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Kedves olvasóink! A Híradó 

ingyenes, de adományaikat 

köszönettel nyugtázzuk. 
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Kedves olvasóink! 

A Hiradó a honlapunkon is 
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3.-án, erre a vidám 
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karnevál” estre. 

Belépő egységesen 
25 dollár 

Vacsora és ital 
kapható! 
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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2012-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

Február 26 

Március 25 

Április 22 

Június 24 

Július 22 

Augusztus 26 

Szeptember 23 

Október 28 

November 25 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Ebéd csak előzetes bejelentésre: 

Szabó Edit: 9560 1270 

Kedves „Hiradó” előfizetők 
vagy akik előfizetők szeretnének lenni, kérjük a 
csekket HUNGARIAN COMMUNITY COOPERA-
TIVE 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.  
Szerkesztőség 

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  

63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 54 sz Hunor és Magyar Cscs 2012-es  

Munkaterve – február 

   

február 11: Összejövetel du 2től-6ig 
február 11: Cserkészcsaladi ismerkedő vacsora 6-8  
február: 12: Veni Sancte 6-8  
február 25:  Összejövetel  

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
MUNKANAPOK a Központban 2012–ben 
a hónap első szombatján reggel 8 órától 

 
Február 4 
Március 3 
Április 7 
Május 5 
Június 2 
Július 7 

Augusztus 4 
Szeptember 1 

Október 6 
November 3 
December 1 

 
Minden segitőkész személyt várunk!!!! 
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Néptánc próbák Magyar Központban 

18 éven aluliaknak Péntek este 6 órától 

Érdeklődni: Jobbágy Simona 0411 486 242 

18 éven felülieknek Szerda este 7 órától 

Érdeklődni:  Huszár Jutka 0412 809 793  

 

ÚJ NÉPTÁNCTANÁR MELBOURNE-ben 

Bemutatjuk Gémesi Zoltánt aki a Magyar Néptánc Kultúra Alapitvány kérésére és védnöksége által jön 
Ausztráliába. . 

 Gémesi Zoltán vagyok, 1969. február 16-án születtem 
Székesfehérvárott. 
 Martonvásáron nőttem fel,Budapesttől 30 km-
re.  1975-ben itt kezdtem táncolni az iskolában ének-
zene-néptánc tagozaton. 1983-ban a 
helyi  Százszorszép Táncegyüttesbe kerültem ami 
akkor ifjúsági csoport volt. 
 A katonaság után 
1991-ben felvételt nyeretem 
az állami Népi 
Együttesbe,ahonnan egy 
évvel később Zsuráfszky 
Zoltán áthívott az 
Állami  Budapest 
Tánceggyüttesbe, ahol 9 
évig voltam, így összesen 10 
évig hivatásos táncosként 
dolgoztam. Közben  
1988-tól rendszeresen 
tanítottam gyerekekeket, 
felnőtteket, együttesekben, 
táncházakban, tanfoly-
amokon. 
1997 - Százszorszép 
Táncegyüttes-
  tánckarvezető 
1998-2000  Bartina 
Táncegyüttes, Szekszárd  - 
művészeti vezető 
2001-2004  Feszty 
Táncegyüttes, 
Révkomárom  -  művészeti 
vezető 
2003-2010  Bányász 
Táncegyüttes, Tatabánya  -  művészeti vezető 
2009- Szőttes Táncegyüttes  - Pozsony  -  művészeti 
vezető 
2011- Tata  Táncegyüttes. 
 Együtteseimmel 2006 és 2008- ban Kiváló 
Együttes címet nyertem, 3 alkalommal ment 
koreográfiám az Országos   Antológián, 16 éve 
rendszeresen tanítok az Országos Táncháztalálkozón, 
3 alkalommal a Martin Gálára jutott be koreográfiám. 
 A Molnár István koreográfus versenyen 1997-
ben I. 2001-ben III. helyezést értem el. 
 2004- ben Fülöp Viktor díjat nyertem, 2007- 
ben a Kárpát-medencei verbunk versenyen I. 
helyezést értem el Szabó István "kicsi Józsi Pista" 
széki verbunkjával. 
 

