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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 
 

Október 4 
November 1 
December 6 

 

Csatlakozzon Facebook-on “Magyarok   
Melbourneben - Hungarians in Melbourne” 

csoporthoz.  

 

Szent István Ökumenikus Templom 
bucsúja 2014. november 9-én.  

Részletesebb felvilágositás a 
következő számban. 

Szivből gratulálunk HENDE JÓZSEF 
igazgatónknak a hosszú éveken át 
nyújtott önzetlen közösségi 
munkájáért kapott Aston Award 
Community Services kitüntetésért. 
 
Magyar Központ Vezetősége nevében. 

Marót Márta 
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63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2014-es  
Munkaterve –  október 

 
 

október 18: 
 

Összejövetel 
 

Október 24-26-ig  
 

Kiscserkész Tanyázás   

A MAGYAR IRODALMI ÉS 
KULTÚRTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 

ÍZES BESZÉLGETŐK ASZTALTÁRSASÁGA 
 

Szeretettel hív mindenkit a 
 

MAGYAR  NYELV NAPJA 
ünnepségre 

  
2013. november 13-án,  

csütörtökön, este 6:30 órai kezdettel 
 Magyar Központ 

Társadalmi (Social) Klub teremben 
(760 Boronia Road, Wantirna) 

Óvjuk, őrizzük a 

Magyar Irodalmi nyelvet És Nemzetünk 

Kultúráját, 

mert érdemes, hiszen mindez a 

M.  I.  É.  N.  K. 
 

Kapantzián Artúr: 0422 524 206,  
Email: kapantzian@bigpond.com 

A „FONÓ” Néptáncegyüttes szeretné 
megköszönni a Zsuráfszky Lilla és 
Tapoczai Gábor, KCSP ösztöndijasok, 
néptánctanárok türelmét, barátságát 
és az elmúlt hat hónap alatti 
munkájukat.  
A Szatmári táncon kivül, tanitottak 
Fűzesi, és Palatkai tánclépéseket is.  
Örömmel voltunk  részesei a Májusfa 
programnak valamint az Első 
Világháború 100. évefordulójának 
megemlékezési műsorának.  

A „FONÓ” Néptáncegyüttes  
nevében 

KÉ 

A 
z 1956-os forradalom Magyarország 
népének a sztálinista diktatúra elleni 
forradalma és a szovjet megszállás ellen 

folytatott szabadságharca, amely a 20. századi 
magyar történelem egyik legmeghatározóbb 
eseménye volt. A forradalmi események a 
budapesti diákságnak az egyetemekről kiinduló 
békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-
án, mely később véres harcokba torkollott. 

A szovjet politikai vezetés miután látta, hogy a 
nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak a magyar 
kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet 
csapatok bevonásával hadüzenet nélküli háborút 
indított Magyarország ellen. Az aránytalan 
túlerővel szemben egyedül maradt ország több 
napon át folytatott hősi szabadságharca így végül 
elbukott. A harcokban több ezer ember esett el és 
a forradalom következményeként több mint 
negyedmillió magyar hagyta el az országot, 
nyugatra menekülve. 

Ezekre a történésekre és a harcok során és a 
megtorlás évei alatt elhunyt hősökre emlékezünk 
nemzeti ünnepünkön, október 23-án. 

A Magyar Központ szeretettel várja a magyar 

közösség minden tagját ünnepi megemlékezésére, 

2014. október 26-án. 15.30-kor kerülnek 

elhelyezésre az emlékezés koszorúi a Központ 

mellett található hősi emlékműnél. A koszorúzást 

követően, 16 órai kezdettel a Központ vezetőinek 

és a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj Program 

ösztöndíjasainak közös rendezésében és 

előadásában ünnepi emlékműsort láthat az 

érdeklődő közönség. 
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SZEPTEMBERI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

