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Cserkészek munkaterve 2 

Életfordulók—Néptánc 
Gála músor 
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Magyar Iskola hirei 4 

Márciusi események a 
Központban 

5 

Erdélyi Szövetség hirei 6 

Néptánctanitás 7 

Honlapra érkezett 9 

Áprilisi natptár 11 

Kellemes Húsvéti ünnepeket 

kivánunk minden kedves 

olvasónknak.  

A Magyar Központ vezetősége valamit 

a Hiradó szerkesztőség 

Március 18 

1848-1849 Forradalom és   
Szabadságharc -  
emlékünnepély  

 
A Szent István templom mellett, a 
Hösi Emlékmű előtti tér, megtelt az 
egybegyült ünneplő közönséggel. A 
zene akkordjai felcsendültek, 
melyre a cserkészcsapatok 
képviselői zászlóikkal ünnepélyesen 
bevonultak, miközben Juhász Géza Folytatás a 4.-ik oldalon 
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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. 

Április 22 

Május 27 

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 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.  

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 – április 

 április 14: Összejövetel, rajkirándulás 
április 28: Összejövetel, cserkész családiest 

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

8 órától 
 

Április 14 (Húsvét miatt változott a dátum) 
Május 5 
Június 2 
Július 7 

Augusztus 4 
Szeptember 1 

Október 6 
November 3 
December 1 

 

Minden segitőkész személyt várunk!!!! 
Köszönet az alábbi személyeknek akik részt vettek már-
cius 3.-i munkanapon. Az alábbi munkálatok lettek elvé-
gezve: kerti munka, raktár átrendezés és trolley kerekei 
csapágyának kicserélése. 
  

Munkatársak: Zanáti Karcsi,Tárnoki János,Tóth János, 
Szabó Gyuri, Szabó Géza, Sülly Sanyi és Eta, Marót 
Márta, Koppán Lajos, Kovács Robi,Vető Tibor és Olga. 
Az ebédet Koppán Éva fõzte. 
  
Az Ifjusági épület konyhájában és mosdóiban rozs-
damentes szappantartók lettek a falra szerelve,és egy új 
villany kézszárító került  a férfi mosdóba. Köszönet    
Zanáti Karcsinak, aki kérésünkre, a fenti dolgokat 
megvásárolta és felszerelte. 



3 



4 

Bajban van  a Melbourne-i  
magyar iskola!  

 
 
Bajban van a Melbourne-i magyar iskola, ez tény. 
 
Nagy reményekkel kezdtük az idei tanévet február 
elején, tárt karokkal vártuk a magyarul tanulni 
kívánó diákokat. Jöttek is elég szép számmal az 
óvodás korúak, de középiskolás tanulóból alig 
néhány iratkozott be. Legnagyobb baj az 
érettségíző diákok hiánya, úgy tűnik, hogy az idén 
senki sem fog magyar érettségi vizsgára állni az 
iskolánkból. Ez baj több szinten is, de főleg azt a 
veszélyt hordozza magával, hogy a magyar nyelv 
lekerül az érettségi vizsgát képező  tantárgyak 
listájáról Ausztrália szerte, és ezzel egy 35 éves 
folyotonosság szűnik meg, illetve annak a 
lehetősége, hogy a továbbiakban bárki is 
érettségizzen magyar nyelvből, ezáltal plusz 
pontokat szerezve magának az érettségi 
végeredményben. 
 Úgy gondoljuk, hogy nem lehetünk ennyire 
felelőtlenek az elkövetkező magyar generációkkal 
szemben. 
 Mi, tanárok nagyon jól ismerjük a 
nyelvtanulás nehézségeit, erre tevődik rá a 
minden szombat reggeli fizikai kényelmetlenség: 
korán kelni, elvezetni a magyar iskolába, 
végigvárni a tanítást, hazavezetni, de mindezek a 
kifogások eltörpülnek a cél fontossága mellett: 
életben tartani a magyar nyelvet Ausztráliában. 
Ezúton kérünk diákot, szülőt, hogy segítsenek a 
magyar iskolán,  segítsenek a magyar nyelven, 
iratkozzanak be iskolánkba, tanuljanak magyarul. 
 Tanulással veszíteni nem lehet, csak 
nyerni. 
  

