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A Magyar Társadalmi Klub 

 

KLUBNAPOK  A KONYHA 
FELÚJITÁSA MIATT 

ELMARADNAK. 
 

BŐVEBB 

FELVILÁGOSÍTÁSÉRT 

HIVJA  
Szabó Editet: 9560 1270 

Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COM-
MUNITY COOPERATIVE ASSOCIA-
TION 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  

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
 

MUNKANAPOK a Központban    
2012–ben a hónap első szombatján 

reggel 8 órától 
 

November 3 
December 1 

 

Munkanap -október  6  

Ez alkalommal a zászlók lettek kicserélve, 
gyomtalanítás és általános takarítás lett el-
végezve.      

Köszönet  következő személyeknek: Bakos 
János, Tóth János, Tárnoki János, Fogarassy 
Feri és Marika, Koppán Lajos és Éva, Bartha 
Gábor és Iza, Sülly Sándor és Eta, Ámon Lilla, 
Vető Olga. Szabó Gyurka és Marika az em-
lékmű területét hozták rendbe. 

Ebédet Koppán Éva főzte. 

Vető Olga  
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SIKERES FELLÉPÉS A 
„VOYAGES CONCERT”-en 

A Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes „veterán” 
csoportja sikeresen fellépet a 
Kingston City Hall-ban 
rendezett „Voyages Concert”-
en szombaton október 27-én. 
A vegyes műsorban többek 
között hallottunk Buddhista 
„chanting”-et, és „Wurlitzer” 
orgonát. A Szatmári néptánc 
mellett a közönség élvezte a 
Maori, Cook Szigetek, Ir és 
Görög néptáncosokat.  

KÉ 
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HUNGAROFESTHUNGAROFEST 20132013 
2013. február 22-23-24 

Bővebb felvilágositásért a fesztivállal kapcsolatban forduljon a Fodor Sándorhoz, a fesztivál 
koordinátorához a 5996  4006 telefonszámon vagy email: alexfodor477@hotmail.com 

MÚLT HUNGAROFEST FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNYEIBŐL 

mailto:alexfodor477@hotmail.com
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Beszámoló a Diaszpóra Tanács II. 
Üléséről 

  

Mint a Viktóriai Magyar Tanács elnöke az a nagy 
megtiszteltetés ért, hogy október 8-án részt 
vehettem a Magyar Országházban tartott 
Diaszpóra Tanács, második ülésén. 
 Az ülést Répás Zsuzsanna nemzet-
politikáért felelős helyettes államtitkár vezette le, a 
megnyitó beszédet Orbán Viktor miniszterelnök úr 
tartotta. Beszédének a modern nemzetépítés 
lényege, az együttmunkálkodás a magyar nemzet 
újjáépítése érdekében, amiből pár kiemelt 
gondolatot, itt mellékelek. 
 “Csak 
azért lehettünk 
ilyen sikeresek 
az elmúlt egy 
évben, mert 
valami olyasmi-
hez nyúltunk, 
olyasmivel 
kezdtünk el fo-
glalkozni, amivel 
már régen kellett 
volna, és az érin-
tettek maguk is 
alig várták, hogy 
végre a 
munkájukat 
viszont-
láthassák, és 
értelmesen 
tudják a valószínűleg bennük már hosszú évek óta 
meglévő energiákat erre, ahogy én fogalmazok: a 
modern nemzetépítésre fölhasználni. Úgyhogy 
szeretném megköszönni a diaszpóra tanács min-
den tagjának, akit illet, vagyis nemcsak azoknak, 
akik jelen vannak, hanem a többieknek is az elmúlt 
egy évben végzett munkát”. 
 “…. hogy mégis miért vagyunk most együtt, 
és mit várhatnak Önök tőlem? Amit tőlem 
várhatnak, az valójában egy értelmezési keret. Te-
hát én azt tudom minden évben, amikor találko-
zunk, elmondani Önöknek, hogy a kitűzött célok-
hoz képest most éppen hol tartunk. És nem 
csupán a diaszpóra tanács sajátlagos ügyei szem-
pontjából, hanem úgy együtt. Tehát amit, mondjuk 
úgy, hogy a magyar nemzet újjáépítése érdekében 
tett kísérletnek lehet nevezni”. 
 “Sok embernek neki kell gyürkőznie és 
egyszerre kell mindenkinek végeznie a munkát, s 
ha ezt megtesszük, akkor viták ide – háttal akaszt-
anak fel Kossuthnak, parlament körüli viták –, viták 
oda, persze arra ne számítsanak, hogy túl nagy 
elismerést fognak kapni, de a végén majd jó érzés-
sel számolunk be a gyermekeinknek, az un-
okáinknak arról, hogy egy egyébként a XX. 
században pusztulásra ítélt nemzetet hogyan 