AUGUSZTUS 31  

Rendhagyó napra ébredtünk augusztus 31, vasárnap, 
mivel a Melbourne-i Magyar Központ Szent István 
Ökumenikus Templomban tizenegyórakor Ökumeni-
kus Istentisztelet volt tartva. Ha megnézzük a 
“Hiradó”-ban közzétett havi naptárt, ilyen alkalom 
ritkán fordul elő.  
 Ennek oka? – A Regnum Szövetkezet 
vezetősége és segitőtársaik által rendezett 
“Disznótoros ebéd” volt. 
 Valamennyiünknek, ez a szó “disznótor” 
valamilyen emléket idéz fel.—Hó lepte udvar, pirkadó 
hajnal, üstben forr a viz, a “böllér” és a segédei (sógor, 
koma, jóbarát), pálinka  ivás után kezdődik a 
disznóvágás. Edénybe felfogják a disznó vérét, 
forrázás, pörzsölés. Gyerekek körülállják a borzaszt-
óan izgalmas látványt és várják a pörzsölés utáni fül 
kóstolót. Mire már a reggeli elkészül, hagymás sült 
disznóvér, a disznó darabokban van az asztalon. Esté-
re a disznó minden darabja fel van dolgozva, a nép 
körülüli az asztalt, ami roskadozik a finom ételektől. 
Kemencében sült, hályaskifli, hurka, kolbász, pecse-
nye, paprikás, friss kenyér, természetesen jó bor és 
nótázás ami szintén nem maradhat ki. Mindez 
felejthetetlen emlékké válik, mivel disznóvágás egy 
évben egyszer történik, vagy késöbbi években egyál-
talán és nem volt olyan bőség sem, mint manapság.  
 Mégis, ilyen jólét mellett, felcsillan a szemünk 
a “Disznótoros ebéd” hallatára. Igy volt ez a fent em-
litett alkalommal is. Hálát adva Istennek, jöhetett a 
várva várt ebéd. Nemsokára, miután mindenki 
elfoglalta helyét a szinesen teritett asztaloknál, 
kezdődött az ebéd felszolgálása. Mivel az asztali áldást 
a szentmise végén elmondták igy a megjelentek 
köszöntése az édesség előtt történt. Pál Zsuzsa 
igazgató köszöntötte a vendégeket és átadta a szót 
Laczkó Mihály atyának, aki szintén köszöntött minden-
kit és a “tigris és a róka” példázattal dicsérte a ren-
dezőket és a segitségeiket akik a következők voltak:  
Bakos János, Bartha Izolda, Ferencz Ildikó, Ferencz 
József, Fogarassy Ferenc, Fogarassy Marika, Galam-
bos Imola, Hadarics Gertrude, Koppán Éva, Koppán 
Lajos, ifj. Koppán Lajos, Kövess György, Magyar Ká-
roly, Pál Zsuzsa, Pál Cassie és Leah, Szondy Katalin, 
Tóth Ferenc, Tóth Zsuzsanna. 

Köszönet a rendezőknek és mindenki másnak 
aki bármivel hozzájárúlt a nap sikeréhez! 

Szeptemberi Népszokások Magyarországon 
 
Szeptember az év első igazi őszi hónapja, iskolakezdés, 
betakaritás, szüretelés, a különböző búcsúk, vásárok 
és népszokások hónapja.  
 Szeptember 1-én Egyed napján volt szokás 
megkezdeni elvetni a rozst, és a búzát.  A népi 
hiedelem szerint aki e napon veti el a gabonát bő 
termésre számíthat. Az ősz első napja időjóslásra is 
alkalmas. Ha ekkor esik, akkor csapadékos, ha pedig 
nem, akkor száraz őszre számíthatunk.  
 Szeptember 8-a, ami a katolikus hagyomány 
szerint Mária születésnapja, több helyen kisasszony 
napján tartották a Mária napi búcsúkat. Éjjelre kitették 
a gabonát az ablakba, hogy az Úr megszentelje és 
sokhelyen ezen a napon álltak szolgálatba a cselédek.  
 Szeptember 12-én Mária neve napján ünne-
pelték a török alóli felszabadulást.  
 Szeptember 15. “Piétára”vagyis a “Hétfájdal-
mú Szűzanyára” való emlékezés napja. Már az Óma-
gyar-Mária siralom is megemlékezik a Hétfájdalmú 
Szűzanyáról. 
 Szeptember 29. Mihály napja. Mihály arkan-
gyal ünnepe. Gazdasági élet fordulója, megkezdődnek 
az őszi munkálatok, állatok hazahajtása a legelőről, 
pásztorok elszámoltatása és a következő évre való el-
szegödtetése. E nappal megkezdődik az ún. kisfarsang 
ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, mely Katalin 
napjáig (nov. 25.) tart. E naphoz is kapcsolódik női 
munkatilalom. Időjárásjósló napnak is tartották, mert 
ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú-szép 
őszre számíthattak. Egy másik őszi népszokás, a piros 
alma ünnepe, amikor a mosdóvízbe piros almát 
tesznek, mert aki ebben mosdik meg, az egész évben 
egészséges marad és piros pozsgás arcú lesz, mint az 
alma. 
  A népi bölcsesség még azt is mondja: „Aki 
Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem 
kérdenek tanácsot”. 
 “Itthon vagy! Magyarország szeretlek!”  A 
Szent Mihály napjához kapcsolódó ünnep megren-
dezésről örrömmel vettünk/vettem tudomást. Mi in-
nen igy fogalmazunk ”Otthon vagyunk! Magyarország 
szeretlek!”- ha testben nem is de lélekben még mindig.  
 