Gábor Anna Mária 

elszavalta a “Szózat” -ot. Következett a 
“Nemzeti Dal”, Kovassy István előadásában 
és egy-egy versszak befejeztével a Cserké-
szek 1848-as nótákat énekeltek, mely nóták 
az alkalom hazafias érzéseit növelte és ennek 
hatása magával ragadta a többséget és ez 
közös éneklésben nyilvánult meg. A 
Gyöngyösbokréta néptánccsoport férfi tagjai 
“Verbunk” tánca is szinesitette, emelte az 
ünnepi hangulatot. Miután a piros, fehér, zöld 
ének és a “Nemzeti Dal” utolsó versszaka el-
hangzott, az ünnepség ezen része a Székely 
Himnusszal zárult.  
Fodor Sándor beszéde következett, melyben 
Orbán Viktor, miniszterelnök március 15.-i 
ünnepi beszédéből, Magyarország nehéz 
helyzetéről, egypár gondolatot emelt ki. 
  
Bakos János köszöntő szavai előtt, a Sza-
badságharc Hösei iránti hálánkat, Dézsi Csa-
ba tiszteletes által vezetett, közös imával ró-
ttuk le, mely után az ünnepi koszorúzás követ-
kezett és befejezésül a Himnusz. 
 
Szokáshoz hiven, a megemlékezés után, a 
közönség a Szent István templom alatti 
társalgóban tea, kávé és sütemény fogyaszt-
ása mellett beszélgettek.  
 Köszönetünket tolmácsoljuk a szerep-
lőknek és külön érdem Juhász Gézának az 
ünnepély megrendezéséért. 

Atyimás Erzsébet 
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Február 24 

Hirek a néptánc kedvelők 
világából 

A  Magyar Kultúr Kör 
február 24-én a szokásos 
összejöveteleikkel 
ellentétében táncházzal 
egybekötött estet tartott, 
melyre igen szép 
számban megjelentek, az 
állandó tagok és 
vendégek mellett, a 
néptánckedvelő közönség 
is. A rendezők, e 
rendhagyó rendezvényük alkalmával, szokásukhoz 
hiven szeretettel fogadták a megjelenteket.  Az 
összejövetelt az tette rendhagyóvá,  hogy Gémesi  
Zoltán táncos, koreográfus, aki a Magyar Néptánc 
Kultúra Alapitvány kérésére és védnöksége által jött 

Március 16 

Székely Diszkapu avatás a 
Korona vendéglőben        

Március 16-án, a Bálint Kálmán és családja által 
készitett, Székely Diszkaput avatták a Korona 
vendéglőben. Az avatás tisztsége Bárány Kristóf, a 
4ForDance egyik tagjának jutott, mivel 
születésnapját ezen a napon ünnepelte. A hetven 
fős ünnepi közönség, ez alkalommal a székely 
konyha inyencségeit izlelhette és egyben 
csodálhatta a 4ForDance március 31 és április 1-i 
előadás műsorából, a fergeteges bemutatót.  

Atyimás Erzsébet 

Melbourne-be, itt mutatkozott be a széleskörű 
közönségnek. A vacsora befejeztével Kovács 
János, a Magyar Kultúr Kör elnöke, üdvözlő 
szavai után bemutatta Gémesi Zoltánt és 
elkezdődött az est fénypontja a Táncház, a 

Vardos Trió mindig 
vidám, szórakoztató 
muzsikájára, melyet az 
izgatott táncoslábú 
közönség apraja-nagyja 
már nagyon várt. Több 
mint negyven 
néptáncrajongó, nagy 
odafigyeléssel és 
kedvvel ropta a táncot 
saját és az ülvemaradt 

vendégek nagy örömére. Ilyenek és hasonlók 
azok az alkalmak, melyek mindenkire jó 
hatással vannak és szinesebbé, hosszabbá 
teszik életünket.  