sikerült a XXI. század egyik legsikeresebb 
nemzetévé tenni. Ez lehetséges. Ezt meg lehet 
csinálni. Csak arra van szükség, hogy az 
egyébként jóakaratú és a nemzetük iránt érzelmi-
leg még mindig elkötelezett emberek megtalálják 
az együttmunkálkodás lehetőségét. Ennek egyik 
fontos terepe a diaszpóra tanács, ezért 
köszönöm, hogy eljöttek, és jó tanácskozást, sok 
sikert kívánok!” 
 Az Elnök Úr beszéde után közös 
fényképezés az Országház Kupola Termében, 
minekután Dr Semjén Zsolt miniszterelnök 
helyettes úr a Diaszpóra Tanács elnöke vette át 
a szót, aki elemezte a Tanács elmúlt egyéves 

munkáját. Orbán 
Viktor miniszterelnök 
úr után Ő is 
köszönetét 
nyílvátotta ki a 
nyugaton élő 
magyaroknak, 
amiért a 
Magyarországot ért 
heves támadások 
során, kiálltak az 
Anyaország 
védelmébe, a 
legkülönbözőbb 
formákban. 
 Kitért a 
magyar 
állampolgárság 
felvételével 

kapcsolatos sikerekre, és az azzal járó szavazási 
feltételekre, ami minden magyar állampolgárnak 
lehetőséget biztosít a szavazásra. Elmagyarázta 
a Julianus Program fontosságát, melyben 
feltérképezni szándékoz-nak a magyar 
vívmányokat, értékeket világszer-te, annak 
érdekébe, hogy ne vesszen felendőbe az a 
rengeteg érték, amit oly keserves munkával 
hoztak létre a számkivetettek új hazájukban. 
 Megemlítette azt is, hogy a jelenlegi 
magyar kormány nemzetpolitikája elkötelezte 
magát a nyugati diaszpórában élő magyarság 
megsegítésében, hogy magyar kultúrájukat 
továbbra is ápolni tudják.  
 Az új tagok bemutatkozására is sor került, 
ami ausztrál részről két új állammal is bővült a 
már tavaly is jelenlevő államok mellett. Az ACT-
ből Óvári Attila, Nyugat Ausztráliából Vajda 
András, New South Walse-ből Ilosvay Egyed 
Katalin, Viktoriából a Viktóriai Magyar Tanács 
elnöke, jómagam voltunk meghívva. Mint újak, a 
Dél Ausztráliai meghívott Nagy Ákos, 
Queenslandból Sípos Ilona volt jelen.  
 Ebéd után megkezdődtek a regionális 
ülések. Mi ausztráliaiak az Ázsiát és Afrikát is 



