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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 hagyni. A nevet és cimet 
olvasható nagybetükkel kérjük kitölteni.  
A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

63 sz Tormay Cecil Lcscs 
és az 54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2012-es  

Munkaterve –  

december/január 

december 2: 
Mikulás piknik 

 
2013 január 4—13: 

Nyári tábor 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
MUNKANAPOK a Központban    

2012–ben a hónap első szombatján 
reggel 8 órától 

 

December 1 
 

2013 
Január 5 
Február 2 
Március 2 
Április 6 
Május 4 
Június 1 
Július 6 

Augusztus 3 
Szeptember 7 

Október 5 
November 2 
December 7 

Október 6.-i Munkanapon résztvettek: Juhász Géza 
és Eta, Zanáti Karcsi, Rodek Tóni, Zágon Lajos 
A templom torony tetején lévő kereszt vissza 
erősítését végezték. Valamint gyommérgezés és 
általános kerti munkálatokat végeztek. 
Novemberi munkanapon résztvettek: Szabó Gyuri 
és Marika, Tárnoki János, Sülly Sanyi és Eta, Tóth 
János, Sárkány Sanyi, Koppán Lajos, Vető Tibor és Ol-
ga. Ebédet Padányi Gyöngyvér készített. Asztalok, 
székek raktárizása, szemét elszálítása, általános kerti 
munkálatok.  
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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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Hungaria Co-operative Society Ltd. 
Igazgatói beszámoló 2012 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 

    A 2011/ 12 gazdasági évre vonatkozó beszámoló a 
következő tárgyakból tevődik össze: 1. szövetkezet 
tevékenységei  2011/12 évben; 2. gondnoki állás betöl-
tése; 3. Magyar Ház Szövetkezet és a Social Club 
Szövetkezet egybevonása (amalgamation) 
  1. Mint eddig is, a szövetkezetünk tagjai tevékenyen 
részt vettek nemzeti ünnepeink, mikulás picnic, szil-
veszteri mulatság, Pataki Attila koncert, Tandóri Erika 
fénykép kiállítás szervezésében és kivitelezésében, val-
amint óhazánkból érkezett méltóságok fogadtatásában 
is, gondolva itt Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes úr 2011 októberi látogatására. Ezen felül, 
mind két teremben, a falak tövében, egy 70mm-es fa 
szegély futja körbe a termeket, gátolva a székek falhoz 
érését és károsodását. A tekepálya mellett épült raktár 
is be lett fejezve és már valamennyi szék és régi asztal 
otthonra talált benne. Ezekre már van igény a leendő 
bérlők által is, kik rendezvényeik egy részét a ligetben 
kívánják tartani. A 2011/12 év nagy vállalkozása a So-
cial Club konyhája tatarozása volt, és itt meg kell 
állnom egy lélegzetnyire, hogy köszönetet mondjak 
igazgató társamnak, önmagam, de gondolom tisztelt 
részvényeseink nevében is, Vető Tibor-nak az óriási 
erőfeszítésért, a munkaórájáért, melyekkel, nagyon 
sokszor teljesen egyedül járult hozzá, minden segítség 
nélkül, hogy a munkálatok, az előírott idő keretein belül 
befejeződjenek. Az idő keretet, a Knox-i tanács 
egészségügyi osztályfelügyelője szabta meg, és ennek 
semmibevétele komoly következményekkel nehezedett 
volna a Központra, mint intézményre. Vető Tibor 
áldozatos munkája ezt hárította el. A hónap első szom-
batjain tartandó kalákákon, egyre kevesebb a résztvevő 
és az alacsony létszám is gyakran csak a M.H.Sz. tagjai-
ból tevődik össze. Ez arra mutat hogy egyre több 
munka jut minden jóindulatú de ugyanakkor egyre 
öregedő, elfáradt kéz párra.  
2. A gondnoki állás betöltendővé válik már a jövő hét 
végétől. A Finta házaspárnak, Erzsike és Zoli-bácsinak, 
nyugalomba vonulásuk alkalmából, kivánunk jó egész-
séget és igen kiérdemelt pihenést, a 16 éven át tett 
áldozatos munkájukért a Központ érdekei szolgála-
tában. A jövőben a Központ gondviselési teendőket 
több személy közreműködésével szeretnénk végeztet-
ni. Itt csak említést szeretnék tenni Anna Withington 
asszony szolgáltatásairól, mivel őt 2012 júliusától alkal-
mazzuk és így a jövő évi beszámolóhoz tartozik, ki olyan 
szakértelemmel végzi a termek kiadását hogy már 
érzékelhető fellendülés tapasztalható a termek ki-
adottságában. Ez igen bíztató jel a Központ jövőjére 
tekintettel.  
3. A két szövetkezet már több mint 6 hónapja 