SZEPTEMBER 8 
“kisboldogasszony” 
 Szűzmária születésnapja – ezt az egyházi 
ünnepet, a katolikus hivek, a Szent István Ökumenikus 
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Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

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

 
 

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

 

Templomban 2014. szeptember 7-én ünnepelték. 
 
SZEPTEMBER 14 
Ezen a vasárnapon, a szent mise keretén belül, Laczkó 
Mihály atya, közel hatvan férfit és fiú gyermeket áldott 
meg. Ez az apáknapjával kapcsolatban történt.  
 
SZEPTEMBER 16 
“Hunagrofest” megbeszélés. A megbeszélésen kiala-
kultak a különböző munkakörök és a munkakörökért 
felelős személyek megnevezése is megtörtént. 
Mostmár kezdődhet a szervező munka a segitség to-
borozása, hogy a 2015-ben tartandó “Hungarofest” is 
sikeres legyen.  
Jöjj és segits! 
 
SZEPTEMBER 21 
Második alkalommal tartották az “Izek, hagyományok 
Magyarország!” programot Kőpataki Katalin, a Kőrösi 
Csoma Sándor Program tagja, valamint az Ifjúsági 
Szövetkezet igazgatói rendezésében. Sajnos ez a pro-
gram nem folytatódik, mivel a Kőrösi Csoma Sándor 
Program befejeződött. Akit továbbra is érdekel ez a 
műsor az megtekintheti a DUNA televizió “Izőrző” 
műsorát, amely műsor minden kedden, az itteni 
időszámitás szerint d.e.11.45-kor, kerül bemutatásra.  

 

Atyimás Erzsébet 

 

A 
 Taekwondo Kórea hagyományos nemzeti 
sportja, nem csak sport, hanem egyben 
életvitel is. Ez év júliusában kerűlt megren-
dezésre a 8. Nemzetközi Taekwondo ba-

jnokság Dél Kóreában.  
 Az idei rendezvényt, az újonnan épitett,  világ 
taekwondo központjában tartották, ami a fővárostól 
kb 400 km-re a sportág eredeti térségében építették 
fel, teljesen elszigetelve, a hegyek között. Ez a sportág 
Mekkája, ide minden Taekwondosnak el kell jutnia.  
 A bajnokságon 26 ország, több mint 2000 spor-
tolója képviseltette magát. Az Ausztrál csapat, Burai 
Gyula nagymester vezetésével nagyszerű eredménye-
ket ért el, 5 arany, 6 ezüst és 5 bronz érem. Ebből egy 
arany és egy ezüst érem a 13 éves Jobbágy Adélé. 
 Jobbágy Adél, Jobbágy Sándor és Simona 
kisebbik leánya, aki népitáncosként kezdte, majd két 
évig tornázott és  2010-től Burai Gyula Taekwondo 
mester ta-nitványként jobbnál jobb eredményeket ért 
el,  számtalan  érem tulajdonosa.  
 A verseny a szokásos formagyakorlatokból és 
kűzdelemből állt, Adél mindkettőben részt vett. A 
formagyakorlatban Adél könnyedén ellenfelei fölé 
emelkedett és aranyérmet szerzett.  