8 

► 

magába foglaló régióhoz tartozunk. 
 Az idén a Dél Afrikában működő magyar 
egyesületek nem küldtek küldöttet a konfe-
renciára, ellenben a tavaly egészségi okokból 
jelen nem lévő Israel, most jelen volt. 
  A regionális ülésen megállapíthattuk, hogy 
valójában mindannyian azokkal a gondokkal 
küzdünk, óvodák, vasárnapi iskolák és a 
kultúrcsoportok tovább képzése. Ezen 
hiányosságok orvoslása a leglényegesebb 
magyar közösségeink további fentmaradásához. 
 Négyórakkor egy gyors, félórás elnöki 
egyeztető volt Dr Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes úrral, Répás Zsuzsanna helyettes 
államtitkár asszonnyal és Dr Kocsis Attila 
osztályvezető úrral, ahol csak mi, régió elnökök 
voltunk jelen. 
 A nyugat-európai régiót Bihari Szabolcs 
elnök képviselte, az észak-amerikai régiót Hámos 
László elnök, a kanadait Ábrahám Tibor elnök, a 
dél-amerikait Kunckelné Fényes Ildikó elnök, 
ausztráliai, afrikai és ázsiai régiót jómagam, az 
egyházakat és cserkész szerve-zeteket Vass 
Zoltán ügyvezető elnök. 
  A plenáris ülés folytatása a regionális 
elnökök beszámolóival folytatódott.  
A beszámolóból azt lehet látni, hogy a világ 
minden részén, ugyan azon problémákkal 
küszködnek a magyar szervezetek. Ezen 
problémák megoldására hivatott a Diaszpóra 
Tanács a Magyar kormánnyal karöltve, meg-
oldást találni. Tudjuk nem lesz egy könnyü feladat, 
de ha összefogunk, minden esélyünk meg van rá. 
 „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 
lehetetlen” (Gróf Széchenyi István) 
 A zárónyilatkozat elfogadása után (amit 
mindenki elolvashat a www.nemzetiregiszter.hu-ra 
kattintva), Kövér László házelnök úr adott 
fogadást, a Magyar Diaszpóra Tanács résztvevői 
tiszteletére. 

 Fodor Sándor 
Viktóriai Magyar Tanács 

Klubja is részt vállalt. Október 9-én kedden, a 
Magyar Központ nagytermében tartották “The 
Taste of Hungary” napot, ahol különböző ételek 
(töltöttkáposzta, csirkepaprikás, rántotthús stb), 
hüsitő italok és sütemények kerültek a meghivott 
vendégek asztalára és az ételek receptje amit 
elvihettek magukkal. A Klubtagok az “önkiszol-
gáló terülj asztalkám”-nál finomabbnál, finomabb 
ételek közül választhattak. A belépő két dollárba 
került, amiért hangulatos zene mellett finom étel, 
ital állt a vendégek (majdnem háromszáz) rendel-
kezésére és az előcsarnokban egy kisebb, csodá-
latos népművészeti kiállitást is láthattak, mely 
Szabó Henrietta érdeme. A kiállitásnál Marosy 
Györgyi és Kocsis Ilona felügyeltek és tájékoz-
tatóval szolgáltak az érdeklődőknek. 
 Mielőtt sor került az ebédre Szeverényi 
László, a Knox-i  Idős Magyar Klubjának elnőke 
köszöntötte  a tiszteletbeli vendégeket, Ms Wendy 
Robert-tet a Knox City Idősek Fesztiváljának 
összhangolásáért felelős személyt,  Mr Joe    
Cassari-t Knox várositanács-tagját Világos István 
tiszteletbeli könzult és feleségét Esztert, Kovassy 
Marianne-t a cserkészek képviseletében, többi 
idős magyarok klubjainak képviselőit, (Casey, 
Brimbank, Doveton, Greater Dandenong, Prah-
ran, Nunawading, St Albans) és nem utolsó-
sorban  a klubtagokat.  Az üdvözlő szavakat 
viszonozva Ms Wendy Robert megköszönte a  
meghivást és kérte a megjelenteket, hogy vegy-
enek részt a fesztivál többi rendezvényein is. Mr 
Joe Cassari szintén elmondta, hogy örömmel 
vette a meghivást és bejelentette, hogy tisztsége 
a következő négy évre szól és e tisztben szeretet-
tel hiv mindenkit, az újonnan érkezett bevándor-
lóktól az eredeti házigazdákig (Ausztrál benn-
szülöttek) az „Egyetértés - Összhang” napjára, 
ami jövő évben a Knox City által kerül megrende-
zésre, mivel mi mindannyian közösen hozzá-
járulunk a csodálatos Ausztráliához. 
 A vendégek között beszéltem fülöpszige-
tiekkel, olasz és német házaspárral és magyar 
szülők lányával aki nem tartozik egyik magyar 
egyesületbe sem és erre a napra a meghivót a 
Multikulturális Minisztériumtól kapta. Mindannyian 
örültek a meghivásnak. A német házaspár 
érdeklődött, hogy lehet-e tagnak lenni? 
 Ebéd után a Brimbank-i Idős Magyarok 
klubjának énekkara (melyhez a Knox-i-ak is 
csatlakoztak), Paska Béla, Szabó  Henrietta (Pici) 
és Hangadi István szórakoztatták a közönséget. 
A tömérdek tombolatárgyak kisorsolása után 
lassan elszéledtek az egybegyültek, miután az 
asztalokat lerámolták és a székeiket helyükre 
rakták.  
 Jó hangulatban telt és ért véget az ünnepi 
ebéd!  
 Köszönet jár a házigazda szerepét vállaló 