próbálkozik kitárgyalni egy járható utat melyen az 
egyesülési (amalgamálási) eljárást zökkenőmentesen el 
lehetne végezni. Sajnos, még ezen a téren, érdemi 
előrehaladásról, nem tudok beszámolni az igen tisztelt 
részvényeseknek. Mi több, e hónap 12.-én, a csúcs-
igazgatóság kellemetlen kényszerhelyzetbe került az 
által, hogy a Social Club, még tevékeny két igazgatója 
írásbeli lemondását volt kénytelen átvenni.Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim, most van egy csődbe ment szövet-
kezetünk, vezetők nélkül, kinek az évi közgyűlése ma 
nem lesz megtartva mivel részvényesei nem lettek 
kellőképen értesítve. Kérem minden kedves jelenlévőt, 
hogy a helyzet sulyára tekintettel, kellő méltósággal és 
megfontolással járjanak a kialakult helyzet megoldá-
sához. A csúcs igazgatóság rövidesen össze hívja a So-
cial Club részvényeseit az elnapolt évi közgyűlésre 
melyen a fentiek kitárgyalása is napirendre kerül. 
Köszönöm hogy meghallgattak  

Bakos jános 
 

REGNUM KÖZGYŰLÉS 2012 
 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ 
A 2011-12-es gazdasági évet most is a Templom Búcsú 
megrendezésével kezdtük el. Sikeres volt, hiszen a 
buzgó hivek mindig szép szémban jönnek el, ezzel is 
támogatva templomunkat. 
December közepén került sor a már hagyományossá 
vált Gyertyafényes Estre, amelyre ez alkalommal 
kevesebben jöttek el, mint előző évben. 
Az év elején ritka és bensőséges ünneplésben volt ré-
sze a Társalgóban összegyült családtagoknak, barátok-
nak és természetesen a hiveknek is, Kovassy Mariann 
édesanyjának, Gabi néninek, ünnepeltük meg a 100. 
születésnapját. Azt hiszem erre mindannyian még 
sokáig fogunk emlékezni. 
Husvét mindig nagy ünnep a keresztények életében. 
De az idei még kiemelkedőbb volt az évek hosszú sorá-
ban, hiszen ismét látogatást tett nálunk Dr. Cserháti 
Ferenc püspök úr, a külföldön élő magyar katolikusok 
püspöke. Ez alkalommal sem engedtük el a püspök 
urat üres kézzel, most is sikerült őt megajándékoz-
nunk. Május végén került megrendezésre az idei első 
ebédünk, amely sikeres volt és ezaltál szép hasznot 
sikerült elkönyvelnünk. Ezt követte Ferencz Ildikó, Ha-
darics Trudi, Szondy Kató és jó magam néhány 
hónapos Európa-i utazása. 
Utazásunk fáradalmainak kipihenése után teljes gőzzel 
láttunk neki a szeptemberi ebéd lebonyolitásának, 
amely szintén sikeres volt. 
Az idei Búcsúról nem számolok be, mert technikai okok 
miatt az októberre tervezett közgyűlést mára kellett 
áttenni. 
A Regnum Szövetkezet vezetősége minden olyan 
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► 

