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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS  ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTE-

RIOR  UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND 

IV. Kerület, AUSZTRÁLIA 
 54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. Tormay Cecil 

Leánycserkészcsapat Fenntartó Testülete  

 
ELSÖBÁLOZÓK  a 2007-es  ANNA  BÁLRA  

HIRDETÉS  
 Szeretettel  várjuk  és  meghivjuk  mindazokat  a fiatal  
lányokat  akik elsöbálozók szeretnének lenni  és fiúkat  

kisérőknek az idei 2007-ben   rendeződő  cserkészbálra. 
A cserkészbál  2007. július 21.-én szombaton  lesz megtartva a  

Magyar Központban.  
Jelentkezést  Szilágyi Pirinél kérjük a  következő  

telefonszámokon: -    
9752 1481 vagy  0438 454 704 . 

 Az elökészületek májusban kezdődnek. 

Kedves támogatók! 
A Hiradó továbbra is megrendelhető, azonban a pósta költség 
fedezésére, egy évi előfizetés júniustól 10 dollár. 
 
A megrendelési iv a Hiradó utolsó oldalán található. 

 
A Szerekesztőbizottság 

MEGHÍVÓ 
 A melbourne-i Magyar Cserkészek szerettel hívnak minden Édesanyát, 

Nagymamát, Nevelőanyát, Dédnagymamát, jó barátot és támogatót a hagyományos  
 

 ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉGRE 
 

 amelyet 2007. május 5.-én szombaton du 2 órai kezdettel tartunk 
a Magyar Központ Ifjúsági Termében 

 
 Rövid műsor, finom ebéd és gazdag tombola. 
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FIGYELEM!!!!!!!!!! 
2007-ben a KÖVETKEZŐ 

MUNKANAPOK 
a Központban 

 
Május 5 
Június 2 
Július 7 

Augusztus 4 
Szeptember 1 

Október 6 
November 3 
December 1 

 
reggel 8 órától 

Szeretettel várjuk Önt és kedves 
barátait!! 

 
Bővebb felvilágositás Vető Tibornál a 

9754 8579 telefonszámon 

MEGTARTÁS 
 
A hazától távol messze 
Mikor az idegenség fáj; 
Magyar egymást meg ne vesse, 
De ölelje mint falut a táj. 
 
 Igaz érzés és igaz szó 
Az vész feletti győzelem. 
Mindig jól a helyen való,  
Mint az isteni nagy kegyelem. 
 
 Egy-két csoport bátran vallja: 
'Magyarország, népem, hazám 
Megtart Isten erős karja, 
Ha szived Övé igazán.' 
 
 No, hazafi, kit igaz szó tart, 
Értékelni el ne feledd 
A magyar hont, imát, szót, dalt; 
Hogy jövödet fel, s el ne add! 
 
  

Antal Péter 

VOLUNTEERS NEEDED 
 
I am the Coordinator of Wesley Do Care in Glen Eira. 
We are a social support service that addresses social 
isolation. Our clients are either frail aged people or 
adults with a disability who are socially isolated. I have 
an elderly couple living in Carnegie who both speak 
Hungarian and who would greatly benefit from 
occasional companionship with a Hungarian speaking 
volunteer. I would be very pleased to hear from 
anyone interested. I can also be contacted at the 
Glenhuntly office on 9589 3488 if anyone is interested 
in f inding out how they can assist . 
 
Thank you, 
Janet Richards 
jrichards@wesley.org.au 

Dear Hungarian Community, 
 
My name is Livia and I am looking for a dear friend of our family who 
moved to Melbourne long years ago. I called all the Feher G in Australia, 
without finding her. Feher Gyongyi used to tell us about a Hungarian 
community in Melbourne she was meeting, that is why I am turning to 
you in the hope of finding them. She must be around 55 years old by 
now. Her daughter Agnes, I believe got married. She is around 28 years 
old. I hope that you can help my family to find our friends.  
 