2012 október 9 

A Viktória-i Állam minden évben megren-

dezi a Viktória-i Idősek Fesztiválját (október 7-
14), megköszönve az Időseknek és egyben 
közösségi munkájuk elismeréséül.  
“Celebrating Life and Good Eating” – ez volt 
az idei fesztivál mottója. Ennek keretén belül a 
knox-i idősek fesztiválja október hatodikától - 
huszonnegyedikéig tartott különböző rendez-
vényekkel. Ezeken a napokon nagy volt a vála-
szték, lényegében mindenben ami egy kiegyen-
súlyozott élethez szükséges: zene, helyi tör-
ténelem, gastronómia és sport.  
 A fesztiválon a Knox-i Idős Magyarok 
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Knox-i Idős Magyarok Klubjának vezetőinek, 
Korona Csárda szakácsainak, külön köszönet és 
dicséret az önkénteseknek (Bácsi Marika, Gergely 
Klára, Harmati Anikó, Henkul Marika, Henkul 
István, Polónyi Marika, Tóth Katalin, Tóth Béla ) 
akik Szabó Edit vezetésével már hétfőn este is 
végezték az előkészületeket, megfőztek, 
felszolgáltak és eltakaritottak.   

Atyimás Erzsébet 

1956 – 2012  
2012 október 23 
Ötvenhat év elteltével még mindig kettős érzelemmel 
gondolok vissza a magasztos és egyben lesújtó 
történtekre, ami miatt 2012-ben itt irok beszámolót, a 
Melbourne-i Magyar Központban tartott 
megemlékezésről. 

A Hősök Emlékművénél volt a gyülekezés. Bakos János 
köszöntötte Sikó Anna Nagykövet Asszonyt és az 
egybegyülteket. Dézsi Csaba tiszteletes áldó imáját és a 
Szózat közös éneklését követően, Bakos János, többek 
között ezekkel a szavakkal “a koszorúzás által közelebb 
kerülhetünk azon személyek és eseményekhez, kikre 
mindenkor fel nézünk és emlékük elõtt, tisztelettel, 
fejet hajtunk.” kérte fel Sikó Anna Nagykövet Asszonyt  
és az egyesületek, csoportok képviselőit, hogy a kinti 
ünnepség befejezéséül helyezzék el a tisztelet 
koszorúit, virágait a Hősök Emlékműve elé. 

A megemlékezés az Ifjúsági Teremben, négy órakor, 
Sikó Anna Nagykövet Asszony ünnepi beszédével 
folytatódott, melyet e szavakkal kezdett: “A magyar név 
megint szép lesz” “lett”  és befejezésül, hogy ma már 
megtorlás nélkül emlékezhetünk és az összetartozásunk 
alapja a megemlékezés, mely a nemzedékeket 
összefogja. Quittner Kocsis Yvette, Bakos János, Fodor 
Sándor előadásában felidéződött 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc eufórikus első napjai és az azt követő 
események, ismételve, hogy a magyar nép csak 
önmagában bizhat mert önzetlen segitséget senkitől 
sem várhat/ kaphat, melyre az 1956-os események 
ismét szomorú bizonyitékúl szolgálnak.  

