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Májusköszöntő zenés-táncos 
mulatság Melbourne-ben 

 
Melbourne-ben a Kőrösi Csoma Sándor 
ösztöndíjasok egyik „nagy ausztrál álma” 
vált valóra, amikor május 18-án sikeresen, 
nagy látogatottsággal megvalósult a 
hagyományteremtő „Jeles napok, Magyar 
ünnepek”programsorozat első állomása-
ként a Májusköszöntő zenés-táncos 
mulatság. 
 A cél az volt, hogy a Melbourne-
ben élő és tevékenykedő családokat és 
intézményeket összehozni egy napon, úgy, 
hogy mindenki egytől-egyig azt érezhesse, 
hogy személyesen ő maga is hozzájárult az 
esemény sikeréhez. Ezért találtuk ki, hogy 
az ellátogató gyerekek beérkezésükkor 
kapjanak egy kvízt, s az azon levő 
kérdésekre különböző kézműves 
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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 

 

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 NÉPTÁNCEGYÜTTES: hétfőn és kedden 7-től 9-ig 
Érdeklődni: Bartha Gyöngyi 0409 857 819 

 
Gyöngyösbokréta: szerda este 7-től 9-ig. (csütörtök este a Bocskaiban) 

Érdeklődni: Sinka Imre 0413 423 130 
 

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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54 sz.  Hunor és Magyar Cserkészcsapat  
63 sz. Tormay Cecil Leány Cserkészcsapat  
52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat 

 
 

Szeretettel és tisztelettel meghív mindenkit a 
2014. július 19-én szombaton este 6:30 órai 

kezdettel tartandó  

50-ik melbournei 
 

Anna Bál-ra 
a Magyar Központ Nagytermébe 

760 Boronia Road, Wantirna (Melway 63 F5) 
 

 Zenével Pityu és Ági szórakoztat  

 
Belépődíj:  $25   
Nyugdijasoknak/Fiataloknak:  $20 
12  éven aluliaknak ingyenes 

 
Finom vacsora, sütemények és italok  

Szokásos jó hangulat; gazdag tombola 
 

Asztalfoglalás:  
Kocsis Márti -9545 1257  martika@tpg.com.au 
Czudar Zsuzsa -0419 107 717  czulou@yahoo.com.au 

 

Kérjük legyen a vendégünk  Estélyi ruha ajánlatos 

mailto:martika@tpg.com.au
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63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2014-es  
Munkaterve –  júniusi 

 
 

június 14: 
Összejövetel 

 
június 28: 

Összejövetel 

Bemutatkozás 
A Körősi Csoma Sándor 
ösztöndíjasaként 
érkeztem áprilisban, 6 
hónapra. 
Végzettségem szerint 
pszichológus és 
pedagógus vagyok, 
gyermekekkel és 
felnőttekkel foglalkozom 
otthon.  
Melbourneben a félév 
során elsősorban 
gyermek-és felnőtt 
programokat fogok 
szervezni. 

Gyermekeknek lesz mesefoglalkozás, családoknak 
családi nap és kirándulás. Célom, hogy minél több 
magyar fiatal jöjjön el a programokra, és hogy ők is 
újra bevonódjanak a magyar életbe. Lesznek magyar 
bulik, találkozások.  
Magyar nyelvkurzus indul júniusban azoknak, akik 
szeretnének jobban beszélni és írni magyarul. 
Az Árpád-otthonban is minden héten tevékenykedem 
és vetítéseket, beszélgetéseket szervezek a lakóknak.  
Az ösztöndíj program keretében továbbá a magyar 
iskolákban magyart tanítok gyermekeknek (Bocskai 
Központban, a Dandenongi Magyar Iskolában és a 
Kultúr Körben). 
A Magyar Központ aktuális programjai: 
Magyar nyelvkurzus: Június 5.-én indul, este 6.30-
20.00-ig. 
Mesés gyermekfoglalkozás: Július 2., délután 3.00- 
16.30. 
Szeretettel várom a különböző programokra az itt élő 
magyarokat és családtagjaikat! 
További információ a KCSP Facebook oldalán. 
Kőpataki Katalin 

VÖRÖSKERESZT KERESI: 
 

KOTKA IMRE  
Aki tud hoválétéről, jelentkezzen a Vöröskeresztnél. 