1998 óta rendszeresen járok gyűjteni Erdélybe 
és a Felvidékre. 
 1998-tól. napjainkig tanítottam Ausztria, 
Németország, Svájc, Szerbia, Franciaország, 
Anglia magyar közösségeiben valamint 10 
alkalommal Canadában együttesekben, 

fesztiválokon zsűriztem 
Vancouvertől- Montreálig. 
 2002 óta tanítok a 
széki, 2006 óta a búzai, és 
2009 óta a Szőttes 
gömöri  táborában minden 
év augusztusában. 
 Ausztráliába most 
készülök első alakalommal, 
örömmel tölt el, hogy egy 
újabb határontúli magyar 
közösséggel ismerkedhetek 
meg. A tánc az életem a 
munkám, a hivatásom, 
amivel igyekszem 
meghálálni a meghívást 
amelyet előre is köszönök. 
 
Van 3 gyönyörű gyermekem 
Áron 15, Márton 8 és Anna 
Róza 3 éves—ami  a 
hihetetlen mindhárman 18- 
án születtek. 

Tisztelettel :  Gémesi Zotán 

táncos, koreográfus 
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Magyar Központ Igazgatói—2012 

Magyar Ház Szövetkezet Ifjúsági és Kultúrális 
Szövetkezet 

Társadalmi Klub Szövetkezet Regnum Szövetkezet 

Bakos János Ámon Lilla Szabó Edit Bartha Izolda 

Fodor Sándor Hende József Szabó Gyula Ferencz ildikó 

Sülly Sándor Sülly Eta Szeverényi László Galambos Imola 

Tóth János Vető Olga  Hadarics Trudi 

Vető Tibor   Koppán Éva 

   Szondy Katalin 

Magyar Ház Szövetkezet. 

Igazgatói beszámoló 2011 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, amint a penztári 
beszámolóból hallották, továbbá is  az  úgynevezett 
“anyagiak” megteremtése/biztosítása az elsődleges 
fontosságú tevékenységei közé tartozik ezen 
félmaroknyi lelkes vezetőnek, hogy a Központ 
működhesen ahogyan eddig. 
 A 2010-ben hevesen vitatott, majd Önök által 
jóváhagyott terv a Magyar Ház és a Social Club termei 
hosszútávra bérbenadása nem jött össze, így az 
előrelátott pénzforrás sem. Továbra is marad a termek 
alkalmi bérbenadása mint elsőrendű pénzforrás. Magyar 
jellegű rendezvények főlleg a nemzeti ünnepeink és, 
elvétve, jövedelmező mulatságok, ebédek, meljeknek 
látogatottsága egyre gyengébb. Példa erre a márciusban 
megrendezett „Farsangi bál” mikoris, Dömsödy Farkas 
Bálint szórakoztatta az igen mérsékelt létszámú 
vendégsereget. Ezért bevételünk nagy részét a nem 
magyarajkú bérlők szolgáltatják. 
 Célszerű gazdálkodás második kulcsa a 
megtakarítások meljek a rendszeres kalákák által 
testesülnek meg. Ugyan is, a hónapok minden első 
szombatján össze jön kissebb-nagyobb létszámú, 
segítőkész, lelkes magyar és elvégez olyan 
munkálatokat, meljeket ha fizetett munkások 
végeznének évi $15,000 terhelné költségvetésünket. 
Gondolom, hangsulyoznom sem kell a kalákák 
fontosságát és léttünkre vonatkozó jelentőségét. 
 Harmadsorban pedig, önerőből teremtett 
források mint jól időzített, ügyesen szervezett „fesztivál” 
jellegű rendezvények(Hungarofeszt, Foodfeszt, stb.) 
biztosítanák a kellő anyagiakat. 
 A  2011-ben végrehajtott nagyobb méretű 
beruházások eggyike a szennyvízek zsírtalanító 
berendezések voltak(Magyar Ház- Social Club; Ifjúsági 