    Atyimás Erzsébet 

Március 3 

Nosztalgia Karnevál (EDDA) 
Pataki Attilával 

Március 3, szombat, sokak által 
várva várt est, Pataki Attila 
lelkes hiveivel megtelt terem. A 
vendégek többségének, többek 
között, Sikó Anna 
Magyarország Ausztráliai 
nagykövetének, aki 
résztvételével megtisztelte a 
Melbourne-i közösséget, a 
rendezvény igazán „Nosztalgia Karnevál” -nak 
bizonyult. Az est befejeztével, legtöbben kifáradva, 
megelégedetten hagyták el a rendezvény 
szinhelyét. A közönség egy részének csalódást 

okozott, hogy Attila élő hangját csak egy-két 
számban hallották, mivel a műsor nagy része 
előre felvett CD-ről lett lejátszva. Úgyszintén, az 

emlékezetükben a mainál 
szinesebb műsor élt, mivel akkor 
Attila nem csak EDDA számokat 
énekelt, hanem bemutatta 
jártasságát a közismert régi 
slágerek és a magyar nóta 
világában is. A valóság az az, 
hogy mindig akad olyan személy 
akinek valami panasza van és 
valamiért nem elégedett. Habár a 
rendezők a körülményekhez 
képest, mindenkor mindent 

megtesznek egy-egy alkalom sikeréért, mégis 
nagyon nehéz a széleskörű/korú közönség izlését 
kielégiteni.  

Atyimás Erzsébet 
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Ausztrá liái Mágyár Erdé lyi Szö vétsé g Hiréi 

Beszámoló a március 4.én 
megrendezett piknikünkről 

 

   Az  Erdé lyi Szö vétsé g vézétö sé gé é s tágjái égé sz 
hé tén á t szöröngvá né zté k áz égét, é s áz idö já rá s 
jélénté sékét, imá dközvá déru s, szé p idö é rt 
vásá rnáprá térvézétt pikniku nkré. 

  Bizöny szömbátön is ésétt , á félá llitött sá trák 
á tá zták, é s igy mégké rtu k á Mágyár Há z igázgátö já t 
Vétö  Tibört, áki mégéngédté, högy á nágytérémbén 
á llitsuk fél áz ásztálökát é s ött tártsuk még 
réndézvé nyu nkét. Mégigé rtu k, högy szé p réndbén é s 
tisztá n hágyjuk él á térmét é s u gy is tö rté nt. 

  Szöröngvá né ztu k áz é rkézö két, lész é á sök 
élö ké szitö  munká nknák érédmé nyé, jö nnék é, ném 
ijésztétté él mágyárjáinkát áz ésö .  Széréncsé ré ném, 
bizöny jö tték, mindig u jább é s u jább ásztálökát 
kéllétt félá llitáni s á vé gé n mégtélt á térém. 

  Mégtisztélté pikniku nkét jélénlé té vél  Sikö  Anná,  
Mágyárörszá g cánbérrái nágykö vété, á tisztélétbéli 
könzul, Vilá gös Istvá n é s félésé gé Esztér kisé rété bén 
é s áz Iváhöé-i R.S.L. klub élnö ké Fréd Cullén, 
Szmölnik Lájös é s félésé gé Márgit kisé rété bén. Az 
élnö k u rnák nágyön izlétt é s dicsé rté á gulyá st.  

  A hösszu  su témé nyés ásztálrá is égyré tö bb 
finömábbná l finömább su témé ny é rkézétt, törtá k, 
széléték, pögá csá k, ré tésék, áz égyik ádömá nyözö nk, 
Szábö  Edit, nágy tá lcá n höztá á mé g mélég tu rös 
szélétékét, völt mibö l vá lögátni. Kö szö nét á 
hö lgyéknék ákik su tö tté k é s höztá k, mivél á nágy 
förgálömbán ném tudtunk mindén névét félirni, é s 
ném szérétné nk sénkit sém kihágyni, igy égyu ttésén 
kö szö nju k még mindénkinék á munká t é s 
fá rádtsá göt. A su témé nyés ásztálná l kiszölgá lö knák 
áz égé sz nápös fá rádtsá guké rt já r élisméré s é s 
kö szö nét, Há römszé ki Zsuzsá, Pápp Etélká, Muzsi 
Csillá, é s Pölönyi Máriká.  