eseményen, amit a Központ rendez, becsületesen ki-
vette a részét. Ilyenek a nemzeti ünnepeink, otthonról 
ide látogató és fellépő énekesek, zenészek mint 
Pataky Attila és a Rajkó zenekar. 
Továbbra is támogatjuk a 3ZZZ Rádiót, valamint 
szükség esetén kölcsön adjuk az étkészletünket a 
Központban működő csoportoknak. 
Nem szeretem a segitőkész önkénteseket név szerint 
megnevezni, mert sajnos előfordul, hogy néha valaki 
kimarad a felsorolásból. Igy most együttesen 
szeretném minden segitő kéz tulajdonosának 
megköszönni a sok-sok fáradtságos munkát, amit a 
templom érdekében végeztek. Ebbe természetesen 
belértettem a Regnum vezetőség minden tagját is. De 
mégis ki kell emelnem egy kis csoport fiatalembert, 
akiket ha bármikor segitségűl hivok, mert baj van, 
azonnal jönnek és segitenek. Ez történt néhány héttel 
ezelőtt is amikor a hosszú évek során az időjárás 
vasfoga elkoptatta a templom keresztjét tartó vas 
csavarokat és ezáltal a kereszt megdőlt. Ez a kis lelkes 
csoport rögtön jött és a rossz idő ellenére azonnal 
kijavitotta a hibát  

Galambos Imola 

 
 

HUNGARIAN YOUTH and CULTURAL CENTRE CO-
OPERATIVE LIMITED 

IGAZGATÓI BESZÁMOLÓ  2011-2012  
 

Beszámolómat a beruházásokkal kezdeném. 
 A legnagyobb összeg 350 kényelmes szék és 

ahhoz az asztalok vásárlása volt. 
 Erdélyi szobába térfűtő berendezést kikelett 

cserélni, mivel az öreget már nemlehetett 
megjavítani. 

 200 pezsgőspoharat, három hosszúnyakú 
konyhacsapot a mosogatás megkönnyítésére, 
abból egyet a Társadalmi Klub Szövetkezetnek 
ajándékoztunk. A beszerelését Szabó Gyulának 
köszönjük. 

 A bárba poharak tárolására Szabó Gézával 
szekrényeket csináltattunk, amit teljesen 
díjtalanul ajándékozott számunkra, hálás 
köszönetünk érte. 

Közös megmaradásunk érdekében, tagságidíjakkal 
támogattuk az MHTV-t, 3ZZZ Magyarnyelvű Rádiót és 
a VMT-t. 
A  Csúcs Szövetkezettel közösen vásároltunk: 
 Colorbond raktárt, a kuglipálya mellet van 

felállítva, aminek nagyobb részét a Magyar Ház 
Szövetkezet vezetősége fizetett. Az öreg 
székek, asztalok és egyebek tárolására készült, 
amit azért tartottunk meg, hogy kinti rendez-
vények alkalmával ne az új székek legyenek 

használva. Viszont több szék van mint amire 
szükség van és a többletet szeretnénk eladni, 
eddig nemsok sikerrel. 

 A hátsó parkoló és kerítésközötti  földrakást 
elsímíttatuk, ezáltal több parkolóhelyet 
nyerve. A parkolók kijelölése, jövőév elején 
történik. 

