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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2010-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

 
Február 28 
Március 28 
Április 25 
Május 26 
Június 26 
Július 25 

Augusztus 29 
Szeptember 26 

Október 30 
November 28 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
 

MUNKANAP  
a Központban 2010 

 
Február 6 
Március 6 
Április 3 
Május 1 
Június 5 
Július 3 

Augusztus 7 
Szeptember 4 

Október 2 
November 6 
December 4 

 
reggel 8 órától 

 
Minden segitőkész személyt várunk!!!! 

 

Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COMMU-
NITY COOPERATIVE ASSOCIATION 
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 gondnokéknál, Finta 
házaspárnál hagyni. 

A nevet és cimet olvasható nagybetükkel 
kérjük kitölteni.  

A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  

K.É 

FIGYELEM! 

2010 februártól a Hiradó rendelése egy évere 12 
dollár lesz.  

A Hiradó a Szent István templom alatti társalgóban 
ezután is ingyen kapható. 

Köszönjük a megértést és támogatást. 

A Központ Tánccsoport jelentése! 
 
Az év sikeréhez hozzájárult a múlt és jelen vezetőség 
áldozatos munkája és az a tény, hogy csoportunk tag-
jainak nem cask Farkas Tamás táncoktatótól volt lehető-
ségük tanulni, hanem Quittner János által rendezett 
“Megfeszitett” előadásban való szereplés a magyar 
kultúra, nyelvtudás, felnőttekkel való közreműködés és 
általános viselkedés szempontjából is igen tanulságos 
volt. A csoport új tagokkal gyarapodott és újra megindult 
egy kis csoport is. 
 
Farkas Tamás két teljes koreográfiát tanitott meg a 
csoporttal, résztvettek táncházon, táncszemináriumon és 
végezetűl a csodálatos gálaműsoron. 
 
A Magyar Központ tánccsoportja, esemény és érdemdús 
évet mondhat magáénak, melyet a Canberra-i Magyar 
Találkozón való résztvételünk koronázott.  

H.É 
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MEGHÍVÓ 
  

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 
 szeretettel várja barátjait és támogatóit  

kedves családjával és barátaival együtt 
2010. február 21.-én 12 órától  

a Magyar Központ Templom-ligetében  
 (760 Boronia Rd. Wantirna) 

  
2010 első 

 PIKNIKÉRE 
  

A lehető legkellemesebb időjárás garantálva 
 Kiránduló felszerelését hozza magával, 

ételről és italról szövetségünk gondoskodik 
  

LÁNGOSUNK EGYEDÜLÁLLÓ 
A piknik tiszta bevétele Erdély magyarjait 

segíti 
  

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!! 

 2010 B.Ú.É.K.  
Melbourne  

Akik úgy döntöttek, hogy a Melbourne-i Magyar 
Központban töltik 2009 utolsó estéjét, Szilveszter estét, 
csodálatos élményben részesülhettek. 

 Az általunk már rég ismert, és közkedvelt, Ági 
és Pityu "duettel" együtt, Tamás Gábornak sikerült, a 
végletekig fokoznia a hangulatot. A zeneműfaj minden 
árnyalatát igénybe véve, a jelenlevők valamennyi 
rétegének kedvébe járva, szórakoztattak bennünket, 
egész este (éjjel). 

 Azér t  az  e lőadó művészek  sem 
panaszkodhattak, hiszen teltház volt, 530 fővel, volt a 
megjelent szilveszterezők száma. Gondolom ez is 
hozzájárult az előadók teljesítményéhez, hiszen, ha 
minden igaz, a közönség, "viszi" magával a művészt. 
Igaz, nem igaz, mindenféle képen hálás köszönet illeti 
őket a jó hangulatért. 

 A jó hangulat megalapozásához, 
természetesen szükség volt a finom vacsorára 
is, na meg az azt leöblítőre is. A Központ 
mindkettővel rendelkezett, hála a gondos 
rendezőknek, na meg, az évről évre fogyó, de 
annál lelkesebben segítő, gárdának. 

  A bőséges tombolanyeremények 
fénypontja, mint már évek óta, most is a sült 
malac volt, amit a jelenlevők, szokáshoz híven 
nagy örömujjongással fogadtak. 

 Szeretnénk köszönetet mondani, és 
Boldog Új Évet kívánni, erőben, egészségben, 
békességben, a résztvevő előadók mellett, a 
rendezőknek, besegítőknek, kik nélkül ez a 
csodálatos est nem valósulhatott volna meg. 
Utoljára, de nem utolsósorban a megjelent 
vendégeknek is, hogy jelenlétükkel segítettek 
felejthetetlenné tenni 2009 utolsó estjét. A 
világban minden magyarnak B.Ú.É.K. 