  Nágyön szé p é s é rté kés tömbölá tá rgyáink is 
izlé sésén völták égy ásztálrá kiá llitvá Krsztékánits 
Viöléttá á ltál, é s mindén áz Ő  jö  izlé sé rö l 
tánusködött. Igy itt möst mégkö szö nju k tömbölá 
tá rgyák ádömá nyözá sá t á kö vétkézö knék:  Bá lint 
Rö zsiká, Bá csi Máriká,  Gérgély Klá rá, Gödö  Máriká,  
Gyö ri Izuká, Há römszé ki Zsuzsá, Köcsis Márgit, 
Má rtönhélyi Anná, Pölönyi Máriká, Szégédi Eriká é s 
Tö th Jö zsi bá csi. Grátulá lunk áz itál kösá r 
nyértésé nék Wálsh J. é s E .-nék. 

  Dé bizöny , mint mindén réndézvé nynék, 
pikiniku nknék is á sikéré áz élké szitétt é s féltá lált 
é téléktö l fu gg.  

Azt hiszém ébbén, mint á mu ltbán, möst is nágy 
sikéré völt Bá lint Rö zsiká á ltál vézététt kis csápát 
munká já nák, ákik á könyhá bán ségé dkézték. Bá lint 
Ká röly, Bá csi Máriká, Bá dön Má rtá, Fázékás 
Erzsé bét, Gérgély Klá ri, Gödö  Máriká, Miklö s Káti, 
Szégédi Eriká, Szérédái Mágdi, Tuturá s Juliá, 

  A su lt hu s, su lt kölbá sz, fásirt, kö rité sék é s áz 
immá r hiréssé  vá lt ká pösztá sálá tá möst is nágy 
sikért árátött. Spurigá n Já nös é s félésé gé Káti szinté n 
rémékélték á finöm gulyá s é s birká gulyá s 
élké szité sé vél. Ú gy hirdéttu k szö rö lápunkön, 
högy..lángosunk egyedülálló, bizöny áz is 
völt .Kö szö nét Juhá sz Etá nák é s Gé zá nák, Csik 
Kátö nák, ákik vézété sé vél, ségí tsé gé vél, ké szu lt él.  

  A finöm é télékré é s lá ngösrá bizöny jö l ésétt égy, 
égy pöhá r itál is, á bá rbán Mérkli Féri lá ttá él nágy 
száké rtélémmél á rá bizött féládátöt, szákmá já höz 
hivén, Köczék Já nös ségitsé gé vél. 

  Pé nztá rösáink Dé r Jö zsi é s Krsztékánist Sá ndör 
ölyán györsán lá ttá k él fáládátukát, högy ném völt 
hösszu  sör é s vá ráközá s. 

  Pé nz ádömá nyökát káptunk érdé lyi iskölá ink, 
ö sztö ndijás diá kjáink, é s áz árrá rá szörulö k 
mégségité sé ré:  

Cháir Sölutiön Vic. Pty. Ltd. $500: Borsos M.$500: 
Papp S.& E . $350:Rá cz J. $200: Gállö  E.$50: Polonyi S. 
$50: Koczek J.& E . $50: Godo  M. $40: Pölönyi M $40. 
Fázákás S.& L. $30: N/N $200. Nágyön szé pén 
kö szö nju k, élismérvé ny é s kö szö nö  lévé l tövá bbitvá 
lész. 

   Szinté n kö szö nét já r áz élö ké szitö  munká látökbán 
ségé tkézö knék, Bá csi Istvá n, Miklö s Bé lá, Förgá cs 
Lá szlö , é s Kövá cs Röbért. 