KERESIK Doirothea es Emil Feigler - Ausztrliaba  

22/1/1951-ben erkeztek. A 0418 553 1293 mobil 

szamot lehet  hivni a fentive kapcsolatosan  
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Jusztin Tamás, Risztics István valamint a Melbourne-i 
Magyar Központ vezetősége által rendezendő 

 

mely  

2014. szeptember 20-án a Melbourne-i Magyar Központban  

760 Boronia Road Wantirna, lesz megtartva.  

Asztalfoglalás: Pál Zsuzsánál  0414 988 125 
 

A benevezők előzetes válogatása,  

ahol vendégek is részt vehetnek, vasárnap,  

augusztus 24-én, a fenti cimen, déltől történik.  

Belépő dij egységesen $10 

Ebéd, Ital és Sütemény nyitástól kapható! 

A vetélkedés után  

A NÉVTELEN ZENEKAR és PITYU/ÁGI-val                 

BULI! 
AZ ELŐZETES VÁLOGATÁSBA BENEVEZÉS KORHATÁR 

NÉLKÜLI 

Jelentkezés legkésőbb július 31-ig  
Bővebb felvilágositásért kérjük hivja az alábbi  

személyek egyikét:  

Jusztin Tamás: 0430 395 524  - Risztics István: 0434 331 135  

mindketten megtalálhatók a “facebook”-on is. 
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állomásról-állomásra járva, megtudhatják a választ. 
Minden állomáson más magyar szervezet tagjai 
segítették a gyerekeket.  
 A mézeskalács díszítést a Magyar Központ 
Fonó táncegyüttes tagjai vállalták magukra, a 
nemezelésben a Bocskai Központ segített,a Kisze 
babákat rongyokból és fakanálból a Victorian School of 
Languages magyar tagozata készítette, a  
májusfakészítést papírmaséból a Kultúr kör vállalta 
magára, különböző minták fába égetésével a 
cserkészek szórakoztatták a gyerekeket, a felnőtteket 
pedig a Gyöngyösbokréta Táncegyüttes tagjai helyben 
sütött lángossal és ausztráliai magyar körte pálinkával. 
  Mindezek mellett még gyöngyfűzésre, 
fonalbojt-készítésre, Rubik-kocka kirakásra, népi 
motívum-színezésre és még számos egyéb érdekes 
elfoglaltságra volt lehetőségük a gyermekeknek. Sok 
szülő keresett meg minket örvendezve, hogy máskor a 
csemetéje unottan haza akar menni minden 
programról, s itt meg egész délután gyártja a szebbnél 
szebb kézműves termékeket. 
 A Magyar Központ Ifjúsági termében már az 
ünnepséget megelőző nap nagy volt a készülődés.  A 
dekorációt a feldíszített kézműves-állomások mellett, 
felszalagozott faágak, nemzetiszín lufik és nem utolsó 
sorban egy öt méteres májusfa szolgálta. 
 Másnap nagy izgalommal vártuk, hogy 
kinyithassuk a kapukat. Nem kellett sokáig várni, rövid 
időn belül megtelt a terem 
 Az ünnepséget Bakonyi Péter melbourne-i 
vezető konzul, valamint Vető Olga az Ifjúsági és 

Kulturális Szövetkezet egyik igazgatója nyitották meg. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy az eseményen részt 
tudott venni, Nick Wakeling ausztrál felsőoktatásért 
felelős miniszter is, aki beszédében többször 
megemlítette, nagy öröm számára látni, hogy 
mennyire csodálatos, sokszínű kultúrával 
rendelkeznek a magyarok. 
 A program nagyon sokszínű volt, a Májusfa –
szokás néprajzi bemutatása, közös énektanulás után 
a nap legfelemelőbb pillanata az ünnepélyes 
szalagtűzés volt. Együttesenként 1-1 pár, viseletbe 
öltözve, az előre megírt szalagokat feltűzték a 
májusfára. A fa szimbolizálta a közös magyar 
gyökereket, a szerte-ágazó ágak a melbourne-i 
magyarság sokszínűségét. Nagyon megható volt, 
amikor a szalagtűzés zárásaként az egész terem 
együtt énekelte el a Tavaszi szél vizet áraszt című 
népdalt. 
  Az ünnepély záróprogramja a táncház volt. 
Kezdődött egy vidám, energikus gyerektáncházzal 
dunántúli muzsikára, majd ezt követte a felnőtt 
táncház szatmári, majd mezőségi zenére.  
„Kitáncoltattuk” a májusfát, ami ilyenkor a tavasz 
köszöntését, a rossz idő elűzését szimbolizálja. A sok 
összetartó magyar ember közös táncát látva, az ide 
látogató azt hihetné, hogy magyar földön jár, csak 
annyi a bökkenő, hogy a déli féltekén, Melbourne-be 
pont májussal köszöntött be idén is a tél. 
                             