A Melbourne-i Magyar Központ vezetősége 
nevében    Fodor Sándor  

Kedves Edit! 
  Tele emlékekkel ,szerencsésen 
megérkeztünk és ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani azért a szeretetteljes fogadtatá-
sért amelyben részem volt a szilveszteri fellé-
pésem alkalmával! 
 Millio puszi és kézcsók 
 
Üdvözlet Mindenkinek! 
     Tamás Gábor 
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ATYIMÁS ERZSÉBET 

Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet Igazgatója 

 

BAKOS JÁNOS 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

 

GALAMBOS IMOLA 

Regnum Szövetkezet 
Igazgatója 

HADARICS GERTRUDE 

Regnum Szövetkezet 

Igazgatója 

HENDE JÓZSEF 

Ifjusági és Kultúrális 
Szövetkezet Igazgatója 

POLONYI MÁRIA 

Regnum Szövetkezet 
Igazgatója 

SÜLLY ETA 

Ifjúsági és Kulturális 
Szövetkezet Igazgatója 

SÜLLY SÁNDOR 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

SZABÓ EDIT 

Magyar Társadalmi  

Klub Szövetkezet 
Igazgatója 

SZETEY ISTVÁN 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

VETŐ OLGA 

Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet Igazgatója 

 

VETŐ TIBOR 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

Magyar Központ Igazgatói 2009-2010 

SEBŐK GIZELLA 

Regnum Szövetkezet 
Igazgatója 

FODOR SÁNDOR 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

ÁMON LILLA 

Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet Igazgatója 

 

BARTHA IZOLDA 

Regnum Szövetkezet 
Igazgatója 

FERENCZ ILDIKÓ 

Regnum Szövetkezet 

HARMATI ANIKÓ 

Regnum Szövetkezet 

Igazgatója 

KAZI ANNAMÁRIA 

Magyar Társadalmi  

Klub Szövetkezet 
Igazgatója 

SZABÓ GYULA 

Magyar Társadalmi  

Klub Szövetkezet 
Igazgatója 

TÓTH JÁNOS 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

ZANÁTI KÁROLY 

Magyar Ház  

Szövetkezet Igazgatója 

Magyar Ház Szövetkezet 
2009-es évi beszámolója 
 
 Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
  A beszámoló ta r ta lmáró l 
dióhéjban:   
- egy évvel ez elõtt kitûzött céljaink 
valóra váltása 
 - jelenlegi helyzetünk 
 - tervek és tennivalók 
 Egy sikeres Hungarofeszt-et 
tudunk bejegyezni a 2009 
évkönyvünkbe; úgy erkölcsi téren 
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mint az anyagiakban is. Adatok szerint, több 
mint 1500 személy vett részt ezen a 3 napos 
rendezvényen mint szereplõ, az étkek 
készítésében és tálalásában, vagy mint 
látogató. Visszhangokból kisugárzott a 
látogatók elégedettsége, ami biztató jellegû úgy 
a szervezõknek mint a jövõnkre vetítve is. 
   Az elõcsarnok csinosabbá vált egy szép nagy 
tükör által, mely mint hangulat építõ fogadja a 
látogatót, már érkezésekor.  
    A Faith Ferenc könyvtár, melynek 
ünnepélyes avatása és megnyitása 
augusztusban volt, várja az irodalom rajongóit 
rendezett és számítógép által rendszerezett 
könyveivel. Mind ez köszönhetõen a Komputer 
Klub tagjai lelkes és önzetlen munkájának, 
Szeverényi László vezetõ irányításával. 
   Az illem helyek, az elõcsarnok bal szárnyán, 
siralmas állapotukból, átvedlettek olyan 
helységekké, melyeket többé nem kell 
szégyenlenünk, hogy vannak. Ezek a 
munkálatok kivitelezése igényelt több száz 
emberóra önkéntes munkát, f izetett 
szakemberek alkalmazását, az emlegetett 
„water grant”, valamint a M. H. Sz. több tízezres 
nagyságú támogatását.Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim, engedelmükkel hangsulyozom és 
megköszönöm, Zanáti Károly, igazgató 
társunknak, hogy mind ezek munkálatok 
szervezése és kivitelezése oroszlán részét 
vállalta és viselte. 
   A „water grant”- bõl vettünk és felszereltünk 
egy 30000 l. esõvíz tárolót, a tekepálya mellett, 
mely jelen pillanatban csordultig van jó 
esõvízzel. 
    A bejárati kapu megépítéséhez szükséges 
összeg, sajnos, nem jött össze a meghatározott 
idõn belül,így ennek megépítése  el lett 
napolva. 
  Az év folyamán vendégûl láthattuk hazánk, a 
Magyar Köztársaság elnökét, Sólyom László 
urat, ki rövid, de megtisztelõ látogatása 
mindenki számára, felemelõ, nagy élmény volt. 
   Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jelenleg, a nagy 
terem foglaltsága elfogadható színten van, de 
mint mindennel, lehet még jobb is. Célunk az, 
hogy biztosítsunk egy olyan színtû bevételt, 
mely mentesítene a létünk fenntartása 
f e n y e g e t e t t s é g  é r z e t t õ l .  E n n e k 
megvalósításához szükséges feltételek közé 
tartozik a nagy terem belseje további tatarozása 
és fejlesztése. A sorrend élén a színpad 
padlózata felújítása, nyitható-csukható függöny 
szerelése a színpad elé, a magas ablakok 
függönyzete felújítása, a terem és a színpad 
kellõ megvilágítása és felhangolása, a falak 
ékesítése, értsd vonzóbbá, barátságossabbá 