A küzdelemben a sportolók kor és rangsor szerint 
kerültek megmérettetésre. A rendezők, a csopor-
tosítást lazán kezelték, így  Adél a döntőben, egy nála 
jóval idősebb és súlyosabb ellenféllel találta szembe 
magát. Annak ellenére, hogy Adél, különösen a 
második félidőben, kiemelkedően teljesitett, ellenfe-
lének az utolsó másodpercben sikerült még egy pontot 
szereznie, igy a mérkőzés Adél részéről ezüst éremmel 
ért véget. 
 Adél a nagyszerű teljesitményét, Burai Gyula 
nagymester segitségének, és saját önszorgalmának 
köszönheti. E nagy teljesitmény után most az év végi 
“fekete öves” vizsgára készül.  

Adélt köszöntjük a kiváló eredményéért és további sok 
sikert kivánunk neki! 
 

Atyimás Erzsébet 
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HUNGAROFEST 2015 
2015. február 20-21-22 

 

A tervek a fesztivállal kapcsoaltban már kezdenek kialakulni. 
Ez már a tizenharmadik alkalom lesz, hogy a Magyar Központ 
Ausztráliában a legnagyobb kultúrális fesztivált rendezi. 

Mint minden alkalommal nagyon sokan segitenek a 
szervezésben, valamint a lebonyolitásban. 

Most is kérjük, aki tud segiteni a fesztiválon, jelentkezzen 
Fodor Sándornál. 

Bővebb felvilágositásért hivaja Fodor Sándort 5996 4006  

Mob: 0408 823 434  

Email cim: alexfodor477@hotmail.com  

Média Kövesdy Éva 

Terem felállitása Bakos János 

Konyha Vető Olga/Erdősi Rozi 

Műsor Kövesdy Éva 

Bár Ámon Lilla 

Kiállitás Marót Márta 

Kapu/Parkolás Fogarassy Ferenc 

Gyerekműsor Kovássy István 

ÉRTESÍTÉS 
 

A Melbournei Magyar Központ jóváhagyásával és a Victo-
riai Magyar Tanács erkölcsi támogatásával a célra 
létesitett Emléktábla Bizottság (EB) emléktáblát készül 
felállitani Wantirnában, a Melbournei Magyar Központ 
területén fekvő Emlékparkban, a Hősi Emlékmű emlék-
falán, az 1944-45 közötti  Délvidéki magyar ártatlan 
áldozatok emlékének 70. Évfordulójára. 
 A Délvidéken 1944 őszén a Jugoszláv partizánok 
vérengzést rendeztek, melyben még ma is ismeretlen 
számú ártatlan magyar  nőt, férfit, öreget és fiatal gyere-
ket brutális és szadista módon kivégeztek, amit a 
Szerbiához csatolt Bácskában több mint 40 ezerre 
becsülnek. 
 Ebben a népirtásban elpusztitott magyar 
testvéreinkre emlékezünk 70 év távlatából, akiknek nem 
szólt harang amikor kivégezték őket, valamint nem is 
szólhatott  amig a rendszer Szerbiában megváltozott, akik 
végre beismerték felelősségüket tetteikért. 
 Az EB  úgy véli, hogy ezek az ártatlan magyar 
áldozatok megérdemlik hogy legyen Melbourneben 
egy állandó zarándokhely emlékükre, ahol a még élők és 

emlékezni akarók megemlékezhetnek róluk, valamint, 
hogy a jövő nemzedékek megtudják és ne felejsék el 
hogy mire képes az emberi bosszú 
és ne engedjék hogy ilyen megismétlődhessen a 
jövőben. 
 Az Emléktábla elkészitésére az EB gyüjtést 
rendezett, amit egy  70 éves Megemlékezés kere-
tében a Magyar Szervezetek, Egyházközségek 
vezetőségei és közösség részvételével 2014-ben 
adunk át a Közösségnek (datumot majd közöljük). 
 Az EB tisztelettel kéri és várja a tisztelt Ma-
gyar Szervezetek, Egyházak és a közösség  szives 
hozzájárulását ennek a nemes célnak  elérése érdeké-
ben, aminek hiányában az elképzelés “füstbement 
terv marad”. 
 A hozzájarulások beküldését október 15-ig 
várjuk, hogy a megrendelést október  16-án meg-
tehessük tekintettel a 4 hetes gyártási időre a követ-
kező  cimre:  

Juhász Géza,   
Emlékmű 1944-2014 
136 Jacksons Rd, Noble Park North VIC 3174 
(A hozzájárulásokat nyugtázzuk) 



9 

AZ ELFOLYT VÉR 
 
Már Etelközben folyt a vér 
Magyar harcolt a létéért. 
Vitéz törzsek nagy fájdalma; 
Hőseiket hit biztatta. 
 