  Bizöny á sök élö ké szu létnék, munká nák, 
izgálömnák mégvölt áz érédmé nyé, ézé rt áz Erdé lyi 
Szö vétsé g kö szö nétét mönd mindén kédvés 
ádömá nyözö inknák, ségitö inknék, hönfitá rsáinknák, 
ákik áz ésö s idö  élléné ré éljö tték é s ré szvé télu kkél 
élö ségitétté k pikniku nk sikéré t. 

 

   Igy möndhátjuk, „Né  Hágyd Elvészni Erdé lyt 
Isténu nk”  mért á jö vö bén is ilyén sikérés 
réndézvé nnyél é s pérszé tá mögátá sökkál, ném fög 
élvészni.!  

 

Az Erdé lyi Szö vétsé g névé bén , Gyö ri Izuká.    
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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 

Néptánc próbák GÉMESI ZOLTÁNNAL  a 

 Magyar Központban 

Magyar Központ Néptánccsoport 

3 évestől  10 évesig—kedd este 6-tól 8 óráig 

10 évestől 18 évesig péntek este 6.30-tól 9-ig 

Érdeklődni: Jobbágy Simona 0411 486 242 

Gyöngyösbokréta két csoportja  

Hétfő 6,30-tól 10-ig; Szerda 6,30-tól 10-ig 

Fiú tánc tanitás: csütörtök 6,30-tól 8-ig 

Érdeklődni: Huszár Jutka 0412 809 793 

 Csendélet a nappaliban  

 

Kész a vacsora, asztalunk már vár...  

Oh te kedves, újfent nagyszerű voltál!  

Tüntetések forradalmak, halottakból hegyhalom  

Forditsuk vissza a menekült hajót.  

Kellemes kitünő izek, kedvelem nagyon!  

Tűzvész, éhinség, halált hozó áradat  

Szélvihar, jégeső, tengerár, rombadőlt városok.  

Megetetted a kutyát, kedves?  

Földrengés, vulkáni kitörés, öngyilkos robbantás  

Öldöklő autók, buszok repülők, vonatok.  

Milyen volt a napod?  

Elrabolták, megtalálták a gyereklány holttestét  

Megerőszakolták, most kórházban ápolják a nénikét  

Az enyém sem volt rossz...  

Börtönbe vitték a csalárd főedzőt  

Ismét egy nyakhosszal nyert Fekete Kaviár.  

Valóra vált álom a gazdinak, gondolom...Egészségedre csillagom.  

AK  

A MEGVÁLTÓNK ÜNNEPE 
 
Mily boldog lelkű az, ki örömtől árad! 
Nem sajnál időt, erőt, s tán el sem fárad. 
Éli szíve indulatát együtt mással. 
Megváltónktól kedv-ajándék jó hatással.  
 
Az örömünnep kínál páratlan kincset, 
Ami buzdítva éltet, s leold bilincset. 
A feltámadásnak dicső napja ragyog, 
Így láthatom, hogy igenis, mentve vagyok. 
 
Kivált jó hír és remény sok szegénynek. 
Kiknek lelke zord, -- Uram szerényen kérlek! 
Vedd le róluk a súlyos büntetés veszélyt, 
Hogy zengjen bennük még ének, nyújtva kedélyt.  
 
Nem az én vívmányom, hanem egy ajándék, 
Amit éveken át kerültem, -- vészes játék! 
Ám, mint vihar utáni csend, egy biztos menhely, 
Ahol a jelen örök, s elmúlás nem kell. 
 
Antal Péter   
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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 

 

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 

Dr Kápántziá n Artu r  
Ú gyvé d - Bárristér & Sölicitör 

Möbil: 0422 524 206 
árthur.kápántzián@álr.cöm.áu 

 
Kinek ajánlatos végrendeletet késziteni? 

 
 Akinek 50,000 dollárnál magasabb értékű vagyona 

van, 
 Akinek gyermekei különböző házas(élet) társi 

kapcsolatból származnak,  
 Aki a vagyonát nem egyenlően kivánja elosztani, 

vagy 
 Aki az elhalálozása esetére szeretne jótékonysági 

vagy ajándékozási rendelkezést tenni 
 

Mit eredményezhet egy érvényes végrendelet? 
 