Zsuráfszky Lilla és Tapolczai Gábor 
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A Magyar Iskola hirei 

Iskolánk  sikerrel ünnepelte meg az anyák napját május 
10-én, szombaton. Ünnepélyes és ugyanakkor családi 
hangulatban hangzottak el az anyákat, nagymamákat 
köszöntő versek, énekek.  Szép számban gyűltünk 
össze ennek a kedves és csodálatos eseménynek a 
megünneplésére. 

Egy hét múlva május 17-én az Árpád otthon kérésére 
megismételtük az előadást az otthon lakói számára is. 

Köszönjük tanárainknak a szorgalmas és fáradságos 
munkájukat, úgyszintén a szülőknek, főleg az anyu-
káknak a sok finomságot, amivel méltó módon zártuk az 
ünneplést. 

Gábor Anna Mária 
Szabó Mária 

Ausztráliai Magyar Pedagógusok 
Konferenciája 
2014. július 5-6. 

 

A Konferenciánk elsődleges célja, hogy megalapozzunk 
egy olyan magas szakmai színvonalon működő oktatást 
az Ausztráliában élő magyaroknak, mellyel 
megőrizhetjük és fejleszthetjük a magyar nyelvtudást, 
hagyományt, kultúrát és történelmet. 
Szakképzett magyar pedagógusok részvételére 
számítunk, akik tudásukkal és többéves 
tapasztalatukkal az Egyesület szakmai hátterét adják. 
A Konferencián bemutatásra kerül minden ausztráliai 
magyar iskola, illetve a magyarországi ösztöndíjak, 
pályázati és továbbképzési lehetőségek is, mellyel 
támogathatjuk azon diákokat, akik tanulmányaikat 
Magyarországon szeretnék folytatni, vagy időszakosan 
végezni. 
Reményeink szerint elindulhat egy olyan 
együttműködés, mellyel közösen segíthetjük a magyar 
gyermekek tudását, szellemi és lelki fejlődését is. 
 

A Konferencia időpontja: 2014. július 5-6. 
Helyszíne: Melbourne, Bocskai Központ, 121-123 St 
Georges Road North Fitzroy 3068 
További információ: 
www.ampegyesulet.wordpress.com 
Facebook: Australian Assosiation of Hungarian 

Teachers (group) 

Májusi Munkanap  

 

Munkatársak most is, mint általában, az 
elkötelezett gárda a következő személyek 
voltak: Tárnoki János, Bakos János, Simon 
Endre, Rodek Tóni, Varga Árpi, Sülly Sanyi, 
Koppán Lajos, Mausecz John, Vető Tibor 

 

Ez alkalommal a fűnyírógépkerekének  (ride 
on) javítása, fűvágás, pálmafák metszése, 
szemét égetése és általános kertészkedésre 
került sor. 