Táborukra törtek orvul, 
Családjukra halál borúl'. 
Arákat ők újból vettek, 
S fiaikból daliák lettek. 
 
Folyt a hét vér egy kupába; 
Árpád népe tért hazába. 
Kárpát ölén honát nyerte 
Fél millió kész levente. 
 
Folyt a vér vad Tatár Nyomán, 
S nem jutottak át a Dunán. 
Megsérűlt bár sok dalia, 
De megmaradt a nép hona. 
 
Vér folyt Nándorfehérvárnál 
Hunyadi gyors kardja láttán 
Majd Mohács esős mezején. 
Király veszett el ser'ge élén. 
 
Folyt a vér Hunyadfi vállán, 
Fejét idegen levágván 
A koronát is feltette, 
Oly becstelen volt a tette! 
 
Folyt a vér jó Dózsa hátán, 
Amint testvéri kint látván 
Elege lett a hűbér úrból!  
Szabad akart lenni újból. 
 
Folyt a szent vér Segesvárott, 
Hol az orosz bérenc állott; 
S vártak Bécsnek hóhérjai 
Aradon csak vért ontani. 
 
Folyt a vér a csonkitáskor, 
Mert Trianon nem volt máskor, 
Csak mikor a vadak téptek 
Sok országrészt nyereségnek. 
 
Folyt a vér a Don-kanyarnál, 
S olyan érdek sosem használ.  
Magyar lett ott a martalék, 
Mint hazáját nem kimélték! 
 
Golyót lőttek ártatlanba, 
S pezsgő vér folyt ötvenhatba'. 
A nemes föld beitta azt - - 
Ismét termett egy új vigaszt. 
 
Évtizedek elmúltával, 
Új nemzedék újra vállal 
Vért – kivánó nagy lépteket, 
Hogy megtartsa a nemzetet. 
 
Sok drága vér az égbe kiált, 
Úgy kéri az ég Szent Urát: 
”Szent Úr Isten adj kegyelmet, 
Veszitsd el a veszedelmet!” . 
 

 
Antal Péter 

Melbourne 2006 
 
 
                 

A magyar nyelv mint létkérdés  
 
Hazánkban 1844 november 13-án lett hivatalos nyelv a 
magyar. 2011 szeptember 26-án pedig ezt a napot 
nyilvánitotta ki a Magyar Országgyűlés a Magyar Nyelv 
Napjának.  
Ravasz László püspök mondta egyszer, hogy „a 
nyelvünk nagyobb kincsünk, mint a földünk, mert 
régibb s akkor is él, amikor a föld már nem a mienk. 
Nagyobb, mint történelmünk, mert a történelem a 
nyelvben elfér, de a nyelv nem fér el a 
történelemben.”  Majd így folytatja: „az egyetlen 
nemzeti vagyon, amelyből a szegény embernek is 
éppen annyi jut, mint a hercegnek, s csak annak nincs 
belőle semmije, aki maga dobta el magától.”  
Valóban, nyelvünk az a nemzeti vagyon, melyet nem 
tudtak kiárusítani, csak leértékelni. Nincs siker és nincs 
gazdasági felemelkedés a nemzeti nyelv és kultúra 
megtartó ereje nélkül. Ha leromlik a nyelv, 
elsivárosodik a kultúra, nem virágozhat a gazdaság 
sem, s nem erősödhet a nemzet. Azok az országok 
lettek igazán sikeresek a XX. század második felében, 
amelyek önazonosságukat és különleges kulturális 
értékeiket nemcsak megőrizték, de meg is erősítették.  
Tolnai Vilmos nyelvtudósunk fogalmazta meg a múlt 
század elején: "Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet 
megszűnt az lenni, ami volt: nyom nélkül elenyészik, 
beleolvad, belehal az őt környező népek 
tengerébe." (Tolnai Vilmos: Halhatatlan magyar 
nyelv). 
Az egyénre levetitve ezt talán úgy fogalmaznám, hogy 
ami a növénynek a víz, az nekünk a magyar nyelv. Ha 
elveszitjük, mint partra vetett hal, levegő után 
kapkodunk, megnémulunk és egész mivoltunk 
veszélybe kerülhet.  
Számomra ezért a legfontosabb feladat a magyar 
nyelv megörzése. „Vannak, akik nem csak használják, 
hanem viselik is a nyelvet, mint egy ünnepi ruhát, 
hogy mások is megcsodálhassák, mert a nyelvnek, 
ennek a gyönyörű szőttesnek közösségre van 
szüksége. Annál szebb, minél többen viselik, és szövik 
bele a saját gondolataikat”. (Balog Zoltán) 
Úgy gondolom, hogy nekünk akik angol közegben 
élünk talán fokozottabb elkötelezettséggel kellene 
gondot forditani nyelvünk gyakorlására és ápolására, 
hiszen a magyarságunkat alapvetően a magyar nyelv 
tudatos gyakorlásával és ápolásával lehet fenntartani.  
Remélem nagy számban jöttök el csütörtökön, 
november 13-n este 6:30-kor a Magyar Központ 
Társadalmi Klubjában rendezendő ünnepségünkre. Dr. 
Kapantzián Artúr 