Szövetkezet és a Korona csárda) a másik pedig az új 
asztalok és székek vásárlása. 
 A harmadik beruházás egy 12m X 6m felületű 
tároló helység, a teke pálya keleti oldalán, ahol  
valamenyi használt székeinket és asztalainkat 
szándékozunk tárolni, melyeket piknik és más kinti 
jellegű rendezvények alkalmával tudunk használni. 
 A dohányzóknak rozsdamentes hamutartók 
lettek felszerelve a két főbejárat oldalfalaira, 
méltoságossabbá téve e káros szenvedély hulladékai 
tárolását. 
 A fentiek sulya a költségvetést olyannyira  
megterhelték hogy az előre látott padló javítása, a 
terem korszerűbb felhangolása, a színpad megvilágítása 
és a felső ablakok függönyei felujjítása még várat 
magára. 
 Egy hónappal ez előtt vendégül láttuk Dr. 
Semjén Zsolt miniszterelnök helyetes urat és igen 
lelkesítő és felemelő tájékoztatót hallhattunk 
Óhazánkról ebben a forrongó és gyorsan változó 
világban. E látogatás folytatása egy tanácskozás lett, 
pontosabban a Magyar Diaszpóra Tanács megalakuló 
ülése Budapesten, két héttel ez előzt, melyen, Dr. 
Semjén Zsolt meghívására, Fodor Sándor igazgatónk is 
részt vett.  

Köszönöm hogy meghallgattak. 
Bakos János 

Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet 

Igazgatói beszámoló 
27 November 2010 AGM  

 
Gyüléseinket továbbra is szükségszerűen alkalmanként 
tartjuk, a Csúcs gyűlések minden hónap első hétfőjén, 
de azonkívül vannak a Központ jövőjével foglalkozó 
gyűléseink is. Időnként külömbözö bizottsági 
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gyűlésekre is járnak az igazgatók. 
Rendezvényeink: 2010-11ben 
 Mikulás Piknik 2010 december 4: A nap sikerét 
köszönhetjük A Leány és Fiú Cserkész-csapatoknak, 
Magyar Központ Tánccsoport és az egyéni önkénte-
seknek. Most  ismét készülünk a hagyományos Mikulás 
Piknikre. Kérjük támogassák jelenléttel, és aki tud 
segítséget nyujtani, örömmel elfogadjuk. 
 2011 júniusban újszékek vásárlására  Zenés 
Teadélutánt rendeztünk: A jó hangulatról  Paska Béla 
zenész gondoskodott. A nap bevétele $1292. Azonkivül 
az újszékek vásárlására öszegyült adomány $3887.   
Köszönet az adakozóknak és a Magyarház Szövetkezet 
igazgatóságának, hogy előlegezték a 350 szék és aszt-
alok árát és a rozsdamentes hamutartót amit nekünk 
ajándékoztak.  
 2011 november 20.-án az Ifjusági épület 
avatásának 30. évfordulójára Díszébédet rendeztünk: 
Ennak keretén belül emlék szallagot kötött Czudarné 
Linka Zsuzsa az Ifjusági Központ zászlajára. Díszven-
dégeink Mr Alan Tudge MP, Ms Dee Ryall MP, és-
Világos István tiszteletbeli konzul és kedves neje Eszter, 
Jandó Gyula és Júlia, Hende József és Linka Eszter 
voltak. Nagy elismerés azoknak a személyeknek akik 
lelkes munkájukkal /anyagi hozzájárulással 30 évvel 
ezelőtt felépítették a Központot és azoknak, akik azóta 
is itt vannak és viszik tovább a már elkezdett munkát. 
De azokrol sem feledkezünk meg, akik az elmult három 
évtizedben  bekapcsolódtak a vezetésbe és munkába. 
 Az idén a hatóságok új rendelete szerint két 
zsirtalanító berendezést kellett csináltatnunk, egyet az 
Ifjusági épület, a másikat a Korona Csárda kon-
yhájához.  A Társadalmi Klub Szövetkezet bern-
dezéséhez, az Ifjúsági Szövetkezet $650 járultunk 
hozzá. 
 Anyagilag támogattuk az MHTV-t, 3ZZZ Rádió-t 
és a Magyar Nyelv Iskolát.  
Társ Szövetkezetekkel Közös Rendezvényeink: 
Nemzeti Ünnepek:  
 2010 Október 24-én az 56-os megemlékezésen 
Mr Alan Tudge MP mint tiszteletbeli vendég is koszorút 
helyezett el, a Hősi Emlékmű elé.            
 Az 1848-49-es Szabadságharc 163. 
évfordulóján Világos István mondott ünnepi beszédet 