Az ebédet Vető Olga készítette. 

http://www.ampegyesulet.wordpress.com
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MÁJUSI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

május 3, szombat 

Böjte Csaba ofm testvér Déváról, programokkal teli 
rövid időt töltött Ausztráliában, utazva egyik nagy 
várostól a másikig. Böjte Csaba, Pető Gábor atya és 
Laczkó Mihály atya közreműködésével, május 3.-án 
szombaton este 18.00-kor, a Szent István Ökumenikus 
templomban, tartott szentmisét, melyen a Melbourne-
i magyar közösség szép számban vett részt. Csaba 
testvér szentbeszéde a "család"-ról szólt. Elsősorban, 
mint az egyház papja, azért beszélt a családról, mivel 
Ferenc Pápa előirása szerint "a napi szentmisében 
Szent Józsefről és jegyeséről Máriáról megemlékezni", 
másodsorban azért, mert mindennapjai is a családról 
és különösen a gyermekekről szól. Beszédében 
kifejtette, hogy a mai világban az emberek vágynak-
futnak valami után és ha vágyaik betejesülnek igazán 
akkor sem boldogok. Ráébrednek,  hogy életükből 
valami hiányzik. Mi kellene ahhoz, hogy a mai világ 
embere boldogabb legyen? - válasz Csaba testvér 
szavaival "Gyermekáldás",  "a magyarok körében 
elkelne egy jó, tavaszi "gyerek" eső" , mert a gyerek 
az ajándék és áldás. Feladatok azért vannak, hogy 
megoldjuk, igy a gyerekáldást is, döntsünk az élet 
mellett! Továbbá feltette a kérdést "az alázattal hol 
állunk?", meg kell bocsájtani egymásnak ne bűnbakot 
keressünk, nehézségekben őrizzük meg lelkünk 
nyugalmát, a reményt és bizalmunkat ne veszitsük el. 
Egyek vagyunk, testvérek vagyunk, keresztények 
vagyunk! 
Ha Böjte Csaba testvérröl eddig nem hallottunk volna 
semmit, a fenti sorok után itélve tudhatjuk, hogy 
életében milyen feladatot tölt be.  
Röviden a Dévai Szent Ferenc Alapitvány-ról.  Az 
Alapitvány 1993-ban alakult.  
„ A Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által 
létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben 
embertelen körülmények között, sokszor az éhhalál 
szélén tengődő gyermekek felkarolása. Böjte Csaba és 
munkatársai áldozatos munkájának köszönhetően 
mára már több száz gyermek nevelkedik az intézmény 
valamely otthonában, megmenekülve a mérhetetlen 
nyomor jelentette kilátástalan sorstól.” 

  Wikipedia 
A szentmisét követően, mindannyian lementünk a 
templom alatti társalgóba, ahol sütemény és kávé 
várta az egybegyülteket. Miután Böjte Csaba testvér is 
megérkezett a következő egyesületek 
képviselői/egyének, Erdélyi Szövetség, Jandó Gyula, 
Melbournei Magyar Központ, Regnum Szövetkezet, 
átadták adomány boritékaikat, megköszönve 

munkáját, jó egészséget kivánva további feladata-
ihoz. Ezután Csaba testvér hamarosan elköszönt, mivel 
másnap, vasárnap már az Adelaide-i Magyar közösség 
várta őt. 
Reméljük az Ausztráliában töltött napokról szép 
emléket vitt magával és azóta már kipihente 
fáradalmait. Kivánunk neki, munkatársaival együtt, 
további sikeres és örömteli munkát. 

 
május 4, vasárnap 
 
Vasárnap délután, amikor a Szent István Ökumenikus 
templom alatti társalgóba léptem, még kevesen voltak 
jelen, igy könnyű volt felismerni Horváth Csaba 
történész, politologus személyét, aki várakozva a 
meghirdetett időpontra, kissé izgatottan, gondolatai-
ban elmélyedve állt a terem közepén és időnként 
leellenőrizte előadásához szükséges kellékeit. 
Köszöntöttük egymást és kérdésemre elmondta, hogy 
nem először van Ausztráliában 2012-ben ösztöndijjal 
„Visiting Fellow” volt Canberrában és ez alkalommal 
pedig Melbourne-ben az „EU in the shadow of  Asia” 
konferencián vesz részt. Ez adott alkalmat a 
Melbourne-i Magyar Központba látogatásának és 
„Magyarok a Kárpát medencében” előadásának 
megtartására. Történész Diplomáját az Eötvös Lóránd 
Tudomány Egyetemen szerezte, doktorátus fokozatát 
pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen, Nemzetközi 
kapcsolatokból.  Doktori cimét 2014. június 27 után 
veheti fel. Valójában Horváth Csabának nem kellett 
volna izgulni, mert három órára összegyült az 
érdeklődők társasága és kezdődhetett az előadás. 
Csaba, a fenti észrevételeimet megcáfolva, nyugodtan, 
nagy szakértelemmel, adatokkal alátámasztott, 
felvilágositó előadást tartott. Előadásából megtud-
hatta a hallgató, hogy hogyan alakult Magyarország 
néprajza a XV. századtól a XIX. századig.  
Köszönjük Csabának, hogy eljött közénk és előadásával 
gazdagitotta a Melbourne-i Magyar Központ kulturális 
életét. 
Horváth Csabának választott pályájának kezdetén 
további sok sikert kivánunk. 
 