10 

Korona Csárda étterem 
Program Ajánlata 

 Zenés est Tallosi József  
hegedű művésszel 

Október 18, szombat 6:30-tól 
 Vacsora: Büfé 

Ár: $45 
 --------------------------------------------------------- 

Tavaszi Karnevál a 
Névtelen Együttessel 

November 1, szombat 6-órától 
Vacsora: Büfé 

Ár: $ 50 
  

Melbourne Cup-nak megfelelően öltözhet. 
Hölgyek ruháját, kalapját, urak öltönyét      

dijazzuk. 
--------------------------------------------------------- 

Foglalja le időben 
Karácsonyi Ebédjét 

A Korona Csárdában 
December 25-én vasárnap 

különleges karácsonyi büfével várjuk 
kedves vendégeinket!!! 

Ár: $65 
Asztalfoglalásért kérem hívja 

9801 8887 
 

Válassza ki kendvenc müsorát, hozza el      
rokonát és barátját a Koronába ahol mindég 

sok szeretettel várjuk. 

Nyitvatartás; Péntek 6-tól-11-ig;  
Szombat 6-tól-11-ig;  
Vasárnap 12-től -3-ig 

 
Büfé ár: $38 személyenként 

Családi ünnepélyek lebonyolitásá esetén 
hogy sikeres és emlékezetes legyen kérjük 
forduljon hozzánk, szivélyesen segitünk! 

  
Asztalfoglalás: 9801 8887 

  
Látogassa meg web oldalunkat: 

www.korona.com.au 
Cim:760 Boronia Rd, Wantirna 

FIGYELEM!  

 FIGYELEM!  

FIGYELEM! 

Tánc és zene kedvelők 

találkozója! 

A melbourne-i 

Gyöngyösbokréta 

Néptáncegyüttes 

2014. december 27-től 

2015. január 4-ig. 

TÁNC és ZENE TÁBORT 

szerveznek teljes ellátással 

a „LORD SOMERS CAMP”, 

Parklands Ave SOMERS-ban  

Vic. 3927, 

Mindenkit szeretettel várnak! 

Bővebb felvilágositás az alábbi 

személyektől: 