Gyertyafényes est  
 Szilveszteri Mulatság – a “Kék Fiúk” zenekar 
húzta a talpalávalót 
 2011 március 4-5-6-án Hungarofest-et ren-
deztünk és annak keretén belül emlékeztünk meg Liszt 
Ferenc zeneszerző születésének kétszázadik évfor-
dulójárol. A Hungarofest diszvendégei többek között 
Csaba Gábor nagykövet volt aki családjával együtt el-
jött erre az alkalomra. 
 2011 március 20-án Gulyás/Halászlé 
főzőversenyt rendeztünk – a Magyar Központ és a 

Gyöngyösbokréta Tánccsoportokkal, az éveken kereszt-
ül összejött összegből, az idén Magyarországról Kiss 
Árpád táncoktatót hozattuk ki.  Március 1-től június 19.
-ig tartózkodott Melbourne-ben. Május 28-án a 
tánccsoportok “Egymillió Lépés” gálaműsoron mu-
tatták be tudásukat, azt követően kötetlen szórakoztak 
a Táncház keretén belül. 
 2011 április 9-én Túl az Óperencián Operett 
Gála műsor V.Molnár Judit előadásában.  
 2011 június 10-én dr. Kocsis Attila az Állam-
titkárság tengerentúli vezetőjét az igazgatók vendégül 
fogadta 
 2011 június 17-én Mr John Griffin kijelölt 
Ausztrál nagykövet Magyarországra meghívta a Mel-
bourne-i Magyar Központ vezetőségét mielőtt elfoglal-
ta új tisztségét, hogy tájékozódjon az itt élő magyarok 
helyzetéről, működéséről. 
 Búcsúvacsora a Koronában hangteknikusunktól 
Nagy Gábortól aki véglegesen Magyarországra 
költözött. 
 Szeptemberbe tette első látogatását Sikó Anna 
nagykövet asszony. Ekkor megtekintette a Központot 
azt követően a Koronában vacsora az igazgatók 
társaságában. 
 Október 26-án Dr Semjén Zsolt miniszterelnök 
helyettes és Sikó Anna nagykövet asszonyt fogadtuk a 
Központban. A Hősi Emlékmű elé koszorút helyeztek el, 
azt követően Dr Semjén Zsolt emlékfát ültetett. A 
Központ megtekintése után, állófogadás volt az Ifjusági  
teremben, azt követően Tandóri Erika fényképkiál-
lításának megtekintése került sorra. Végül az igazgatók 
és a Központi csoport vezetők táraságában vacsora a 
Koronában.   
 Munkanapok minden hónap első szombatján 
történtek. Ezeken a napokon végződnek el a javitások, 
karbantartási munkálatok, és a kert gondozása. Ezek 
Vető Tibor vezetésével történnek. Mivel kevés az 
önkéntes igy legtöbbször, a szükséges tennivalót, 
ugyanazok a személyek végzik el. Köszönet a minden-
kori segitőknek.  
 Hiradó  19 éve ad tájékoztatást a Központ jövő 
és a múlt eseményeiről. Ma már 300   előfizetője van. 
Köszönet Kövesdy Éva és Atyimás Erzsébet szerkeszt-
őknek.  
 Könyvtárunkban –az önkéntes könyvtáros Sze-
gedi Erika -    Könyvtári órák minden pénteken du.1-től 
3-ig, és minden második kedden a Knox-i Idősek  
összejövetelein.  
 Kérjük továbbra is támogassák rendezvényein-
ket. 
 Szilveszteri bálra a jegyeket fellehet venni a 
Mikulás Pikniken december 4-én és a Gyertyafényes 
Esten    december 18-án. 

Vető Olga 
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A MAGYAR NYELVISKOLA 

örömmel várja a magyar nyelv iránt 
érdeklődő gyermekeket és felnőtteket 

a Magyar Központ épületében 
760 Boronia Road, Wantirna 3152 
szombaton de. 9.30-tól 12.15ig  

  
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi 

vizsgáig foglalkozunk. 
  

Beiratkozás: A Központban február 4-én 
9.30 -12.15 között. 