Yours sincerely 
 
Livia Varga and Family 
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A VICTORIA-I MAGYAR 
EGYEZTETŐ TANÁCS 

 
Negyedik ülés  
 Helyszín: Balaclava, St. Colman Templom 
 
 Időpont: 2007 április 11, 19.30hr 
 

 JEGYZÉK AZ ELFOGADOTT 
HATÁROZATOKRÓL 

 
 1.  A helyszíni levezető elnök a házigazda, aki 
biztosítja a jegyzőkönyv vezető kinevezését is. 
 
2.  A gyűléseken résztvevő szervezetek két 
személy által képviselhetők. 
 
3.  A Tanácsban résztvevő szervezetek létszáma 
kötetlen. 
 
4.  Rendkívüli alkalmak esetén, ha három 
szervezet kezdeményezi, akkor külön ülést 
tarthat a Tanács; de ekkor a kezdeményező 
felelős a levezetésért és a helyszín 
biztosításáért. 
 
5.  A Tanács megbeszéli és eldönti a 
szervezetek teendőit közös ünnepi alkalmakat 
illetően. 
 
6.  Kapcsolattartás céljára címnévsor 
összeállítását vállalta Tisztelendő Pető Gábor, 
Plébános úr. 
 
7. Minden ülésen a Tanács meghatározza a 
következő ülés időpontját, dátumát és helyszínét. 
 
8. A szervezetek szeptemberben döntik el az 
egyeztethető rendezvényeiket. A Központ erre az 
alkalomra előkészíti rendezvényeinek tervét a 
következő évre. 
 
9. A szervezetek annyira alkalmazkodnak a 
kívánt társadalmi rendezvényekhez, amennyire 
lehet. 
 
10. Külön megbeszélést igényel a nemzeti 
ünnepek megrendezésére szükséges 
együttműködés. A tervezés kezdete szükséges 
hat hónappal a rendezvény előtt. 
 
11. Az Egyeztető Tanács évente négy ülést 
tartson a szervezetek rendezvényeinek 
érdekében. 
 
12. Egy-egy nemzeti ünnep rendezése legyen 

egy vállalkozó szervezet feladata, és az 
hívjon meg egyéb szervezetekből alkalmas 
szereplőket, akiket a tervező ülésen ismertet. 
13. Az Október 23-i emlékünnep minden 
évben 'napján' a Bocskaiban lesz megtartva 
és a Hősök napja ünnepélye szintén a 
Bocskai Teremben lesz. 
 
14. A Trianon Társaság tartja meg a Trianon 
Megemlékezési ünnepet a Magyar 
Központban. 
 
15. Az Október 23.-i ünnepély a Központban, 
a dátumhoz legközelebb álló vasárnapon lesz 
megtartva. 
 
16. November utolsó vasárnapján a 
Délvidékiek tragédiájának megemlékezése 
lesz megtartva. 
 
17. Barna Szilárd lett megbízva, hogy 
megrendezze az ifjúsági napot a saját 
indítványa szerint. 
 
18. Folyamatban van a Victoria-i Magyarság 
vélemény nyilvánítása a média előtt. 
 
19. Cél az hogy hat (6) év múlva Victoria 
Magyarsága vállalja el a 'Találkozó' 
megrendezését. 
 
20. Magyar Nap legyen megrendezve 
valamikor a Federation Square-n. 
 
21. Az Egyeztető Tanács következő ülése 
2007 Június 13.-án 19.30-kor a Magyar 
Központban lesz. 
 
 Jegyző: Antal Péter 

„A Melbouren-i Magyar Központ Hiradója 
részletes beszámolót nyújt olvasóinak a 
Március 15.-i ünnepélyről, a Damjanich-szobor 
avatásról és Áder János a Parlament alelnöke, 
valamint Fodor Lajos nagykövet bendigoi és 
castlemainei látogatásáról is.” 

Magyar Élet, 2007. április 26 
 
Köszönjük a NSW-i Magyar Szövetségnek, 
hogy eseményeinket figyelemmel kisérik és 
ezekről tájékoztatják is az olvasót a „Magyar 
Élet” hasábjain.  
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A TRIANON  TÁRSASÁG 
viktóriai  tagozata 

 
 2007. június 9.-én szombaton du. 2.30 órakor  

koszorúzás és emléktábla felavatása  a 
Trianon  Emlékfánál. (a hősi Emlékmű közelében) 

 
 A Magyar Központ Ifjúsági Termében 

( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )  
 

 A  SZĺNVONALAS  MŰSOR  KEZDETE  
d.u. 3-óra  

 
 EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA  

 
 Közremüködik : Zenemühely 

 
 Szünetben tea,  kávé,  házi sütemények 

 
 Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezőség 
Belépődíj:  5 dollár, gyermekeknek  ingyenes 

 
Érdeklődni lehet : Szegedi Mihály (03) 9801 2043 

 
 IGAZSÁGOT  MAGYARORSZÁGNAK !  