Azonkívül a Magyar nyelviskolának pénzügyi támoga-
tást nyujtottunk, és az iskolaszobák újonnan lettek 
szőnyegezve. 
A kerti munkálatok megkönnyítésére „brushcuter”-t  
vásároltunk. 
A  2011-12-es költségvetésiévben az Ifjúsági 
Szövetkezetnek két rendezvénye volt. Ezek az Ifjúsági 
épűlet avatásának  30. évfordulójára rendezett 
díszebéd, amiről már a múltévi közgyülésen 
beszámoltunk, és a Mikulás Piknik. Az utóbbit mint 
már a multban is a Cserkészek és a Központ 
Néptánccsoport hozzájárulásával rendeztünk. 
A Mikulás szerepét évek óta Simon Józsi töltötte be, 
de ezalkalommal úgymond utoljára, mivel a 
Mikulásszakmából ezután nyugdíjbavonul. Köszönjük 
neki és mindenkinek aki bármivel hozzájárult 
rendezvényeink sikeréhez. 
A  Csúcs Szövetkezet múlt év rendezvényei: 
Dr.Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr és Sikó 
Anna nagykövet fogadása, a Gyertyafényes Est, 
Szilveszteri Bál, és Nemzeti Ünnepeink. 
Magyarországról vendégeink: 
Márciusi rendezvényünkön fellépett, Pataky Attila, és 
áprilisban 4 For Dance táncosok; szeptemberben a 
Rajkó Cigány Zenekar két előadása. A vasárnapi 
koncerten Patócs Joannah is nagy sikerrel 
vendégszerepelt. 
Azonkívül a Magyar Néptánckultúra Alapítvány 
rendezvényei, a Központ és a tánccsoportok közös 
összefogásával. Célja, megtartani a népszokásokon 
keresztül az ifjuságot. Ezek a Gulyás/Halászlé 
Főzőverseny, és a Gálaműsor Életfordulók Gémesi  
Zoltán rendezésében. A műsoron, és utána a 
Táncházon a  sydney-i Transylvaniacs zenekar húzta a 
talpalávalót. Más alkalommal a Táncházon a Vardos  
zenekar játszott. Ennek érdekében, megkezdődött  a 
Melbourne-i Magyarnéptánc Tábor tervezése is  
2014-re, és pénzgyüjtés céljából külömböző 
rendezvényeket is tervez a Magyar Néptánckultúra 
Alapítvány vezetősége. Örömmel vesszük, hogy 
ehhez a Magyar Kultúr Kör Néptánccsoport is 
csatlakozott.  
Sajnos arról kell beszámoljak, hogy egy fiatal csoport 
a R.I.K. múltévben megszüntette  működését, és a 
Rákóczi szoba használatát átadták a cserkész „maci 
örsnek”. 
Figyelmükbe ajánljuk rendezvényeinket: 
Mikulás Piknik december 9-én vasárnap lesz, kérjük 
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rendezvényünket minnél többen támogassák. Hívják 
el a barátokat, a családot, hozzák el az unokákat, 
hiszen a Mikulásbácsi az idén sem feledkezik meg 
azokról a gyermekekről, akik szeretnének vele 
találkozni. Szívesen fogadunk minden segítséget, aki 
teheti egy tál süteményt ajándékozzon eladásra. 
Gyertyafényes Est, december 16-án  az Ifjúsági 
Terembe lesz megtartva.  Ez alkalommal a 
Szilveszteri Bálon a Névtelen Együttes játszik. 
Jegypénztár nem lesz, kérjük a jegyeket elővételben 
a Mikulás Pikniken vagy a Gyertyafényes Esten 
felvenni. 
Szervezzük a február 22-24-ig tartandó     
Hungarofest-et. Ennek az eseménynek ko-ordinátora 
Fodor Sándor.  Március 9-én szombaton a Moomba 
elsőnapján a Federation Squaren, az ENOSI 
Fesztiválon is részt veszünk. Áprilisban, food-fest 
Harmony Day lesz a Központba, több nemzetiség 
konyhájából lesz lehetőség újfajta ételekkel 
megismerkedni. 
Felhívjuk figyelmüket, a hónap első szombatján 
tartandó Munkanapokra aki teheti jöjjön el, segítő 
kezekre mindig szükség van. 