május 18, vasárnap 

Az ajtók még zárva. Az utolsó simitások történnek, 
mivel nagyon kevés időt adtak maguknak a rendezők 
úgy hirdetésre mint az előkészületekre. De igy van ez 

http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6jte_Csaba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferences_rend
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerzetes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
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amikor két rendezvényt akarnak összekötni úgy, hogy 
mindkettő sikeres legyen. 

Hogy a kedves olvasó is tudjon a háttérben 
történtekről, igy elmondom, hogy a Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes „Car Boot”-sale-t, tehát autó 
csomagtartójába férő kincsek árusitását hirdették meg 
saját körükben. Erre a napra, a hiradóban csak a 
„Május Köszöntő” hirdetés jelent meg. De ezt 
félretéve, talán a vártnál kevesebb, de számos autóból 
kerültek elő az eladnivalók. A Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes tagjai vállalták a felelősséget a fent 
emlitett rendezvényért. Amikor odaértem még 
nagyban sütötték a kolbászt, lángost és ha bár az 
emberek nem álltak sorban, azért lassan fogyott a 
következő személyek által elkészitett finom étek: 
Csikós Zoltán, Fekete Orsolya, Huszár Jutka, Juhász 
Etelka, Juhász Géza, Lovrecz Krisztián, Muzsi Csilla, 
Sinka Imre, Szabó Endre, Szabó Katrina, Szász Rita, 
Tóth Zoltán,Volentér Tamás.   

Május Köszöntő - Zenés, táncos, mulatság 

Egy kis késéssel, miután az utolsó simitások 
megtörténtek, nyitották ajtóikat. Ez nagyon is jó volt, 
mert izgatottan vártuk, hogy mikor engedik már be a 
vendégeket. A kiváncsiságot, érdeklődést a várt 
eseményre igazán előnyös  felcsigázni. Kellemes 
meglepetés volt, hogy amikor a szinpad felőli ajtón 
beléptem egy kedves mosolygós arc fogadott, Bakonyi 
Péter – vezető konzul személyében. Köszöntöttük 
egymást és hamar rájöttünk, hogy mi már régi 
ismerősők vagyunk, ugyanis friss Melbourne-be 
érkezésük másnapján a Központban egy rendezvényen 
már találkoztunk. Ezután megismerkedtem Péter 
kedves feleségével Zsófiával és kislányaikkal is. Lassan 
megtelt az Ifjúsági terem. Időbe telt, amig nagy 
érdeklődéssel végigjártuk, elolvastuk a tiz állomás 
tájékoztató irásait, melynek segitségével mindenki 
kitölthette a pénztárnál kapott kérdőivet, aki addig 
nem tudta a helyes választ az is. A megválaszolt 
kérdőivet egy dobozba lehetett bedobni. Ugyszintén a 
pénztárnál két kis szelvényt adtak  pálinka és lángos 
kóstolóra. A bárban italokat, kávét árultak és finom 
sütemények között lehetett válogatni. Miután le-
csillapodott a közönség a gyerekek elfoglalták 
helyeiket, a fent emlitett állomásoknál/asztaloknál, 
ahol kisérletet tehettek művészi hajlamaikról, mint pl. 
Gyöngyfűzés, mézeskalács diszités, szinezés, és a 
cserkészek asztalánál fakanálra égetés/irás, rajzolás, 
stb. 
 A foglalkozásokban elmerült gyerekek 
csendjét, a rendezők okosan kihasználták, 
ünnepélyesen megnyitották a „Május köszöntö” 
zenés, táncos, mulatságot. A vendégfogadó/ esemény 
szervező szerepet a Körösi Csoma Sándor Program 
kiküldőttei, Zsuráfszky Lilla, Tapolczai Gábor és 