Női Vizilabdázók a Magyar Központban 
 
 Azt hiszem  ilyen rögtönzött vendéglátás 
ritkán fordul elõ. A kapcsolat teremtés, a szervezés 
tele volt komplikációval. 
 Hétfõn úgy voltunk informálva, hogy a férfi 
vizilabda csapat szabad és eltudnak jönni március 
25.-én, vasárnapi ebédre. Ezután a következő lé-
pés az volt, hogy a női csapattal is felvegyük a 
kapcsolatot. Telefonon felkerestem a Magyar Vizi-
labda Szövetség Főtitkárát Köpf Károlyt, hogy 
továbbitsam az ebédre való meghivást, melyet a 
lányok örömmel elfogadtak. Csak egy volt a bök-
kenő. Erre a napra akkor tudnak csak eljönni, ha a 
péntek esti meccsen nyernek. Mondanom sem kell 
hogy izgultunk, “Hajrá Magyarok !!” 
 A következőt amit megtudtam Kemény Dé-
nestől, a Férfivizilabda csapat edzőjétől, hogy 
szándékunkról  nem is tudtak  és időközben el 
igérkeztek máshova, ami nagy csalódást okozott 
számunkra. 
 Szerencsére a lányok nyertek, így szomba-
ton akit tudtunk villanypostán kiértesítettünk az 

eseményről, a találkozás lehetőségéről. Hetven 
személy, plusz a vizilabdázók vettek részt ezen az 
ebéden. Sajnos voltak olyanok is akiknek nem tud-
tunk ebédet biztositani, és ezalkalommal is, elné-
zésüket kérjük. 
 A hangulat családias volt, ahol kötetlen 
beszélgetés folyt. 
 A női csapat edzője Godova Gábor bemu-
tatta név és teljesítmény szerint a vizilabdázókat. 
 Ajándékot váltottunk, tőlünk a Központról szóló 
ismertető könyvet, a Központ pedig egy fehér pólót 
kapott emlékül, melyet minden jelenlevő sportoló, 
vezető és kisérő aláirt. 
 Nagy örömünkre szolgált hogy a kedves 
vendégekkel tudtunk egy kis időt tölteni, megmu-
tatni Központunkat, a nyereségükhöz gratulálni és 
a jövőbeni győzelemre buzdítani. 
 Az oda és vissza szállításuk az sponzorok 
adómányából lett fedezve melyért ezúton is 
köszönetet mondunk.  
 Köszönet a munkás gárdának , a szpon-
szoroknak, hisz nélkülük ez a nap megoldhatatlan 
lettvolna. 
A palacsinta készitők: Ámon Lilla, Henkul Marika, 
Kövesdy Éva, Sülly Eta és Vető Olga; A 
bográcsgulyást Atyimás Erzsébet főzte; Bár: 
Hende József, Juhász Géza, Sülly Sándor és Vető 
Tibor; Pénztár;Vető Olga és Juhász Eta; Adómá-
nyozók szervezése: Burai Gyula; Adományok: For-
ray László egy üveg konyakot adómányozott vala-
mint a Koczek házaspár 10 dollárt. Horváth János, 
épitész mester 300 dollárt; Tóth Éva, Tarcuta Half-
way Motor Inn 200 dollárt és Schwarcz Klára, 
Magna Carta Travel  200 dollárt. 
 

 Vető Olga 
 

TÁMOGATÓK MÁRCIUS 25.-én 
 

Új házak, üzlethelyiségek épitése, vagy renoválás miatt 
keressék fel HORVÁTH JÁNOS (300 dollár) 
épitészmestert a 0418 569 583-as telefonszámon. 
 