HUNGARIAN YOUTH AND CULTURAL CENTRE  
CO-OPERATIVE LIMITED 

2009 november 29 ÉVI KÖZGYŰLÉS 
  Igazgatói beszámoló    2008-2009 
 
2008-2009 év sem maradt le az előző évek 
teljesitményei mögött.  
 
 Az Ifjúsági Szövetkezet a 2008 Évi Köz-gyűlését 
követően az igazgatók a következő rendezvények 
rendezői vagy rész-rendzői voltak:  
 
2008 december 7.-én Mikulás Piknik  mely igen 
sikeres volt. Cserkészek (süteményt/kávét árultak) 
és a Központ Tánccsoport (hűsitő italokat árultak) 
közreműködédével. Tiszta bevétel $3,683.60 
 
Szilveszteri Bál - Mindig hangulatos és egyben 
sikeres est. Tiszta bevétel $12,386.15 
 
Hungarofest - 2009 február 1,2,3.-án $27,72.10 
bevétellel zárult. Ez alkalommal is Vető Olgával az 
élen százak összefogásával jó eredményt értünk 
el.  
 
2009 március 8 - Böjte Csaba testvér fogadása, 
ebéd, pénzgyűjtés. $8,545 lett átutalva. Ez a szép 
összeg a Központ és a Csoportok összefogásának 
köszönhető. A gyűjtés, rászoruló gyerekek 
megsegitésére történt, egy új otthon felújitására, 
amit már meg is valósitottak.  
 
Megfeszitett rockopera 2009 március 27,28,29.-én 
a „mester” Quitter János rendezésében. Nagyon 
sikeres, fiataljainkat és az idősebb nemzedéket is 
megmozditó kiemelkedő előadás volt. Sok-sok 
előkészitő munkával járt. Az ilyen rendezvények a 
Magyar közösség számára erkölcsileg mindig 
felmérhetetlenek. A Hungarofesten tombola 

tétele. 
 Természetesen, mindezek, az elfogadható, 
biztonságos anyagi feltételek keretein belül; mely 
helyzetállapot jelenleg is fenn ál. 
  Tisztelt Hölgyeim és Uraim, meglátásom, hogy 
jelenleg nincs ok bárminemû aggodalomra, a 
M.H.Sz. jövőjére tekintettel, és nagyon remélem, 
hogy társaim és önök is osztoznak e véleményen 
velem. Ha ilyen ütemmel, közösségünk kicsit lelke-
sebb támogatásával és állhatatos hittel tudjuk 
végezni tennivalóinkat, a 2010 beszámoló még 
derültebb lehet. Köszönöm hogy meghallgattak.  
 

Bakos János 
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jegyeket árusitottunk  az előadás kiadásainak 
fedezésére. Vető Olga és Vető Tibor sokban 
hozzájárultak, hogy az előadás megtörtént. $527 
haszon. 
  
Március 25 – április 3 között két Drámaoktató 
pedagógus, a Magyar Állam kiküldöttei, Dr Lázár 
Péter és Tóth Erzsébet látogattak Melbourne-
be. Szemináriumot tartottak az Árpád Otthonban, 
Bocskaiban, cserkészeknek, a Magyar Nyelv 
Iskola nevelőinek, kluboknak és program készitő 
személyeknek.  
 
2009 április 5 Gulyás és Halászlé főzőverseny 
„Az Ifjúság megismertetése a magyar kultúrával 
alapitvány” rendezvénye. Az évek során 2000-től 
2009- ig  $19,731. Az alapitványból lett fedezve a 
Békéscsabai Farkas Tamás táncoktatónak a 
repülőjegy és az itt tartózkodása alatti költségek: 
pl betegbiztositás, autó bérlet/biztositás, lakás 
stb. A táncoktatást maguk a csoportok fizették. 
Tamás a Tabán Tánceggyüttes vezetője és 
Tudományos Akadémia munkatársa. 2009 
február 11.-én érkezett és július 11.-én utazott 
vissza. Tamás nagyon jó eredményt ért el a 
tánccsoportokkal, mely eredmény a Gála Est-en 
beigazolódott, kitűnő műsor volt.  
 