Végezetül, Quittner Kocsis Yvette előadásában az alábbi 
szöveg hangzott el,  

“Rege rólunk és rólatok! Rege létünkről és 
multunkról, Rege a határtalan szeretetünkről, Rege a 
fennmaradt gyűlöletünkről, Rege a felejthetetlen 
bánatainkról, Rege a könnyesszemű árváinkról, Rege a 
tegnapról és a holnapról, Rege az elszállt ötvenhat 
esztendőről, Rege a Pro Patriaról, a hazáról, Rege a Pro 
Libertateról, a szabadságról, Rege rólunk és rólatok, 
Rege a Pro Patriaról, a hazáról, Rege a sirató anyáról, 
Rege az elhagyott gyermekről, Rege a 

fennmaradásunkról, Rege a szürke mindennapokról, 
Rege a fáradó hitről és magányról, Rege a tegnapról és a 
holnapról, Rege a reményről és örömről, Rege a múltról 
és jelenről, Rege a jövőről, az unokákról, Rege rólunk és 
rólatok, Rege a Pro Patriaról, a szeretett hazáról, Rege a 
Pro Libertateról, a megálmodott szabadságról.” 

Ezt követően, Quittner János az 1956 –os Forradalom és 
Szabadságharc 50. Évfordulója alkalmából bemutatott 
“Pro Patria, Pro Libertate” műsorából, táncrészlet 
következett, melyre Svak László, Svak Andrea és 
Babinczky István, három heti kemény munkával 
készitették fel a táncosokat. 

Köszönet a rendezőknek és a szereplőknek! 

Atyimás Erzsébet 
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A pozsonyi Szöttes Néptáncegyüttes 
látogatása 

Ahogy múlt hónapi Hiradóban jelentettük, a 
pozsonyi Szöttes Néptáncegyüttes a 
Hungarofestre elfogadta a meghivást és egy 
három hetes turnét terveznek 2013 február-
márciusban. Szeretnének Canberrába, Sydneybe 
is ellátogatni és fellépni.  
 Ahhoz, hogy az együttes 20-25 tagja 
tudjon utazni buszt kell bérelni ami kb 2,500 
dollárba kerül. A tánccsoportok megkezdték a 
munkát, hogy az anyagi fedezetet előteremtsék, 
(például november 25-én Carrum Downs-ban 
szervezünk egy „sausage sizzle-t”) de kedves 
olvasokhóz, támogatókhoz is fordulunk, hogy ha 
valaki szeretne adománnyal hozzájárulni a busz 
bérléséhez, hálásan megköszönnénk.   
 Készpénzt boritékban lehet a gondnoknál 
hagyni, vagy csekket lehet a Központba 
(Hungarian Community Centre, 760 Boronia 
Road, Wantirna 3152) küldeni, Hungarian 
Cultural Fund-ra kitölteni. Minden adományt 
nyugtázunk. 
 Az együttes elszállásolását a tánc-
csoportok vállalják. 

KÉ 

Tavaszi Koncert  

2012. november 18-án, vasárnap 
du 3-kor  

St. Ignatious Church, 326 Church 
Street, Richmond 

Patócs Joanna (Szoprán) és Deon 
Ning (Harfa) előadásában.  

Népi és Oratorió dalok - Britten, 
Bach,  Rubbra, Howells és Kodály 

zeneszerzők műveiből.   

Szeretettel várják a magyar 
közönséget.   

Érdeklődni: 9888 6197  

HASONLÓSÁG  
 
Látom, hogy sok ember él ma e világon! 
Mint a lepkék és méhek új virágon, 
Mind egyedi, különb de másrészt egyforma,  
Mint rügy, másként gyümölccsé nem válna. 
 
Ha ágon és füvön virág nem lehetne, 
Így ember és állat vajon mit ehetne? 
S ha porára méh és lepke nem találna -- 
Akkor aztán mézzé, maggá egy sem válna. 
 
Méhek és lepkék nem rokonok soha. 
Méh ad mézet, míg lepke csak lebben tova. 
Tetteiknek jó eredménnyé kell lenni, 
Mert céljukért ugyan-úgy kell ám tenni.  
 
Túl sok új kérdés merül fel az életben! 
Egy nagy, szép körkép, mi nem véletlen.  
Mire választ az ember kitől kérhetne? 
Menekül közel s távol, hol is férhetne? 
 