TARCUTTA HALFWAY MOTOR INN (200 dollár) 
Magyar vezetés alatt várja magyar vendégeit. 
Száljanak meg Sydney és Melbourne között félúton.  
Olcsó, modern szobák, úszómedence, BBQ, magyar 
ételek. 
Tóth Éva: 02 6928 7294 
 
MAGNA CARTA TRAVEL (200 dollár) 
Ha utazási célja Magyarország, Európa vagy a világ 
bármely része, bizalommal forduljon SCHWARC 
KLÁRÁHOZ  egyéni vagy csoportos utak szervezése 
olcsó áron. 
Telefon;0418 108730  
 

4 



A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 
kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2007-ban: 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

 
Május 20 
Június 17 
Július 15 

Augusztus 19 
Szeptember 16 

Október 21 
November 18 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

Dömsödi Farkas Bálint koncert 
2007. április 22 

 
 Dömsödi Farkas Bálintot immár 
ötödször köszönthettük, fogadhattuk 
a Melbourne-i Magyar Közösség 
köreiben, Magyar Otthonunkban. 
 Az Ifjúsági Szövetkezet 
Igazgatói, sajnos ismét egy 
verő fényes, vasárnapi napra 
ébredve (már esőt szeretnénk), kora 
délelőtt kezdték az előkészületeket a 
délutáni Dömsödi Farkas Bálint 
koncertra. 
 Annak ellenére, hogy a hét 
elején még azon gondolkoztunk 
meg-e tartsuk a koncertet, (legtöbben az utolsó 
napokban jelentkeztek, ezt remélem nem azért 
teszik, hogy kipróbálják a rendezők 
türelmét/idegeit!?) mindennek ellenére a műsor 
kezdetére szép számú közönség jött össze. 
Vető Olga, az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet 
egyik igazgatója, üdvözölte a közönséget és 

bemutatta a délután szereplőjét, művészét 
Dömsödi Farkas Bálintot. 
 Bálint, az ő szokásos művész 
képességével, meghóditotta a közönséget, 
akik elejével csak nagy figyelemmel, 
nosztalgiával kisérték bevezetői számait, de 
ez nem sokáig tartott mert az ismerős 
dallamok és a pezsgő ritmus hamarosan 
táncra is perditette öket. 
 A köncert első része közel másfél 
óráig tartott. A szünetben kávé mellett, finom 
házi készitésű töpörtűs pogácsát, sajtos 
rudakat és a legfinomabb krémeseket, 
házisüteményeket lehetett vásárolni. A 
pogácsa és süteménykészitők Deák Julianna, 
Simkó Manyi, Polóny Marika, Sülly Eta és 
Vető Olga voltak, akiknek köszönjük a sok 
finomságot és erőt egészséget kivánunk 
nekik, hogy még sokáig élvezhessük két 
kezük munkáját. A bárban hűsitő és más 
italok álltak a vendégek rendelkezésére. Amig 
sokan az uzsonna fogyasztással voltak 
elfoglalva, addig egy másik lelkes társaság 
válogathatott Bálint CD-jeiből melyeket 
személyesen dedikált. 
 A műsor második fele még talán jobb 
volt, ha ez egyáltalán lehetséges, mint az 
első. Bálint annyira belemerű lt a 
művészetébe, hogy nagyon nehéz volt 
megállitani. Mindig jött egy ráadás. A műsor 
közel nyolc órakor, Atyimás Erzsébet köszönő 
szavaival, ért véget. Megköszönve Bálintnak a 
szép műsort, Risztics Istvánnak a 
hangmérnöki feladatát, Atyimás Emilnek a 
szinpadi világitást és nem utolsósorban a 
közönségnek, hogy eljöttek. 
 Ezután kerű l t  sor a f inom 
székelykáposzta vacsora elfogyasztására, 
melyet Vető Olga készitett. 

 A közönség, a 
felejthetetlen és igényeket 
kielégitő műsor után, ismét 
megelégedetten távozott. 
 M o s t  i t t  i s 
megerősitve a kérelmet, 
m e l y  t ő l e m  a 
k ö s z ö n b e s z é d b e n 
elhangzott, hogy a jövőben 
is jöjjenek el az Ifjúsági 
S z ö v e t k e z e t 
rendezvényeire, mert még 
eddig részt vett bár mely 

rendezvényünkön az mindig megelégedetten 
távozott.  
 A viszont látásra a legközelebbi 
Magyar Központ rendezvényen. 