2009 április 19 – Ábel András professzor 
előadást tartott „Global warming” „Világ felmele-
gedés”-ről. Abel professzor már több alkalommal 
tartott Melbourne-ben előadást, mindig érdekes 
témával. Köszönjük! 
 
 A Korona Csárda 2009 május 8.-án Anyáknap-
ján nyilt meg. Bérlők Vigh Zsolt és Bálint Enikő. 
Új szerződés  2010 február 1-én esedékes. A 
vendéglőnek új vizmelegitőt vásároltunk, melyet 
Szabó Gyula dijmentesen kötött be. Köszönjük! 
 
Miután a Csúcs Igazgatóság a cserkészeknek 
engedélyt adott a Pavilon használatára az 
államtól kapott összegből felújitották, melyet 
George Lekakis Multikulturális Miniszter avatott 
fel 2009 május 24.-én. A cserkészeknek két örsi 
szoba épült, mely szobák tiszteletből Farkas 
Anna és Markovics Piroska nevet kapták. 
 
2009 május 31- június 9.  – fénykép kiállitás-t 
Csaba Gábor Magyarország Ausztráliai 
Nagykövete nyitotta meg ahol a benevezők közül 
is megjelentek. Kiállitás témája: „Utazás a világ 
körül – Ausztrália” – A kiállitás a Magyar 
Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátusa 
által hirdetett digitális fotópályázat helyezést nyert 
fényképekből állt.  
 

 2009 augusztus 2. Műsoros Teadélután 
segélykoncert  Ugrai Zsolt mozgássérült fiatal 
honfitársunk megsegitésére. Erdősi Rozika 
kezdeményezte, a műsort Biszák Júlia rendezte. 
Ez alkalommal is összefogtak a csoportok és a 
Központ vezetősége a nemes ügy érdekében. 
 
 Könyvtár –A Computer Klub tagjai Szeverényi 
László vezetésével július 26.-val befejezték a 
könyvtár átköltöztetését. Az internet hálozaton az 
összes kölcsönözhető könyv megtalálható. Az új 
könyvtár a Magyar Ház Szövetkezet Computer 
Club helyiségében kapott otthont. Könyvtári szol-
gálat: Pénteken 13h-15h-ig, könyvtáros Szegedi 
Erika. Minden második kedden 10h-15h-ig, 
könyvtáros Teleky Ilonka. Szeverényi Lászlónak 
és a Komputer klub tagjainak köszönjük!   
 
A könyvtár névadó ünnepe 2009 augusztus     
23.-án volt. A magyarságért tett munkája elis-
meréséül a könyvtár Faith Ferenc Könyvtár el-
nevezést kapta, mely táblát, Atyimás Erzsébet 
ünnepi szavait követően, Faith Ferenc személy-
esen leplezett le. 
 
 “Watergrant” - A február 2.-i Csúcs igazgatói 
gyűlésen az volt a határozat, hogy az ötvenezer 
dollárt, amit a Központ Atyimás Erzsébet által, az 
államtól vizmegtakaritás céljára kapott, vissza kell 
fizetni, mivel a munkára nem volt vállalkozó. Az 
állam nem igényelte vissza a pénzt, hanem egy új 
lehetőséget adott a Központ új kérvény 
benyújtására, melyet ez alkalommal Kövesdy An-
drás és Sulyok István intézett. Az engedélyt a 
WC-k felújitására 2009 május 21.-én kaptuk 
kézhez, a teljes munka 2009 szeptember 23.-án 
fejeződőtt be. A végelszámolás, melyet Atyimás 
Erzsébet készitett, Kovassy Mariann le-
ellenőrzött, 2009 október 6.-án lett az államnak 
elküldve. A három teremnek a WC-i. huszonegy 
személy 805 órai munkájával és az ötvenezer 
dolláron felül $35,506 hozzáadásával készült el.  
Az Ifjúsági Szövetkezet Igazgatói köszönetet 
mondanak a következő személyeknek, akik az 
idő rövidsége ellenére véghezvitték ezt a nagy 
feladatot, nélkülük a felújitásra, az Ifjúsági 
épületben, nem került volna sor: Atyimás Emil, 
Kovács Gyuri, Atyimás Erzsébet, Ámon Lilla, 
Hende István, Hende József, Sárkány Sándor, 
Sülly Sándor, Szabó Géza, Szabó Gyula, Bakos 
János, Sülly Eta, Svak László, Zanáti Károly A 
fent emlitett személyek, a novemberi Klub 
ebéden, a Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 
vendégei voltak. Köszönjük! 
 