További információt ad: 
Szabó Marika: Mob: 0409 434 417 

Email: mariaszabo@optusnet.com.au  

Pityu és Ági 
Legtapasztaltabb duo az országban. 

 
Vállaljuk 

Lakodalmak, bálok névnap, szülinap, 
keresztelők és minden rendezvényt, ahol 

szükség van a színvonalas zeneszolgáltatásra. 
 

Fergeteges mulatós zene, régi és új nosztalgia,  
nemzetközi világslágerek,  

régi és új örökzöldek, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elérhetőség: 
Tel. (03) 9796 0608            Mobil. 0424 331 135   

e-mail:  istvanr@bigpond .com 

Az év utolsó rendezvényei: 

2011 december 4 

MIKULÁS PIKNIK 

Kellemes idő, ( ez alkalommal azoknak, akik nem szeretik 
a nagy meleget) sok vendég, az étel finom illata árasztja 
el a környéket és gyermekricsaj!- ez jellemző a Mikulás 
piknikre! Mit is lehetne újszerűt mondani egy minden 
évben megtörténő és egyben várva várt eseményről? Az 
helyett hogy ismételném a megszokott napi 
eseményeket elmondhatom, hogy a 2011-es rendezvény 
is nagyon népszerű, kellemes és elváráson felüli 
meglepetést is tartogatott a rendezők számára. Hogy mi 
is volt ez a meglepetés?  A Mikulás Piknik a gyerekek 
megörvendeztetésére történik. Az utóbbi években a 
fiatal családok egyre nagyobb számban jönnek el és ez 
igaz boldogsággal tölt el mindannyiunkat, hogy évről – 
évre újabb, még nem látott családok mutatkoznak be  a 
nagyközönségnek és gyerekeikkel megismertetik a 
magyar közösség kis világát.  
A nap másik nem mindennapos jelensége, Siko Anna 
Magyarország ausztráliai nagykövetnek megtisztelő 
jelenléte közösségünkben. A követasszony üdvözölte a 
megjelenteket és röviden elmondta küldetésének 
lényegét. 

Köszönet a rendezőknek és minden személynek aki 
bármivel is segitett, hogy egy ilyen jól sikeresült napnak 
lehettünk részesei. 

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
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FIGYELEM! 

Zoltán Erika lemondta Ausztráliai turnéját. 

2011 december 18 
 

GYERTYAFÉNYES EST 
 
Az est Marót Márta üdvözlő szavaival kezdődött, 
melynek utolsó mondata igy hangzott „hallatszék az 
ének az egekig!” Ezután Pető Gábor tiszteledőtől 
hallottuk, Jézus születését -Lukács evangélista irása 
szerint. Az egybegyültek szokásos lélekemelő karácsonyi 
énekei  (részemről ez az amiért szeretek a Gyertyafényes 
esten résztvenni) mellett az est hangulatát emelte a 
Cserkészek által előadott „Pásztorjáték”, Dr Kósa Géza 
„Jézus a világosság” gondolatai, Juhász Géza 
versmondása – részlet Fekete István – Rorate, a Baptista 
gyerekek és a Református kórus előadása.   
„ Minden évben van egy álmom, 
hogy egyszer békesség lesz a világon. 
 Legyen minden napod Karácsony 
Szivemből ezt kivánom” 
Szeretet hit és remény 
Erőt ád neked ne félj 
Csoda várt Karácsony éjjelén.” 
A fenti ének szöveg lehet, hogy nem eredeti (ez maradt 
meg az emlékezetemben), de a mondanivalója ezekkel a 

szavakkal is elfogadható lenne, különösen akkor ha 
mindannyiunk számára ez valóság. Végezetűl Vető 
Tibor a Központ Igazgatói nevében köszönetet 
mondott a szereplőknek és tanitóiknak és 
mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kivánt. 
A nap gyűjtése a Szent István Ökumenikus Templom 
javára történt.  
 