Ilyen kérdés nagy részt a különbségtudat. 
Mosolya hív, virít, de utat nem mutat.  
A Teremtőt ember nem kérdte, s faggatta. 
Őt az emberi hasonmás nem aggatta. 
 
Oly nagy fokú kár az ember más vágya. 
Nem lesz gyümölcs ha kert nem a lepke ágya! 
Különbség mellett kincs a hasonlóság, 
Hisz, virágpor híján nincs méz valóság. 
 
    Antal Péter 
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63 sz Tormay Cecil Lcscs 
és az 54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2012-es  

Munkaterve – november 

november 6: 
Összejövetel 

 
november 20: 

    Összejövetel és 
cserkészcsaládi est  

 
 

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  

Magyar Központ Néptánccsoport 

péntek este 6.30-tól 9-ig 

Érdeklődni: Jobbágy Simona 0411 486 242 

 

Gyöngyösbokréta két csoportja  

szerda 6:30-től 9-ig 

Érdeklődni: Kövesdy Éva 0409 524454 

GONDNOKI ÁLLÁS 

A Melbourne-i Magyar Központ vezetősége 
bentlakással, magyar és angolul jól tudó 
személyt vagy házaspárt keres gondnoki 
pozicióra. A pozició az év végétől, vagy 2013 
év elejétől lehet aktuális. 

Bővebb felvilágosítás Vető Olga  9754 8579 

Korona Csárda Étterem különleges programajai 
  

 Kaczor Ferenc, Pityu és Ági 
november 2-án péntek este 7-órától 

3 fogásos vacsora. Ár: $50 
   

Karácsonyi Operett Est  

V.Molnár Judit  
művésznő fellépésével. 

 A fantasztikus műsorban klasszikus Magyar, Angol és 
Német karácsonyi énekek. 

 Időpont: 
december 1-én szombaton este 7-órától 

 Belépő: $55 három fogásos vacsorával    

Válassza ki kendvenc műsorát, hozza el rokonát és bar-
atját a Koronába ahol mindig sok szeretettel várják. 

 
Érdeklődés, helyfoglalás:  9801 8887 
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„Akikért nem szólt a harang”  
(Illés Sándor) 

 
„Hol a sirod édesapánk? 

Hol temettek s kinek keze? 
Volt-e búcsú az ajkadon? 

Vagy csak jajszó és fájdalom?” 
 

Hatvannyolc éve ma már annak, hogy 1944/45-
ben a Délvidéken - a Bácskában -  a Bánságban, a 
Drávaszegben, a Muravidéken – megtörtént a 
partizánok vérengzése. 

A délvidéken élő magyarságnak igen is fontos, 
hogy a nyilvánosság elé kerüljön. Az 1944/45-ben 
elkövetett magyar ellenes atrocitásokat sokáig 
tabutémaként kezelték az egykori Jugoszláviában, mai 
Szerbiában is. 

1944 őszén, Josip Bros Tito aláirta azt a 
rendeletet, amellyel katonai közigazgatást vezetett be , 
Délvidék (Vajdaság) területén. Délvidéken elszabadult a 
pokol, kezdetét vette a fél évig tartó vérengzés. A 
letartóztatások, kinzások, a vagyonelkobzások, az 
üldözések, a likvidálások, a hosszú – csak néhány 
megjelenési formája volt mind annak a gonosznak, 
amelyet ártatlanok ezrei szenvedtek el. Sajnos, már az 
is bűn volt, hogy valaki egy meghatározott néphez 
(magyar, német) vagy meghatározott valláshoz 
tartozott. 

Igen nagy bátorság kell az igazság keresésére. 
Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy kimondjuk 
1944/45-ben büntelen és ártatlan magyarok (és 
németek) ezreit végezték ki. 

Most egy fordulóponthoz értünk, egy kiáltás is, 
de egyben egy lépés is abban a folyamatban, amelynek 
a célja beépiteni a magyar köztudatba és a világ 
köztudatába azt, ami a délvidéki magyarsággal történt. 