Havonta megjelenik a Központ Hiradója. Ebben 
találnak rendezvényeinkről beszámolókat,  hirdeté-
seinket, kisérjék figyelemmel és kérjük támogassák 
rendezvényeinket. Köszönjük szerkesztőinek Kövesdy 
Évának és Atyimás Erzsébetnek, hogy kitartó jó 
munkát végeznek. 
A Finta házaspár Zoli és Erzsi 16 éves gondnoki  
munkájuk után, nyugdíjba vonulnak, és elköltöznek. 
Köszönjük, hogy eddig kitartottak mellettünk, és 
megérdemelt pihenést, nyugalmat, jó egészséget 
kívánunk mindkettőjüknek. A gondnoki pozicióra 
érdeklődők vannak, de még nincs betöltve. 
A Központ jövőjével tekintettel, szembe kell néznünk 

azzal, hogy a társadalom idősödik és kevés a fiatal 

utánpótlás. A rendezvényekre egyre kevesebben 

járnak, ezáltal kevesebb a jövedelem. Ennek 

fellendítésére több hangsúlyt kell fektetni arra, hogy  

termeink sűrűbben kilegyenek adva. Erre a feladatra  

Anna Withington négy hónappal ezelőtt válalkozott, 

amit részidős munkaidőbe szakszerűen végez, és 

keményen dolgozik, hogy munkája gyümölcse 

eredményes legyen.  

Vető Olga 

A Magyar Központ Igazgatói 2012-2013  

Magyar Ház Szövetkezet Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet Regnum Szövetkezet 

Bakos János Ámon Lilla Bartha Izolda 

Fodor Sándor Hende József Ferencz Ildikó 

Padányi György Padányi Gyöngyvér Galambos Imola 

Sülly Sándor Vető Olga Hadarics Trudi 

Tóth János  Koppán Éva 

Vető Tibor  Pál Zsuzsa 

  Szondy Kati 

Mire ezt az irást olvássa a kedves olvasó a Finta házaspár 
már az új lakásukban élvezhetik szabadságukat, mivel véget 
ért munkásságuk/szolgálatuk a Melbourne-i Magyar Központ-
ban.  

 Az Igazgatók a következő levéllel köszöntek el tőlük: 

“A Melbourne-i Magyar Központ Vezetősége szeretettel és 
hálás szivvel szeretne köszönetet mondani Finta Zoltánnak 
és kedves feleségének, Erzsébetnek a tizenhatévi 
fáradtságos gondnoki munkájukért. Erzsike és Zoltán szinte a 
Központ szerves részévé váltak a mindennapos tennivalóju-
kon keresztül. Ez az újság nem lenne elegendő felsorolni azt 
a sokirányú munkát, amelyet mindig pontosan és lelkiis-
meretesen végeztek el. Többek között komoly részt vállaltak 

a termek kiadásában, legyenek azok idegenek vagy a 
Központon belül működő csoportok. Zoltán az utolsó napig 
minden este körbejárta a Központot, leellenőrizve, minden 
helyiséget, hogy rendben hagyták-e a termeket, minden ajtót, 
hogy be vannak-e zárva. Figyelmesen ügyeltek, ha valakinek 
valamire szüksége let volna és ahogy tudtak segitettek. Ők a 
Központot úgy vigyázták, mintha sajátjukra vigyáztak volna. 

Hálásan köszönünk mindent Erzsikének és Zolinak.  

Nagyon fogtok hiányozni! 

Kivánjuk, hogy a jó Isten továbbra is adjon jó egészséget, 

hogy gondtalanúl élvezhessétek az életet az új otthonotokban. 

A Melbourne-i Magyar Központ Vezetősége  
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► 