2011 december 31 

SZILVESZTERI BÁL 
 
A Karácsonyi ünnepek elmúltával, feltöltődve az 
ünnepi hangulattal és miután már felköszöntöttük az 
Istvánokat és Jánosokat várjuk Szilveszter estéjét, 
amikor az ó- évtől bucsúzva köszöntjük az újévet. 
Ahogy az évek múlnak, figyelembe véve az utóbbi év 
tized Silveszteri mulatságának tapasztalatait, 
különböző okok miatt, már előfordul, hogy egyesek 
szűk baráti, vagy családikörben ünnepelnek. Ennek 
ellenére a Magyar Központban rendezett Szilveszteri 
Bálra minden évben összejön egy vidám, korukat 
meghazudtoló rétege a magyar közösségnek, hogy 
együtt köszöntsék az Újesztendőt. Igy történt ez most 
is. Kellemes és vidám hangulat nöttön nőtt, ahogy az 
idő közeledett éjfélhez, e hangulatot a Himnusz 
akkordjai fékezték, ahogy együtt énekelt az 
egybegyült társaság. A Himnusz befejeztével, egy pár 
másodperc elmúltával, ismét visszatért a mámoros 
hangulat és mint mindig nagyon sokszor elhangzott a 
„ Boldog Újévet” egymást köszöntve, igazán nem is 
nagyon figyelve arra, hogy kinek is szól a köszöntés, 
mert ilyenkor úgy érezzük ez a köszöntés az egész 
világnak szól.  
Békés, boldog újesztendőt mindenkinek! 
 

Atyimás Erzsébet 
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EURONIUM 
 
Pénzegység erkölcsi alap és cél nélkül. 
Új délibáb,titkolt csabda, amire vágy épül. 
Üzleti kűzdőfél távoli tengereken túlra. 
Önző társak, egymást bántva buknak el újra. 
 
Csak képzelet, vagy egy valótlan régi vágy? 
Azokra hat kik azt vélik, hogy a kő is lágy?  
Kiket csalfa veszély végül körül is vesz, 
Hitel ringat, jövő fenyít, hisz bajuk még lesz.  
 
Gyűrűzik a gond és a gonosz szülte baj. 
Kering a nehézség mint idegen vércse raj. 
Még tükörként a múltra utal, de elutasít, 
S védekezni ki tud, ha a sors tép és szakit? 
 
A kulissza más oldalán a gőgös gazdag 
Szerte tekint, s amit lát azt el is ragad. 
Szegény, munkanélküli emberben a harag, 
S bágyadt anyák fájó ajkán csak jaj marad. 
 
Hol az olajfa ág és a kecses békegalamb? 
A jobb jövőt ki tárja fel leghamarabb? 
Hol „a tejjel, mézzel folyó Igéret Földje”? 
Kunyhókban, hová Isten a Megváltót küldte? 
 
Antal Péter,  

Kedves Melbourne-i Magyar Központ! 
 
Mellékelten küldjük ügyfelünk, az Óbudai Egyetem 
Neumann János Informatikai Karának sajtóközle-
ményét, mely bejelenti, hogy a kar hallgatói ingyenes 
mobiltelefonos alkalmazással segítik a felvételizők 
tájékozódását a továbbtanulási lehetőségekről. Az 
ingyenes alkalmazást a kar hallgatói fejlesztették, 
többek között abból a célból, hogy a külföldön élő ma-
gyarok tájékozódását is elősegítsék. Bővebb in-
formációt a mellékelt sajtóközlemény tartalmaz. Kér-
dés esetén állunk rendelkezésre.  
Köszönettel, 
Petrányi-Széll András 
Sajtóközlemény - Azonnali közlésre 
Budapest, 2012. január 19.  
  
Felvételi információk mobilra 
Az Óbudai Egyetem Neumann Kara az Android Market-
ről letölthető ingyenes alkalmazással segíti azon to-
vábbtanulók tájékozódását, akik informatikai pályára 
készülnek.  

Az Óbudai Egyetem ? NIK Nyílt nap nevű alkal-
mazás segítségével az érdeklődők bepillanthatnak a 
kar életébe, értesülhetnek az aktuális hírekről, in-
formációkat tudhatnak meg a felvételivel kapcsolat-
ban, és nem utolsósorban felmérhetik, hogy hall-
gatóként milyen alkalmazások elkészítését tanulhatják 
meg ? hiszen ezt is a kar hallgatói készítették. Az 
ingyenes alkalmazás célja emellett, hogy a külföldön 
élő magyarok tájékozódását elősegítse. 