Szalai Antal Koncert - 2009 szeptember 19.-én, 
háromszázon felül volt a nézőközönség. A kon-
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certet, mivel Sülly Eta és Vető Olga ez időben 
szabadságon volt, a Magyar Társadalmi Klub 
Szövetkezettel közösen rendeztük.  
 
Navracsics Tibor Fidesz képviselő, elnöki 
kabinet főnökének fogadása 2009 szeptember 
28.-án történt.  
 
Sólyom László a Magyar Köztársasági elnök 
fogadása 2009 október 1-én. Kövesdy András-
nak és Évának és mindenkinek aki bármivel 
hozzájárult köszönjük!  
 
1956 - Olympiai Zászló a Magyar közösség által 
megvásárolt Olympiai zászlót Vigh Zsolt és 
Bálint Enikő az egri polgármesternek, Habis 
Lászlónak, ünnepélyes keretek között adták át, 
ahol diszvendég volt Világos István t.b. konzul és 
felesége Eszter. 
 
Diszkapu - Sajnos a megadott idő lejártával nem 
gyűlt össze elégséges pénz. Köszönjük Simon 
Endrének és segitségeinek a kitartó munkát. Az 
összegyűlt pénz összeg jegyzőkönyvbe lett véve 
és a Csúcs Szövetkezet bankszámlájára lett 
átutalva, alkalom adtán a gyüjtés céljára lesz fel-
használva. $2,890 
 
Munkanap minden hónap első szombatján 
történt. Az önkéntes kis csoport karbantartó és 
kertész munkálatokat végeztek Vető Tibor vagy 
Zanáti Károly vezetésével. Emlitésre méltó 
Szabó Gyuri és Marika, akik minden alkalommal 
részt vesznek a munkanapokon. Minden szorgos 
személynek köszönjük! 
 
Központ területén az „utolsó nagy javitás”, a 
körforgalomban, a fagyökerek által feltúrt aszfalt, 
megcsináltatása volt. Ez a javitás $8,000 került. 
 
 Zágon Lajos az egész Központ területére 
Italengedély–t eszközölt, mely nagyon sok 
utánajárással és munkával járt. Köszönetünket 
felyezzük ki Zágon Lajosnak, hogy a sok viszon-
tagság ellenére az ügyet sikerre vitte. Italmérés 
23.00 h-ig engedélyezett. 
 

Nemzeti Ünnepek - Alkalomhoz illő és méltó 
megemlékezéseket tartottunk. Március 15.-i em-
lékműsort a cserkészcsapatok  a Magyar Nyel-
viskolával közösen rendezték. Szent István és 
Október 23.-i műsor rendezését/felelősségét Ba-
kos János igazgató vállalta.   
 
Gondnok házaspár, Finta Zoltán és Erzsébet 
egész évi szorgalmas és néha fárasztó munkáju-
kat értékeljük és köszönjük. 

 A Hiradó a Központnak egy értékes lapja ahol 
alkalomhoz illő program hirdetések, beszámolók 
és köszönet nyilvánitások kerülnek a közösség 
tudtára. Köszönet a szerkesztőknek Kövesdy 
Évának és Atyimás Erzsébetnek. Kövesdy Éva 
külön feladatokat is teljesit a “Hiradó” postázását 
és a melbournei Magyar Központ honlapra 
ügyelést. A Hiradó Bitó Jason, önzetlen munkája 
által kerül a honlapra. Köszönjük! 
 
Az elmúlt évben “a Központ jövője” két alkalommal 
került tárgyalásra: – első alkalom: 2009 január 17.-
én - igazgatói megbeszélés volt tartva melynek 
határozata: szakvéleményt eszközölni és felhivást 
intézni a fiatalabb nemzedékhez, hogy kapcsolód-
jonak be vegyenek részt a Központ Igazgatásá-
ban, munkájában. Mivel “szakvélemény”- t igen 
borsos áron adnak igy ez, több árajánlat után, el 
lett vetve. Az ifjúság vagyis fiatalabbak akik kérve 
lettek nem vállalkoznak “önkéntes rabszol-
gaságra.” Második alkalom: 2009 október 10.-én a 
Csúcs igazgatók,  Kövess Károly CEO Kovess In-
ternational Pty Ltd, előadásán vettek részt, melyet 
Karcsi dijmentesen szolgáltatott.  Az előadás tár-
gya: “Hogyan tudnánk a Központ anyagi helyzetét 
növelni” - vagyis “Strategic Marketing”.  Az új 
évben lesz tovább tárgyalva és remélhetőleg né-
mely jó gondolat kivitelezésre is kerül. 
 