Kőpataki Katalin, töltötték be.  Zsuráfszky Lilla e 
szavakkal nyitotta meg a rendezvényt „ a Körösi 
Csoma Sándor Program tagjai nevében üdvözlök 
minden kedves vendéget ezen a jeles napon!”   
Ezután Bakonyi Péter vezető konzul vette át a 
mikrofont, aki igen rövidre vette a szót, „Kellemes 
időtöltést” kivánt mindenkinek. Miután Vető Olga 
köszöntő szavai, az Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 
nevében, elhangzott, a mikrofont ismét Lilla vette át 
és megköszönte az össz Melbourne-i magyar 
intézetnek, hogy ez a nap létrejött. Elmondta, hogy 
ez a második év, hogy a K.Cs.S. Program létre jött. 
Melbourne-be négy személy érkezett, vagyis eddig 
három a negyedik személy jövő héten érkezik. A 
programra húsz éven feletti személyek 
jelentkezhettek.  A kiküldöttek fő feladata 
kultúraépités és ennek keretén belül foglalkozásokat 
tartanak az Árpád Otthonban, a Bocskaiban, 
Dandenong-i magyar iskolában, a Melbourne-i 
Magyar Központban, és a tánccsoportokkal: Fonó, 
Gyöngyösbokréta, Kultúr Kör. 
 Ének tanitás következett. A tanitást 
Zsuráfszky Lilla kezdte, de mivel erősebb hangra volt 
szükség igy Gémesi Zoltánt kérte segitségnek. Zoltán, 
akiről már többször tájékoztattuk a kedves olvasót, 
szintén Magyarországról van körünkben és ő is, mint 
tánctanár foglalkozott eddig a tánccsoportokkal. 
Sajnos mint minden „elmúlik egyszer” igy az ő 
hazautazási ideje is eljött. Köszönjük eddigi értékes 
munkáját, a jövőben sok szerencsét és minden jót 
kivánunk neki! 
 Az ének tanulás nem sikerült úgy, mint ahogy 
az ellett képzelve, mivel a dal egyáltalán nem volt 
ismerős és a dallama is nehéz volt, különösen 
olyanoknak akik nem énekelnek mindennap. 
 Ausztrál részről is érkezett hivatalos vendég 
Mr Nick Wakeling személyében aki a Victoria Állam 
Minisztere (Minister for higher education and skills), 
Ferntree Gully körzet képviselője. „Jó Napot” - 
köszöntötte Nick Wakeling a megjelenteket. Dicsérte 
a rendezőket és megköszönte az alkalmat mely segiti 
a nemzetek kulturájának  (ez esetben a magyar 
kultúra) megismertetését a szélesebb 
társadalommal. 
 Ezután következett a nap névadójának, 
vagyis „Május köszöntő” májúsfa ünnepének 
bemutatása. Zsuráfszky Lilla, többek között, a 
következőket mondta el a májúsfa történetéről. A 
„májusfa” állitás a tavasz ünneplése a Húsvéti 
ünnepkör része, Húsvét és Pünkösd között van tartva. 
A terem közepén egy diszbe öltöztetett májusfa állt, 
melyre a következő csoportok képviselői szallagot 
kötöttek: Bocskai vasárnapi iskola, Cserkészek, 
Dandenong-i Magyar tagozat, Gyöngyösbokréta 
Néptánccsoport, Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet, 
Melbourne-i Magyar Központ Fonó Néptánccsoport, 
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Magyar Kultúr Kör,Melbournei Magyar Konzuli 
Iroda. 
 Rövid szünet után elérkeztünk a zenés, 
táncos, mulatság részhez, amikor táncba hivták az 
apró táncolni vágyó gyerekeket. A három fiatal 
rendező/tánctanitó utasitásaival elkezdődött a 
„májusfa” körbetáncolása és két tucatnyi csöppség 
nagy odafigyeléssel buzgón ropta a táncot. Ők úgy 
belejöttek a táncba, hogy még kivilágos virradatig 
táncoltak volna. Ezután, a pénztárnal kapott 
kérdőivek ügyes megfejtőik lettek megajándékozva, 
vagyis azok akik nevüket ráirták a kérdőivre. Nagyon 
sok volt az ügyes megfejtő, az ajádékok boldog 
átvevői. 
 Ez a csodálatos nap a felnött táncházzal ért 
véget. Ekkora már nem csak a rendezők, hanem a 
résztvevők is elfáradtak a délutáni forgalmas 
műsorban.  