A múltban történteket nem felejhetjük el soha. 
Csak igy okulhatunk mindabból ami megtörtént a 
történelem során. Ha az iskolában ma tanitanák az igaz 
történelmet is, nem csak azt ami 1942-ben, hanem azt 
is ami a katonai közigazgatás idején történt. 

Mindenszentek és halottak napja az 1944/45-ös 
vérengzésekben ártatlanul megölt emberekre való 
kegyeletteljes emlékezés napja is. Külföldön élő 
délvidéki magyarok minden év november utolsó 
vasárnapján tartják meg a megemlékezést. 

„Jövönkért vállaljuk multunkat” -68. 
évfordulót 2012 november 25.-én tartjuk a Melbourne-
i Magyar Központban 760 Boronia Road, Wantirna. 
Szent mise 8,30-kor a Szent István Ökumenikus 
templomban. Mise után 9,45-kor rövid emlékműsor a 
hősi emlékműnél. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Honfitársi  szeretettel 

Fliszár (Pintér) Petronella 

 
Felhivom tisztelettel figyelmüket.  
Egész év folyamán adományt gyüjtünk a 
délvidéken működő „LURKÓHÁZNAK” (Drea, 
Óbecse, Hajdújárás). Direktbe is lehet küldeni 
a fentemlitett helyiségekben működő 
„Lurkóház”hoz”. 
 
Bővebb felvilágositásért hivja Nelly-t 

 (Petronella) 9758 4620 telefonszámon. 
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A TERMEK A TERMEK A TERMEK 
HASZNÁLATA A HASZNÁLATA A HASZNÁLATA A 

MAGYAR MAGYAR MAGYAR    

KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN  

Június végétől a Melbourne-i 
Magyar Központ termei 
kiadásával Anna Withington 
foglalkozik. 

Kérjük őt hívják,a szokásos 

telefonszámon 9801 6408. 

A gondnokot a 0408 011 974 

mobil számon lehet elérni.  

 

A Magyar Központ igazgatói 

Ha hivatalos ügyintézésre van 
szüksége forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and 
Solicitors  
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 

DR KAPANTZIÁN ARTÚR 
Ügyvéd – Barrister and Solicitor 

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

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

Attorney) 
 Hagyatéki ügyek (Probate and Administration 

of Deceased Estate) 
 Családjogi ügyek (Cohabitation Agreements, 

Divorce, Parental and Property Settlements) 
 Ingatlanok Adás-vétele, (Contract of Sale of 

Real Property, Conveyancing) 
 Kereskedelmi és vállakozási szerződések, 

(Consumer Protection Law, Sale of Business, 
formation of Partnership and or a Company) 

 Bérleti megállapodások (Lease, Transfer of 
Lease, Renewal of Lease) 

 Magánjogi viták (Civil Law Disputes) 

 
         Anthony Raso and Associates 

   1 Darryl Street, Scoresby Vic 3179 
         Telefon: (03) 9763 6399  

mailto:enquiries@msandor.com
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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 
   Bicó János 
tel:    0412 586725 
email: ambro@optusnet.com.au 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 6,30 
órai kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági 
termében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök:    Gruber Tibor 

tel: 5968 9939 vagy  0409 802 115  

 
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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november 3. szombat  Munkanap 
 
november 4. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
      
november  11. vasárnap  12-kor Ökumenikus Istentisztelet 
     Templom Búcsú—Regnum Szövetkezet rendezésében 
 
november 16. péntek  Regnum Szövetkezet — évi közgyülés 
 
november 18. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
     Ifjúsági Szövetkezet   — évi közgyülés 
     Magyarház Szövetkezet - évi közgyülés 
     Regnum Szövetkezet –    évi közgyülés 
 
      
november 25. vasárnap  8.30 Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet  

           
 

Decemberi  naptár  
 
december 9. vasárnap  Mikulás Piknik 
december  16. vasárnap  Gyertyafényes Est 
december 31. hétfő   Szilveszteri Bál 

RENDELÉSI ÍV 

Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $12.00 (a 

postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $12-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 

COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (postacím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  

3152) 

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

tel/fax 9802 7637, telefon 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. 

NOVEMBERI NAPTÁR 