 Az Ifjúsági Szövetkezet ebben az évben is 
igazgatói gyüléseket alkalom szerint tartott. A 
Csúcs Szövetkezet, (a négy Szövetkezet 
Igazgatói), rendszeresen minden hónap első hét-
főjén tartott gyülést. Ezen kivül a Csúcs Szövet-
kezet Igazgatói / képviselői különböző megbeszé-
léseken vettek részt: pl. Victoriai Magyar Egyez-
tető Tanács, Hungarofest előkészitő bizottság, évi 
program egyeztetés és különböző alkalmakkor 
amikor előkészületre szükség volt.  
 
 Tisztelt Részvényesek örömmel tudatjuk, hogy a 
Szövetkezetek között létrejött a egy szorosabb 
együttműködés, melyet a közelmúlt igazol.  A 
Magyarház, Regnum és a Társadalmi Klub 
Szövetkezetek készségesen segitettek az Ifjúsági 
Szövetkezetnek úgy anyagilag mint fizikai 
munkákban. Köszönjük! 
 

Atyimás Erzsébet 

A Regnum és Társadalmi Klub Szövetkezet 
beszámolóit a jövő hónapba hozzuk le. 
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2009 december 7 - Mikulás Piknik 
 
Kellemesebb időt nem is kivánhattunk volna. 
 
Verőfényes napfénytől balzsamos kellemes nap-
ban volt részünk. 
 
A Szent István templom körüli ligetben, ker-
tiszékek, asztalok sokaságában zsongott, a friss 
levegőre vágyó, természetet szerető 
vendégsereg. Ebédjegy váltás után, kezükben 
ételekkel halmozott tányérokkal igyekeztek 
vissza asztalaikhoz, ahol családi vagy baráti kör-
ben fogyasztották az izletes falatokat. Az ebédet 
követően, a jóllakott, kipirúlt arcú gyereksereg 
“mini olimpia-i” játékokban versenyeztek, mely 
után lázasan várták a “Mikulásbácsit”. Nagy 
öröm rivalgás közepette érkezett a várva várt 
vendég, “a Mikulás’’, akinek a “kifogyhatatlan 
zsákjából” minden gyereknek jutott ajándék. 
 
A nap sorsolással ért véget. Mindenkinek aki 
bármivel hozzájárult a rendezvényhez köszöne-
tet mond az Ifjúsági Szövetkezet Igazgatósága!  

Atyimás Erzsébet 

December 11 – Igazgatói vacsora 
 
Ez az-az alkalom amikor a Központ vezetőinek 
nem a mindennapi gondokkal kellene foglalkozni, 
(de ezt nem lehet elkerülni, mert volt egypár 
elintézni való), hanem az évi kemény munka 
után egypár órai megérdemelt  
szórakozás illetné meg mindannyiukat. 
 
A est keretén belül, alkalomhoz illően, úgy mint a 
múltban, az Igazgatók megköszönték a Finta 
házaspárak az elmúlt évi munkájukat és Finta 
Erzsébetnek, a szokásos ajándék és egy csokor 
virág kiséretében, boldog születésnapot kiván-
tak. 
 
Egymást köszöntve ért véget az ünnepi vacsora, 
ami a “Korona Csárda”-ban  
volt megtartva.  

 

December 20 – Gyertyfényes Est 
 
A napnyugta után, szürkületre, megtelt a      
Magyarház Szövetkezet nagyterme Karácsonyt 
váró közönséggel. A szinpadon egy szinpompás, 
Regnum Szövetkezet által diszitett, karácsonyfa 
hirdette az ünnepet. Pető Gábor tisztelendő 
felkérte dr Kósa Gézát a református egyház-

község gondnokát a műsor elkezdésére. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy az utóbbi évek-
ben mennyire összekeveredett a karácsony ün-
nepének fogalma. Pl. Mikulás, Télapó, “Father 
Xmas” Jézus, Angyalok, stb Milyen jó lenne 
visszatérni a múlt nyomdokaiba. 
 
Pető Gábor tisztelendő felolvasta Jézus születését 
Lukács evangélista szerint, mely szöveg ma-
gyarázatul szolgált, hogy mit is ünnepelünk. 
 
Dabasy János lelkész beszéde következett. 
Beszédében kifejtette, Napoleon mondásából kiin-
dulva, hogy a történelem során sok földi  
nagyságok épitettek, hóditottak birodalmakat, de 
egy sem lett oly maradandó, mint az Isten szeretet 
birodalma. 
 
Betlehemes játék következett a cserkészek 
előadásában, felelevenitve a Kis Jézus születését 
a népi szokások szerint. 
 