Erdélyei Szövetség hírei   

   Minden év egyik kiemelkedő eseménye a hagyo-mányos 
Erdélyi ebéd, ami 2012. október 7-én került megrendezésre. 
Ez a rendezvény, melyen oly sok ismerős  és jóbarát évente 
találkozik. Mint mindig, a 
hölgyek nagyon elegánsan és 
a férfiak ünneplő ruhában 
jelentek meg. 
    Rendezvényünkön közel 
160 vendég foglalt helyet a 
szépen feldíszített asztaloknál 
az Ifjúsági Teremben.  Kedves 
vendégeinket ez alkalommal a 
jól ismert Székely zenekar 
szórakoztatta kellemes 
hangulatot teremtve az 
érkezőknek.   
   Az Elnök üdvözölte a 
megjelent vendégeket. Rövid 
tájékoztatót tartott a szövetség 
eddigi ered-ményeiről és 
célkitűzésekről. Ezután 
következett az Erdélyi és a 
Magyar Himnusz élő zenekar 
kíséretével. Az asztali áldás 
Keresztesi László református 
lelkész vezetésével hangzott 
el, majd jó étvágyat kívánt az 
ebédhez. Majd az ízes 
finomságok felszolgálása 
következett, amit jóizüen 
fogyasztottak el a vendégek. 
   Szabó Edit konyhai 
tudománya széles körben 
ismert, most is remekelt. 
Segítő készségét minden 
rendezvényünkön bebizonyí-
totta és mindezt ellen-
szolgáltatás nélkül tette. 
Spurigán János szakértői 
segítsége hozzájárult a 
finoman elkészítet töltött 
káposzta sikeréhez.  
   Hálás köszönet az önzetlen konyhai segítők fáradhatatlan 
munkájáért: Bácsi Marika, Bádon Márta, Gergely Klári, 
Godó Marika, Polonyi Marika és Szeredai Magdi. Úgy 
szintén köszönet a Regnum Szövetkezet vezetőségének 
adomány-ként felajánlott étkészletükért, valamint a Magyar 
Központ vezetőségének támogatásukért. 
   Godó Marika és Muzsi Csilla vezetésével, valamint Molnár 
Mária,Tutorás Júlia és Világos Eszter segitségével az 
asztalok megterítése is zökkenő mentesen ment. Köszönet 
önfeláldozó munkájukért. Győri Izuka kiváló munkát végzett 
vendégeink asztalültésében. Az ebéd zökkenő-mentes 
felszolgálásban köszönet a Gyöngyös-bokréta 
néptánccsoport tagjainak és a kiscserkészcsapatnak Kovács 
Róbert vezetésével, valamint Muzsi Csilla szakszerű 
irányításával.  
   A bárban nagyszerű önkéntes munkát végeztek Miklós Béla 
és Forgács László, amit itt szeretnénk megköszönni. 

  Asztalok fel és elrakásáért külön köszönet Forgács László, 
Miklós Béla, Molnár Mária, Bácsi István, Kovács Róbert 
önkéntes segitőknek. 
   Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben 
rendezvényűnkön oklevelet és emlékérmet adunk át azoknak, 

akik a múltban jól dolgoztak, kiválóan 
tevékenykedtek és hozzájárultak a 
szövetségünk munkájához. Ez 
alkalommal Gulyás Gyöngyi és Galló 
Erzsébet érdemelték ki (nagy taps 
közepette jöttek fel a színpadra). Nagy 
boldogsággal léptek mikrofonhoz és 
megkö-szönték szövetségünknek e 
nemes gesztust és további sikeres 
munkát kívántak a Szövetségnek.  
   Az ebéd végén került sor Szetey 
Ágnes festőművész által festett és 
árverésre felajánlott értékes 
csendélete. Juhász Géza által vezetett 
árverésen 400 dollár kikiáltási áron 
Pappné Szarka Etelka nyerte meg a 
képet. 
   Köszönjük nagylelkű 
honfitársainknak, hogy ez évben is 
nagyon sok értékes tombola tárgyat 
sorsolhattunk ki. 
   Köszönet a pogácsa 
adományozóknak nagylelkű 
támogatásukért. 
Köszönettel nyugtázzuk a Székely 
zenekar tagjainak önkéntes munkáját. 
     Hálás köszönet mindenkinek, akik 
rendezvényünket megtisztelték 
jelenlétükkel és a lelkes 
adományozóinknak támogatásukért. 
Úgy szintén hálás köszönet azoknak 
is, akik Ausztrália más államaiból is 
küldenek pénzbeli adományt. 
    Ez évi adományozóink: Kósa Jolán 
$500, Holló János $500, Galló E $50,  
Rácz Judit $200, Gulyás Gyöngyi $50, 
Keresztesi L. $50, Pollai J. $50, S.M.J. 
$300, Borsos M. $500, N/A $30,  

