kérte a jelenlevőket, hogy bármikor bizalom-
mal forduljonak hozzá hivatalában. 

 A műsort a következő mondattal kezdték  “Ha 1848-at 
meg akarjuk érteni, nem lehet nem visszanéznünk a 
korábbi történtekre.” 

A műsorban a mesemondók elbeszélése 1490-től, Má-
tyás király halálától kezdődött. Az 1820 évekhez érve 
szavalatok, énekek és táncokon keresztűl érzékeltették 
az 1848-as történteket.  A Cserkészek előadásában 
elhangzott:  Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger, 
Klapka Induló, Kossuth nótá és Ábrányi Emil - Él a 
magyar... 

Toldi Bianka elszavalta a Nemzeti Dal-t, Svak László és 
Gémesi Zoltán verbunkot táncoltak. 

Végezetűl feltették a kérdést mindannyiunkhoz, hogy a 
látottak és hallottak után “ ti tudnátok márciusi ifjak 
lenni?”  Sokan mondják, hogy háromféle ember van: 
első, aki tesz, második: aki figyeli az eseményt, harma-
dik: aki azt sem tudja mi történik körülötte. Megkérdez-
hetnénk magunktól mi melyikhez tartozunk.”  

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével ért véget. 

 A 2014-es március 15-i megemlékezés műsoráért   Ko-
vássy Éva, Kovássy István, akik egyben a műsor be-
mondó/mesemondó (narrátor) szerepét vállalták, a 
Cserkészcsapatokkal együtt dicséretet érdemelnek.  

 Munkatársak: Bakos János, Kovássy Imre, 

Vendégszereplők: Gémesi Zoltán, Toldi Bianka, Svak 
László  
Cserkészek: Bartha Anna, Bartha Gábor, Bartha Benja-
min, Czudar Ella, Czudar Mihály, Czudar Zsuzsanna, 

Március 23 

2014. március 23-án vasárnap délután 3:30-kor Magyar 
Rózsa “Tiszta szivvel” cimű műsorának voltunk tanui. 
Diszbe öltözött  asztalok várták a vendégeket. A több mint 
száz személyes közönség miután helyet foglalt asztalánál 
alig hogy elfogyasztotta a finom pogácsát és pezsgőt már 
is kezdődött a műsor. Vető Olga igaugató üdvözlő szavai 
után átadta a szót Zrinyi Jánosnak, aki bemutatta Magyar 
Rózsát a lelkes közönségnek mivel ő általa került Rózsa a 
Melbourne-i Magyar Központ szinpadára. Magyaror-
szágról, Magyar Rózsa saját szerzésű dalaival, magyar 
népdalokkal és nótákkal szórakoztatta a nótát kedvelő 
közönséget. Többek között elhangzott: “ Elindultám szép 
hazámbúl.., Szülőföldem sohasem feledlek én…, Ha én ró-
zsa volnék…,stb, voltunk a Horváth kertben, a János 
hegyen és a Nemzetinél, a Csitári hegyek alatt. A műsor 
második részében Rózsa a közönségnek találós kérdést 
adott fel, melynek nyertese Szabó Vilma volt, aki ajádékúl 
egy CD lemezt kapott. Rózsa táncolni hivta a közönséget a 
“Most kezdődik a most kezdődik a tánc…dallal, mely 
hivásnak Koppány Éva és Lajos örömmel tett eleget, 
megkezdték a táncot. Két kislány is csatlakozott hozzájuk, 
akik késöbb sem hagyták el a művésznő oldalát. Befeje-
zésűl “Azért vannak a jóbarátok…” dalt énekelte Rózsa. A 
barátságról szóló dalok mindig népszerüek, mert lelke mé-
lyén mindenki hordoz egy jóbarátot. 

Ismét átéltünk egy délutánt, melyen a nosztalgia átütötte 
a már porosodó emlékeket. 

Magyar Rózsának további sok sikert kivánunk! 

Köszönetet érdemel Székely Zenekar, akik kellemes zen-
éjükkel fogadták és a szünetben és a műsor végén 
szórakoztatták a közönséget, továbbá az Ifjúsági Szövet-
kezet vezetősége és mindenki, aki bármivel hozzájárúlt a 
délután sikeréhez. 

u.i. Sajnos a Magyar rendezvények a modern technológia 
által el vannak kárhoztatva, mindig a hangfelszereléssel 
van gond. De szerencsére egy magyar ezermester min-
dent meg tud oldani, igy volt ez most is. 