Atyimás Erzsébet 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9846 3670:  
email: loupelle@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
- Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Szilágy 
Piroska. tel: 9752 1481 vagy  0438 454 704  
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens 
Club Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 
 
 
 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   9870 8768:  
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Hegedűs József   
tel:   9878 8296  
email: crosscom@iprimus.com.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: ttoth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hólnap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
Victoria-i Magyar Emberjogi Alap 
(VMEA) 
elnök:  Fliszár Petronella   
tel:   9758 4620 
 
Gyűlések: Minden hónap második 
keddjén este 7.30-kor az iskolai termek 
egyikében. 

A Magyar Központban működő csoportok 
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A Magyar Köztársaság melbournei Konzulátusa 
Világos István tb. Konzul vezetésével működik. 

Félfogadás 
Hétfő du. 1 és 5 között 

Szerda és csütörtök de. 10 és du 2 óra között. 
 

Cim: 123 St. Georges Road,  
North Fitzroy, Vic 3068 

Telefon: (03) 9486 3397   Fax:(03) 9830 0952 

 
SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, VAGY 
CSAK KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi porcelántHollóházi porcelántHollóházi porcelánt         
Nagy választékban megrendelhető színes 

katalógusból 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
állatfigurák már 26 dollártól 

 Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Éredeklődni: 

Vető Olgánál: 9754 8579  

TÁMOGASSUK A MAGYAR IPART 
ÉS A MAGYAR KÖZPONTOT 

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    

KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Magyar Központ termei a különböző 
csoportok rendelkezésére állnak. A felelős 
igazgatók kérik az igénylőket, hogy az 
eljárásszabályokat vegyék figyelembe a 
terem használat előtt és alatt. 

Ha egy csoport szeretne egy termet használni, 
tudassa a felelős igazgatóval mielőtt használja. 
A felelős igazgatók: 

Szent István templom alatti társalgó:  

Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

 Magyar Ház 

Vető Tibor—9754 8579 

Social Klub terme 

Szabó Edit – 9560 1270 

A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, 
miután az igazgatók továbbitották az igényeket. 

Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

Olcsó hivás világszerte 

 CLICK ELŐRE FIZETETT TELEFON 
KÁRTYÁVAL 

 Pl. Magyarország 8 ¢-ért percenként  24 
órában, kapcsolási dij nélkül hivható 

 Bővebb felvilágositásért és a  
különböző országok dijszabásáért hivja 

 Erikát - 9803 0531   

KATALIN ENISZ 
Bi-lingual Counselling Services 

(angol/magyar) 
Services Offered: 

• Adjustment problems 
• Personal and relationship issues 
• Women’s issues 
• Stress management 
• Depression and grief 
• Anger management 
• Anxiety problems 
• Assertiveness training 
• Midlife crisis 
• Sexual difficulties 
• Relaxation treatment 
• Addiction treatment (alcohol, 

drug, eating disorder) 
 
All Enquiries: 03 9534 1701 

 

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a 
kéréssel fordul Melbourne magyar 
közösségéhez, hogy jelentkezzenek 
önkéntes segítőnek idős lakóink 

mindennapi tevékenységének  

könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 
További felvilágosításért hívják 

Krisztinát a 9801 8055 telefonszámon: 
email: kriszti@arpadhostel.com.au 
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május 5. szombat Takaritó nap 
    d.u. 2 órakor Anyáknapi ebéd  a Cserkészek  
    rendezésében 
 
május 6. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
         
május 13. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
                                
            
május 20. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
    Klub Ebéd 
 
május 27. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 

 
 

Júniusi naptár 
 
június 3. vasárnap  Regnum Szövetkezet ebédje 
június 9. szombat  Trianoni megemlékezés 
június 17. vasárnap  Klub ebéd 
      
    

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $10.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $10-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb május 20.-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva. 

MÁJUSI NAPTÁR 
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