Köszönjük a rendezőknek ezt a felejthetetlen szép 
napot! 

május 25, vasárnap 

Pető Gábor atya elköszönt hiveitől.  
Bucsú szentmiséjét, vasárnap május 25-én, a Szent 
István Ökumenikus templomban tartotta, a Wantirna-i  
közösség hivei körében. A szentmise befejeztével, Pál 
Zsuzsa Regnum igazgató, unokájával Leával, a 
gyülekezet nevében, átnyújtották az ajándékot, 
(adomány boritékot, egy kis harangot és  a Szent István 
Ökumenikus templomról könyvet), melyet Pető Gábor 
atya meghatott örömmel vett át. Ezután a viszontlátás 
reményében elköszönt hiveitől. 
 Gábor atya közel nyolc évet töltött 
Ausztráliában, 2006-2014. Lelkipásztori feladatait, 
elsősorban mint a St Coleman templom plébánosa, 
valamint a Wantirnai Magyar Központban Szent István 
Ökumenikus templom hivei körében lelkiismeretesen 
végezte. Biztosan, tapasztalatai mellett, szép 
emlékekkel tarsolyában utazik vissza Magyarországra.  

Köszönjük lelkipásztorkodását és kivánunk neki jó 
egészséget, lelkierőt további feladatainak elvégzéséhez.
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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   
Melbourneben - Hungarians in Melbourne” 

csoporthoz.  

GYŐZELEM 
 
Ha tisztán látom mi célból van küzdelem, 
Ha biztos, hogy mily okból kell védelem, 
Ha felmérem hogy hová vezet a győzelem, 
Úgy fő kérdés, hogy ki van velem, s ellenem. 
 
A létért küzdő emberi szív és értelem, 
Feltárja újra, s újra hogy mit ér az életem, 
Lelkes és buzgó a lét azt jól ismerem. 
Miért élnék ha nem volna az Isten velem? 
 
Ki felelős azért 'mit rejt a jövő?--kérdezem. 
Miért van kétely és riasztó fegyelem? 
Ki lehet mentes, ha nincs igaz kegyelem? 
Ha jó irányú az életem, győzelem is él velem. 
 
Ha idővel már nem lesz hallható a sóhajom, 
Mert sokszor megnőtt a nem kívánt fájdalom, 
Akkor már veszteséget nem sajnálva óhajtom: 
Az idő múljon csendben, s eltűröm szótlanul. 
 
Ha vágyaim körül vesznek, azt ismerem, 
Ha képesség és képzelet vonja a figyelmem. 
Ha szeretet hódítja a testem és lelkem, 
Akkor érzem, hogy csodás lesz a végzetem. 
 

Antal Péter,       
Melbourne  2O14 

Korona Csárda étterem 
  

Korona Csárda étterem június 20 
és augusztus 8 között zárva lesz. 

További asztalfoglalásokért kérjük 
hívja a 9801 8887 számot. 

 

ELADÓ 

Eredeti csángó öltözet—blúz és 
szoknya eladó. $200 Érdeklődni 
lehet  0450 083 447 telefonszámon. 
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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
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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:    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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június 1. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Trianoni Emlékműsor 
 
június 7. szombat Munkanap 
 
június 8. vasárnap 8.30 Szentmise 
 
június 15. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
              
június 22. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00  Evangélikus Istentisztelet 
     
június 29. vasárnap 8.30 Szentmise 
    Regnum Szövetkezet ebédje 

 
 

Júliusi naptár 
 

július 19. szombat  Anna Bál    
     
   

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 juniús 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. 

JUNIÚSI NAPTÁR 