Erre már besötétedett és mindannyian felgyujtot-
tuk gyertyáinkat. A műsorszámok között Horváth 
Richard kórusmester vezetésével mindannyian  
áhitattal énekeltük, a múlt karácsonyaira em-
lékezve, a megszokott szebbnél szebb karácsonyi 
énekeket. 
 
A baptista egyházközség gyermekkórusának 
előadásában hallhattuk a XXI. századba illő 
énekeket Jézusról és a szeretetről. 
 
Végezetűl Vető Tibor igazgatótárs köszöntötte az 
ünneplő közönséget a Központ Vezetősége nevé-
ben kivánva mindenkinek “Kellemes Karácsonyi  
Ünnepeket és szeretetben gazdag Boldog Új esz-
tendőt”. 
 
Ezután elénekeltük a Himnuszt és átszellemülten, 
gyertyafényt tükröző szemekkel, indult ki-ki ot-
thonába. 
 
Az idén, a Dabasy János tiszteletes által bejelen-
tett pénzgyűjtés összege, a Szent István templom 
karbantartására lesz forditva.  

Atyimás Erzsébet  
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Digitális fotópályázat 
UTAZÁS A VILÁG KÖRÜL – 2010 – AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND 

 
 A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2010-re meghirdeti nemzetközi digitális 
fotópályázatát Utazás a világ körül – 2010 – Ausztrália és Új-Zéland címmel. A pályázat védnökei: 
Magyarország canberrai nagykövetsége és Ausztrália budapesti nagykövetsége. A pályázat célja, 
hogy az utazás közben szerzett vizuális élményeket minél többen megörökítsék, és egy fotókiállítás 
keretében másoknak is bemutathassák. 2010-ben azokat a felvételeket várjuk, amelyek az elmúlt öt 
esztendőben Ausztráliában vagy Új-Zélandon készültek. Ezekből – kellő mennyiség és minőség 
esetén – kiállítást tervezünk Ausztráliában, Új-Zélandon és Budapesten, illetve fotóalbumot 
jelentetünk meg. 
 

 Részvételi feltételek 
 

 A fotópályázaton amatőrfotósok részvételét várjuk életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől 
függetlenül. Részvételre biztatjuk azokat a turistákat, akik bel- és külföldi útjaik során sokat 
fényképeztek, de még sohasem jutott eszükbe nyilvánosság előtt szerepelni az eredetileg családi 
fotóalbumokba szánt fényképekkel. 

A pályázat témája kötetlen. Műemlékfotók, portrék, eseményfotók, tájképek, természet- és állatfotók, 
városképek, makro-felvételek, hangulatképek, stb. egyaránt beküldhetők, függetlenül attól, hogy 
Ausztrália vagy Új-Zéland mely pontján készültek. 

Szerzőnként beküldhető maximum 10 digitális vagy digitalizált felvétel JPEG formátumban. A fotók 
hosszabbik oldala 2000 pixel legyen. Minden felvétel file-neve a pályázó CsaládneveKeresztneve 
egybeírva, majd a kép rövid (egy-két szavas) címe. A kép utómunkálata csak az eredeti élmény 
vizuális hangsúlyát emelheti ki (színkorrekció, kontraszt, fényerő, kivágás), de nem változtathat 
tartalmán. Fantáziakép nem pályázhat. 

A pályaműveket e-mailben lehet beküldeni a fotoselet@gmail.com címre. Egy küldemény terjedelme 
ne legyen nagyobb, mint 15 Mb. Ha szükséges, akkor a képek több levél mellékleteként 
küldendők. 

A pályázatra csak olyan felvételeket nevezhetnek a szerzők, amelyek a korábbi Utazás a világ körül – 
Ausztrália 2009 c. fotókiállításon még nem szerepeltek, továbbá nem jelentek meg semmilyen 
könyvben. 

A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteniük, amelyet a szervezők bocsátanak az érdeklődők 
rendelkezésére. A nevezési lapon szereplő információk egyezzenek a fényképek címében 
feltüntetett leírással. A nevezési lap 2009. december 15-étől letölthető a www.mafosz.hu oldalról, 
a fotópályázatok menüpontból. Az aláírt nevezési lap beszkennelve e-mailben is leadható a 
fényképekkel azonos címen. 

Díjazás: 1-5. díj: 5.000 - 5.000 Ft értékű fotóművészeti album és oklevél. 
Pályázati naptár: 

A fotók beküldésének határideje: 2010. február 28. 
Zsűrizés: 2010. március 14-ig. 
Értesítés a zsűrizés eredményéről – kizárólag e-mailben -, a kiállítás helyszínéről és 

megnyitójának időpontjáról: 2010. március 30-ig. 
A fotókiállítás bemutatói Új-Zélandon, Ausztráliában és Magyarországon: 2010. április 30-tól. 