Az Óbudai Egyetem Neumann János In-
formatikai Karának története 1972-ig vezethető vissza, 
amikor a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főis-
kolán Ivanyos Lajos főiskolai tanár vezetésével az or-
szágban elsőként számítástechnikai szakon indult 
képzés. A hosszú múlt azonban nem jelenti azt, hogy a 
karon jelenleg nem a legkorszerűbb ismereteket oktat-
ják. A mobil szakirányon a hallgatók összesen 9 tantár-
gy keretében, heti 25 órában foglalkoznak a témakör-
rel. A képzést az LG és a Nokia a cégek legmodernebb 
eszközeivel támogatja. 
A felvételi információkat tartalmazó ingyenes alkal-
mazás az Android Marketen  
(https://market.android.com/details?id=hu.uniobuda.nik.openday) érhető 
el, de ha valaki nem rendelkezik okostelefonnal, a 
http://felveteli.nik.uni-obuda.hu/ oldalon is megtalálja 
az információkat.  

Az alkalmazást bemutató képek letölthetőek 
az alábbi linkről: http://dl.dropbox.com/u/33967944/nik.zip  
 
Bővebb információ és kapcsolat: 
Petrányi-Széll András 
ügyvezető, PS:PRovocative 
Mobil: +3620978563 

Skype: andras.szell 
E-mail: andras.szell@psprovocative.com  
 
A Neumann János Informatikai Karról: 

A Neumann János Informatikai Kar az európai 
felsőoktatási térben versenyképes, a hazai informatikai 
képzés kínálatában kiemelkedő színvonalú mérnök in-
formatikus alapképzést (BSc képzést) és mesterképzést 
(MSc képzést) nyújt tehetséges hazai és külföldi hall-
gatóinak. A kar vezetői az időálló alapismeretek és az 
mérnök informatikus tevékenységben jól 
hasznosítható gyakorlati ismeretek, technológiák és 
kompetenciák kiegyensúlyozott oktatására 
törekednek. A Neumann Kar nagy hangsúlyt helyez a 
tehetséggondozásra, a hallgatók bevonására a 
tudományos diákköri tevékenységbe, és ezen keresztül 
szakmai képességeik egyéniségüknek megfelelő 
sokoldalú kibontakoztatására. A karon a Cisco, az Intel, 
a Microsoft, a Nokia, az Oracle, a Symantec, az LG, a 
HP, az IBM és az SAP is működtet kompetencia-
központot.  
 

https://market.android.com/details?id=hu.uniobuda.nik.openday
https://market.android.com/details?id=hu.uniobuda.nik.openday
http://felveteli.nik.uni-obuda.hu/
http://dl.dropbox.com/u/33967944/nik.zip
mailto:andras.szell@psprovocative.com
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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 
Központ Igazgatósága kéri az igénylőket, hogy 
az eljárásiszabályokat vegyék figyelembe a 

terem használat előtt és alatt.Teremhasználat 
előtt igényeiket beszéljék meg a megfelelő 

személlyel a teremkiadásért felelős igazgatók 
egyikével: 

 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 

Ha hivatalos ügyintézésre van szüksége 
forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

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

Melbourne Vic 3000 

Telefon: 03 9650 7574 email cim:           

enquiries@msandor.com 

 

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 

Ha szüksége van egy tapasztalt ügyvédre, kérje 
bizalommal a segitségem 

 Dr Kapantzián Artúr  

Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon egyaránt be- 

jegyzett ügyvéd. Időpont egyeztetésért 
sziveskedjen hívni a 

03 9763 6399 számon 

 Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Victoria 3179 

 Méltányos ügyvédi dijszabások.  

mailto:enquiries@msandor.com
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A honlapra érkezett  

Hello, 

I am a violin player that has moved to Melbourne. 

Im looking for a Cimbalom player to play with on 

occasion, such as Csardas, Zigeunerweisen, 

Hungarian dances.  Also, can anyone assist me 

in obtain music sheet copies of Hungarian folk 

melodies? I am eager to spend more time within 

the Hungarian community! I speak Hungarian. 

(But writing not the best!)  