Abonyi Zsuzsa 0402 370 205 

Huszár Jutka 0412 809 793 

Sinka Imre 0413 423 130 

Szabó Endre 0418 378 

http://www.korona.com.au
http://www.honvedart.hu/wp-content/uploads/2012/11/kalotaszeg_kep5.jpg
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APÁK NAPJA 2014 
Idén az Apák napi megemlékezést egy  más formában 
rendeztünk nagyszerű eredménnyel. 
 Az ebéd a szokásos keretek között a Magyar 
Központ alsó termében lett feltálalva, az első 
meglepetés az volt, hogy sokkal többen jöttek, mint 
más években, úgy hogy csaknem kifogytunk 
mindenből.  Látszik, hogy a sok új kiscserkész hozza a 
szülőket, nagyszülőket.  Ebéd után az ünneplést nem a 
teremben, hanem kint a tisztáson tartottuk egy 
tábortűz keretében. 
 Miután, nehezen,  de meggyulladt a tűz, Bartha 
Gábor a Szülői Testület elnöke, köszöntötte Gruber 
Tibit és méltatta sok évi munkáját, de mint tudjuk, 
hogy Tibi továbbra is besegít ahol csak szükség van rá. 
 Aztán kezdődött Kovássy István vezetésével az 
ünnepi tábortűz.  A műsor igen hangulatos és változa-
tos volt, miden őrs adott valamit amit a szülők és 
cserkészek nagy lelkesedéssel fogadtak.  A sok dalolás 
közben István hármasával kihívta az apákat és külön-
böző kérdésekre kellett válaszolni.  Sokat nevettünk, 
különösen amikor  az „Én elmentem a vásárba”  
dallamára apák mentek vásárolni a  vásárba. Egy pár 
viccet is mondott, csak egyet írok ide ami nekem 
legjobban tetszett: 

A kisfiú megkérdezni az anyukájától: - Anyu, 
ugye Isten adja a napi kenyerünket? – Igen 
kisfiam. – És anyu, ugye Jézuska hozza a 
játékokat? – Igen, kisfiam. -  Akkor az apu mi a 
francot csinál egész nap!!! 

 A fiú őrs egy saját készített népmesét adott elő 

bábszínház formában, a lányok pedig egy verset 
szavaltak. A fő szám persze a kiscserkészek 
bemutatója volt.  Mici Mackót adták elő gitár, dob és 
egyéb zajos közreműködéssel.   
 Igen értékes és érdekes volt az elbeszélés 
melyet István adott elő, amikor egy apa elvitte a fiát 
egy szegény falúba, hogy megmutassa neki, hogy 
hogyan élnek a szegények.  Amikor végül megkérdezte 
a fiát, hogy mit tapasztalt, nagy meglepetésére a fiú 
megköszönte,  hogy megláthatta, hogyan élnek a 
szegények, és így foglalta össze amit látott:  „Nekünk 
egy kutyánk van, nekik négy, nekünk van egy 
uszodánk, ők a tó partján laknak, a mi kertünk tele van 
lámpával, övékre pedig a csillagok világítanak. És végül 
láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, 
Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig látlak 
titeket.” 
  István végül az „Apának lenni” című  megható 
verset olvasta fel  

„Hogyan is kell apának lenni? 
igazi receptet még nem írt senki, 
Egyetlen módon igazol az élet: 
az, kinek apja van, mind szeret téged.” 

   aztán a szokásos szeretetkörrel fejeződött be ez a 
nagyszerű ünnep. 
 

Jó munkát! 
 

Kovássy Marianne cscst. 
Körzeti parancsnok  
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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    

Ausztráliából Szárhegyen, 

 Két kedves látogatónk volt Ausztráliából Szárhegyen, 

Kálmán és Rózsika! Ezt az otthont az ausztráliai Ma-
gyarok jósága szülte, ezért is számomra mindig öröm, 
ha hírvivők érkeznek a délkeresztje alol, és számon-
tartva jóságuk gyümölcsét meglátogatják a 
gyermekeinket!!  
Hálás szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és 
biztatom, hogy gyakrabban jöjjenek, hisz a sajátjukba 
érkeznek, Csaba t.  
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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  

Szalkai Borika 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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október 4. szombat Munkanap 
 
október 5. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Erdélyi Szövetség Diszebédje 
 
október 12. vasárnap 8.30 Szentmise     
 
október 19. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Megemlékezés az 1956-os Forradalom és   
    Szabadságharcról 
     
október 26. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00  Evangélikus Istentisztelet 

     
 

Novemberi naptár 
 

 
november 9. vasárnap Szent István Ökumenikus Templom bucsúja   
november 13. csütörtök Magyar Nyelv Napja 
november 21. péntek Regnum Szövetkezet Évi közgyűlése   
november 30 . vasárnap Ifjúsági és Magyar Ház Szövetkezet Évi Közgyűlése  
   
   

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 október 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. 

OKTÓBERI NAPTÁR 