További információ kérhető a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
munkatársától, Győri Lajostól. Postacím: 1011 Bp., Corvin tér 8. Tel.: (1) 225-6033, Fax: (1) 226-
6030; e-mail: gyoril@mmi.hu. Nevezési lap ugyanitt igényelhető vagy letölthető a www.mafosz.hu 
címről. 
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A honlapra érkezett  

Hegedű és brácsaoktatás! 
Kamarazene! 

 

Magyarországon és Svájcban végzett 
diplomás hegedűtanár vállal hegedű és 
brácsatanítást minden korosztálynak. 

Kisgyerekek számára Kodály 
módszeren alapuló egyéni vagy 

csoportos játékos zenei előkészítő, 
tehetségfejlesztés. Szeretettel várom 
minden zeneszerető, magyar/európai 
zenei hagyományok iránt érdeklődő 
gyerekek és felnőttek jelentkezését.   

Zsuzsa Kovács 9853 2267,  

mobile 0404 594 014 

Dear Community Centre: 
 
www.lulu.com has published CSENGOFRASZ in Austra‐
lia from the original English publication titled 
KNOCK IN THE NIGHT 
 
An autobiography of a child growing up in the 1950s 
and his final escape to freedom at age 13 after the 
defeated revolution of 1956  

For further information please email  
balazsart@yahoo.com 

Sincerly 
Balazs Szabo 

Levelező partnert keresek magyarul. 55 
éves humán értelmiségi ferfi vagyok, ma-
gamhoz illő hölgyet keresek házasság 
céljából Ausztráliában. 

 Köszönettel 

Dr. Mihály László 

drmihalylaszlo@gmail.com 

Hi, I am from Hobart, my grandmother would 
like to sell all her Hungarian novels, she has 
over 30. I was thinking of listing them on ebay, 
but thought I would check first to see if anyone 
in the club would be interested in buying them? 
Some of the books are pre world war II and 
very old, some from famous Hungarian authors 
and some 20yr old ones. My phone numbers 
are 03 6223-6887 or 0423-200-261 

Regards Mandy 

tony@caink.com.au 

Valentine Day special $42 

Spend a Romantic night at the Korona 
Csárda 

13th Feb Sat. from 6.30 pm 

Buffet plus one drink included 

Plus Entertaining by Pityu And ´Agi  

Várdos Night $45 

26th of Feb. Friday 7pm 

4 course meal Várdos Folk music  

and Folk dance by Gyöngyösbokréta dance 
group 

Booking essential!!!  

 

KORONA CSÁRDA 
Phone: 9801 8887 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9846 3670:  
email: pellela@virginbroadband.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: Kovács Róbert   
tel:(03)9723 3589:  

email: rkovac@melbpc.org.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
email: tothcsalad6@hotmail.com 
 
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:  Jobbágy Simona   
tel:   9762 0430  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: t.toth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
Trianon Társaság 

elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@bigpond.com 
 
 Célunk : kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Békedik-
tátum igazságtalan, történelmileg hibás 
döntéseit.  

A Magyar Központban működő csoportok 
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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:  
Vető Olga – 9754 8579 

 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 igazgatói 

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

 
Félfogadás 

Kedden és szerdán de. 10 és  
du 3 óra között. 

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

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

 
Akiknek szükségük van hivatols ügy-
intézésre hivja Michael Sándor and 

Associates Barristers and  Solicitors. 
Level 4, 227 Collins Street,    

Melbourne Vic 3000 
Telefon: 03 9650 7574  

email cim: enquiries@msandor.com Ha szüksége van egy tapasztalt ügyvédre, 
kérje bizalommal a segitségem 

 
 Dr Kapantzián Artúr  

Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon egyaránt 
bejegyzett ügyvéd 

 Időpont egyeztetésért sziveskedjen hívni a 
  

03 9763 6399 számon 
 Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Victoria 3179 
 

 Méltányos ügyvédi dijszabások.  
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február 6. szombat  Munka nap 
    Szép szülőhazám operett műsor V. Molnár Judit   
    előadásában      
 
február 7. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
    Gulyás / Halászlé főzőverseny 
 
február 14. vasárnap 8.30-kor Szentmise     
 
február 21. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
    Erdélyi Szövetség piknik 
 
február 28. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet  
    Klub ebéd 
 
      

Márciusi naptár 
 
március 14. vasárnap  Nemzeti Ünnep 
március 28. vasárnap   Klub ebéd       
    

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. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb Február 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. 

FEBRUÁRI NAPTÁR 
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