Március 28 

Pénteken, március 28-án a Magyar Központ Társadalami 
Klubjában este 6-órára meghirdetett jogi forum az üzleti 

Gruber Ricky, Kocsis Eszti, Kocsis László, Kocsis Márta, Koc-
sis Rudolf, Kovács Róbert, Mukus József, Pál Benjamin, Pál 
Daniel,Szabó Katalin, Tóth Éva. 

Köszönet a műsor szereplőinek, munkatársainak és min-
denkinek aki bármivel hozzájárúlt e rendkivüli szép nap 
sikeréhez. 
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63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2014-es  
Munkaterve –  áprilisi 

 
április 5: 

Raj kirándulás 
 

április 19: 
Összejövetel 

FIGYELEM! 

Böjte Csaba április 24 és május 11 
között tartozkódik Ausztráliában. 

A Magyar Központ Szent István Ökumenikus 
templomában május 3-án este 6.30-kor tart 
szentmisét. A mise után állófogadás lesz a 
templom alatti társalgóban.Bővebb fel-
világositásért hivja Bagin Liviát a 96872928 
telefonszámon. 

vállalkozásokat érintő jogi kérdésekről tartottak 
előadást.  

 A szakszerű forumot két magyar származású, 
Melbourne-ben élő és működő ügyvéd,  Dr Boros 
Erzsébet és Agárdy Péter tartották. A Korona 
Csárdában barátságos beszélgetés és finom étel 
elköltésével fejeződött be ez a rendhagyó előadás, 
melynek reméljük lesz folytatása. 

Úgyszintén, ezen a napon érkeztek a Körösi Csoma 
Sándor Program kiküldöttei Zsuráfszky Lilla és 
Tapolczai Gábor. Nagyon hamar hivatalba léptek, 
másnap szombaton bemutatkoztak Jandó Gyula 
születésnapi ünnepségén karöltve a Gyöngyös-bokréta 
táncosokkal. Este viszont a Kultúr Kör vendégei voltak 
ahol szintén nagy lelkesedéssel fogadták öket. Sok 
szerencsét az itteni munkájukhoz!  

Március 29 

Közösségünkben egyre többen töltik be életük 90. 
évét. Jandó Gyula március 28-án született és március 
29-én, szombaton délben, családja és barátai körében 
ünnepelte 90. Születésnapját.   

Isten éltesse sokáig erőben, egészségben!  

Március 29-30 

A második  SZIVÁRVÁNY FESZTIVÁL vagyis 
“Multicultural Harmony Day” a Knox-i Városháza 
rende-zésében, a Victoriai Állam hozzájárulásával, a  
Lengyel Házban Polish House SYRENA, Rowville-ben 
volt megtartva. Tizenhat nemzeti közösség vett részt, 
járult hozzá a nap sikeréhez. Természetesen a rendező 
bizottság is a fent emlitett nemzetiségek  
kiküldötteiből tevődött össze. A Magyar Központ 
közösségének képviselői Marót Márta és Pál Zsuzsan-
na voltak. Zsuzsa a műsorért volt felelős és igy 
természetes volt, hogy a Magyar Néptánccsoportok, a 
Központ Fonó Néptáncosai, Kultúr Kör, és a Pityu/Ági 
Duó vendégsze-repeltek, szines előadásssukkal 
emelték mindkét nap műsorának szinvonalát. A 
nemzetiségek közül, jelenlé-tükkel, talán a magyarok 
támogatták legjobban/legnépesebben a Fesztivált, 
mivel sok magyar lakik a környéken. 

KÉPEK A MÁRCIUSI ESEMÉNYEKRŐL 

A 10-ik ÉS 11-ik OLDALON. 
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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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 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    

Csatlakozzon Facebook-on “Magyarok Mel-
bourneben - Hungarians in      Melbourne” 

csoporthoz.  

A VÉTKESEK MEGVÁLTÓJA 

 
Vétkes minden ember, ki bűn felett szemet huny. 
Vétkes minden ember, kinek Isten neve gúny. 
Vétkes miden ember míg tettét be nem vallja,, 
Kit kisértés csapdája fog és a kegyelmet elkerüli. 
 