 Bizonyosságot a kedvezményezett személyeket 
illetően, 

 Gyors és egyszerű hagyatéki eljárást, 
 Csökkentett hagyatéki költséget, 
 Elkerülhetővé teheti az esetleges hagyatéki vitákat. 

 
Anthony Raso and Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Vic 3179 

Telefon: (03) 9763 6399 

Dr Kapantzián Artúr  
Ügyvéd - Barrister & Solicitor 

Mobil: 0422 524 206 
arthur.kapantzian@alr.com.au 

 
 Végrendeletek, (Will and Estate Planning) 
 Általános Meghatalmazások (Power of Attor-

ney) 
 Hagyatéki ügyek (Probate and Administra-

tion 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 
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A honlapra érkezett  

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 

Hello  

My mother’s maiden name is Fresz. Two of her sisters 

migrated to Australia in the 1950's. 

The family name of Klara was Ladislau and they went 

to Melbourne. The other Katharina’s family name was 

Essig and they went to Sydney. Klara Ladislau died 2-

3years ago. Do you think that it's possible to find 

offspring’s of Klara Ladislau in Melbourne?  

Thanks for any ideas. 

Regards Klaus-Dieter Fremuth 

Klaus-Dieter.Fremuth@web.de 

Kedves Címzet! 

 

Szeretném a segítségüket kérni. 24 éves egyetemista 

vagyok és szeretnék egy évet Ausztráliában tölteni 

nyelvtanulás és tapasztalat szerzés céljából. Milyen 

elérhetőségen (weboldal...) találok olyan Melbourne-

ben élő családokat, akik esetleg magyarul beszélő au 

pairre vágynak? 

 

Köszönöm! Szép napot! 

Garai-Szabó Lilla 

gszlilla@gmail.com 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Új múzeum létesül Szentendrén, mely arra hivatott, 

hogy Pirk János (1903-1989) Munkácsy-díjas 

festőművész, Szentendre Város Díszpolgára, a XX. 

századi magyar művészet, ezen belül a szentendrei 

festészet egyik kiemelkedő alkotója, európai  

színvonalú munkásságát bemutassa, közkinccsé tegye. 

Kérjük tekintse meg rövid bemutatónkat.  

 

Üdvözlettel  

Pirk János Múzeum alapítói 

csicsaytamas@citromail.hu 

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 

Értesités azon személyeknek akik 

Magyarországra mennek, nem iskolai 

szezonban(tehát Július Augusztus) és jutányos 

áron szeretnének lakáshoz jutni. 

Ez a bevétel sokat segit az Iskolák 

fenntartásában. A Kollégiumok örömmel 

fogadják a nyári vendégeket: 

 

Szent Imre Szakkollégium 

6724 Szeged London Krt 13 

Tel 06 62 426 327  

mailto:enquiries@msandor.com
mailto:Klaus-Dieter.Fremuth@web.de
mailto:gszlilla@gmail.com
mailto:csicsaytamas@citromail.hu
mailto:jsuri@t-online.hu


11 

Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   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 Ifjúsági 
termében.  
 

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:   : 0409 434 417 
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 
hibás döntéseit.  
 

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
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április 1. vasárnap  8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    4 For Dance Táncelőadás     
 
április 6. péntek  11:00 Református Istentisztelet 
    15:00 Evangélikus .Istentisztelet 
    19:30  Nagypénteki Szertartás  
 
április 7. szombat  19.30  Nagyszombati Szertartás  
 
április  8.  vasárnap  11.00 Református Istentisztelet 
     
április 14. szombat  Munkanap 
 
április 15. vasárnap  8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
  
április 22. vasárnap  8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet  
    Klub ebéd        
  
április 29. vasárnap  9.00 Szentmise 
    Regnum Szövetkezet ebédje 
 

Májusi  naptár  
 
május 5. szombat  Anyáknapi ebéd a Cserkészek rendezésében 
május 27. 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  

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

ÁPRILISI NAPTÁR 