I can be reached either on 0412 148 908. 

Thanks! 

Kalman 

kalman@kalmankiss.com 

Tisztelt Hölgyem/Uram 

Ezúton kérem szíves segítségüket abban,hogy 

megboldogult nagyapám Szmolnik Lajos testvérének 

leszármazottait, soha nem látott és nem ismert 

rokonaimat szeretném megtalálni! Utolsó általam 

ismert címük:. 164 Waterdale Rd Ivanhoe, 3079 Vic 

Köszönettel, 

Péntek Attila                

attila.pntek@gmail.com 

I am looking for my cousin and his family. They 

immigrated to Australia in the sixties his name is 

Gyula or Julius Sasadi.  He was borne in 1928 or 

thereabouts. But because he changed his name 

before he emigrated, I was already living in the US 

and lost contact. If you could help me to locate either  

Gyula or his children I would be very grateful. Thank 

you.  

Andy Zaborski 

zaborskirs@msn.com 

Tisztelt Cimzett! 

Felkai Andrea vagyok, jelenleg látogatóban vagyok 

Sydneyben február  közepéig.  Nagymamám megkért, 

hogy próbáljam megkeresni a nagypapám öccsét, Jurak 

Zoltánt, illetve a családját. 1960-ban jöttek Ausztráliába 

a feleségével és a fiával. Először a Bonegilla-i 

bevándorló  táborban éltek, az utolsó hir róluk a 

Matraville-i bevándorló táborból volt 1963-ban.  

Próbáljuk megtalálni, hogy most merre élnek és 

szeretnék érdeklődni, hogy van e valamilyen szervezet,  

aki segiteni tudna ebben. 

Köszönöm és tisztelettel, 

Felkai Andrea 

andrea.felkai@gmail.com 
Kiadó 1 szobás apartman (felszerelt 

konyhával) Budaőrsőn (Budapest 

centrumtól 10 km-re), nyugodt szép 

környezetben a Budapesti buszjárattól 

200 méterre. Igény szerint a repülőtéri 

transzferben és egyéb helyi utazásban is 

tudunk segiteni. $40/nap. 

Bővebb felvilágositás:  

email: jsuri@t-online.hu 

Tel: +36 23 441 215 

Mobil: +36 209 560 550 

Kérjük Cseh László vegye fel a kapcsolatot 
Kövesdy Évával  9846 2675 vagy Atyimás 
Erzsivel 9802 7637 

mailto:kalman@kalmankiss.com
mailto:attila.pntek@gmail.com
mailto:zaborskirs@msn.com
mailto:andrea.felkai@gmail.com
mailto:jsuri@t-online.hu


12 

Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   +61 3 9794 6429  

email: balintkalman@hotmail.com 

Gyűlések: Minden hónap első hétfőjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 

 

 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
   Huszár Jutak 
tel:    0412 809 793 
email: jutka@aapt.net.au 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 6,30 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Kovács Róbert   
tel:(03) 8736 9270:  

email: rkovac@melbpc.org.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
elnök:  Szeverényi László 
tel:   9879 8203 
email: kisujsag@netlink.com.au 
 
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:   9727 2898  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
MHTV 
Elnök: Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
 
email: spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

Trianon Társaság 

Elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@bigpond.com 
 
Célunk : Kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Bé-
kediktátum igazságtalan, történelmileg 

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
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február 4. szombat  Munkanap 
 
február  5.  vasárnap  8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
      
február 12. vasárnap  8.30 Szentmise  
    Gulyás/Halászlé főzőverseny     
     
február 19. vasárnap  8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
 
február 22. szerda  19:30    Szentmise   (Hamvazószerda)     
  
        
február 26. vasárnap  8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet  
    Klub ebéd      
   
 
 

Márciusi  naptár  
 
március 3. szombat   Pataky Attila koncert  
március 4. vasárnap   Erdélyi Szövetség piknikje 
március 18. vasárnap   Márciusi Ünnepély 
március 25. vasárnap   Klub ebéd 
március 31. szombat   4 For Dance Táncelőadás 
    

  
 
     

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  

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb Február 20.-ig eljutattni 

tel/fax 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, 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. 

FEBRUÁRI NAPTÁR 