Vétkes minden ember, ki hamisan esküszik és dúl, 
Ki nyereségért vádol, támad és igaz ellen fordul.  
Vétkes minden ember, aki Krisztussal szembe száll. 
Merőn fél is míg kegyes hívást hall, de odébb áll. 
 
Vétkes minden nemzet, kinek a magyar szó gúny, 
Aki népem nevét, hitét sérti és sorsától elfordul. 
Vétkes minden ember, ki ármányt hív honomba, 
Míg vétkeit nem bánja, de gyűjti nagy halomba.  
 
Vétkes minden ember, ki sértőn önérdek vezet, 
Ki bálványra esküszik és elötte le is térdel.  
Vétkes minden ember, aki cselszövéssel fárad, 
Ki titkos hamissággal ártatlanokra támad. 
 
„Ti igaz barátim, kik kűz'dtök valóban szentül,  
Vétketek letörlésére hullt vérem a Keresztről. 
Igy bennetek, magamat tisztán látom végre; 
Ha követtek engem, a Megváltó Krisztust, dicsérve!”  

Antal Péter,       
Melbourne  2O14 

Anyáknapi Ebédre 
várunk sok-sok szeretettel minden 

édesanyát, nagymamát, leendő 
anyát és családtagját. 

 
Helyszin: 

Korona Csárda étterem 
 

Időpont: 
május 11, vasárnap 

 
Ebéd: 

Izletes Büféasztalunk  
teljeskörű választéka  

 
Ár: $42 

 
Asztalfoglalás: 9801 8887 
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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 
 

 
  

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS 
Personal Injury Layers 

No Win No Fee!! 

 Dr. Livia Tonge Principal 
Magyarul beszélünk 

Gyakorlatomat Ausztrália egyik legnevesebb, ezen a  
téren szakositott ügyvédi irodájában szereztem, 

majd voltam igazgatója az egyik irodájuknak. 
Akármilyen természetű a sérülés, biztositjuk, hogy a 

lehető legjobb eredményt fogjuk kiharcolni az Ön 
számára.  

Balesetek lehetnek: 
JÁRMUVEL, MUNKAHELYEN, KÖZUTAKON, 

KÖZÉPÜLETBEN, KORHÁZBAN (GONDATLANSÁG, 
ORVOSI TÉVEDÉS), SPORTOLÁS, ERŐSZAK, TESTI 
SÉRTÉS, LELKI BÁNTALMAZÁS, STB. MINDEN AMI 

MARADANDÚ FIZIKAI, SZELLEMI VAGY LELKI 
SÉRÜLÉST OKOZOTT. 

Magyarok részére ingyenes szolgáltatás: Abban az 
esetben, ha Ön már részesült anyagi kielégitésben a 

fenti okok miatt más ügyvédi iroda segitségével, még 
mindig van  további lehetőség összegek igénylésére, 

ami sokszor figyelmen kivűl marad. 
Hivja irodánkat egy megbeszélési időpontot foglalni 

és majd hozza magával az összes superanuation 
okmányait. Ezen okmányok átvizsgálása és 

kiértékelése ingyenes. 
Ingatlanok adás-vételével is forduljon hozzánk. 

WWW.tongelawyers.com.au 
Telefon:(03) 96705504     Fax: (03) 9602 5615 

Email:  ltonge@tongelawyers.com.au 
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000  

http://WWW.tongelawyers.com.au
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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.ilosvay.net   

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.ilosvay.net


16 

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:    Bartha Gábor 
tel:  9754 17O6  vagy O417 5O6 226   
 
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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április 1. szombat Munkanap 
 
április 6. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
     
április 13. vasárnap 8.30 Szentmise 
 
április 17. csütörtök 19.30 Nagycsütörtöki Szertartás 
 
április 18. péntek  11.00  Református Istentisztelet 
    15.00 Evangélikus Istentisztelet 
    19.00 Nagypénteki szertartás 
 
április 19. szombat 19.30 Nagyszombati szertartás 
     
április 20. vasárnap 11.00 Református Istentisztelet 
              
április 27. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00  Evangélikus Istentisztelet 
     

Májusi naptár 
 

május 3. szombat  Anyák Napja Cserkészek rendezésében  
    Böjte Csaba látogatása 
május 4. vasárnap  Magyarok a Kárpátmedencében—előadás  

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 április 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. 

ÁPRILISI NAPTÁR 