Polonyi S. $10, Patai K. $30, Godó Marika $50, Szabolcs 
Ferenc $200. 
   Minden kedves adományozónknak egy elismervény és egy 
köszönő levél keretében köszönjük meg nagylelkűségüket. 
   További adományaikat kérjük csekken vagy money order-en 
a COUNCIL OF AUSTRALIAN HUNGARIANS FROM 
TRANSYLVANIA névre kitölteni.  
Postacímünk : Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség, 760 
Boronia Rd Wantirna VIC. 3152 
 
Erdélyi szeretettel viszontlátásra legközelebbi 
rendezvényünkön, 2013. március 3-án, az Erdélyi majális 
piknikén. 

Bálint Rozália 
Sajtófelelős 

 

 SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK 
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A tánccsoportok első pénzgyűjtési rendezvényére a 
Szőttes Néptáncegyüttes ausztráliai turnéjához, 
vasárnap, november 25-én került sor. Carrum 
Downs-i Master üzlet előtt rendeztek „sausage 
sizzle”-t. Köszönet a rendezőknek és munkásoknak—
Bartha Gyöngyi, Liptai Ibolya és Liptai Bibi, Jobbágy 
Simona, Foley Szilvia és Svak Andrea.  Valamint 
köszönet Albert Károlynak és Barbarának akik a 60kg 
kolbászt adómányozták erre az alkalomra. A jó 
munka eredménye 800 dollár bevétel volt. 

2012. november 11 

Szent István ÖkumenikusTemplom Búcsú a 
Regnum Szövetkezet rendezésében 

 
Mit is értünk mi e szó alatt “búcsú”? A “búcsú” az egy-
házközség templomának névadó, felajánlási ünnepe. 
Általában a névadó szentnek nevenapján van ünne-
pelve.  
 Mi a Szent István Ökumenikus Templom 
keresztelőjét ünnepeltük immár tizennegyedik alkalom-
mal 2012 november 11.-én. 
 Az ünnep Ökumenikus Istentisztelettel 
kezdődött, felidézve az első alkalmat. Pető Gábor Atya 
prédikációjában elmondta a templom és az Egyház-
község összefüggését.  A szertartás befejeztével 
közösen elmondtuk az asztali áldást és az Istentisztelet 
a Himnusszal ért véget. 
 A templom “Búcsú” általában a szabadban, a 
templomkertben van tartva, azonban időnként az 
időjárás beleszól, mint e napon is és falak között foly-
tatódott az ünneplés.  A templomi gyülekezet átvonult 
a nagyterembe ahol már a megteritett asztalok várták a 
vendégeket. A kiszolgálás gyorsan és ügyesen lett le-
bonyolitva. De a sorbanállást azt úgylátszik igényeljük, 
mert mindig hosszú sor kigyózik az ételkiosztók előtt. 
Ellenben az aki nem szeret sorban állni, mint én, a sor 
elfogytával ugyanolyan izletes ebédhez jut, sorban állás 
nélkül. Mi ebből a tanulság? Elnézést a komo-
lytalanságért. 
 Háttérben szólt a zene, de viszont csak azok 
hallhatták akik az első asztaloknál ültek, mert olyan zü-
mmögés volt a teremben, mint amikor a méhraj futárjai 
jó hirrel térnek vissza a kaptárba és továbbitják 
felfedezésüket a gyűjtöknek. Ezt a hangulatot, Marót 
Márta üdvözlő szavai törték meg. Ugyanis itt, ez ünnepi 
napon, került sor a gondnok házaspár, Finta Zoltán és 
Finta Erzsébet, hivatalos búcsúztatására, megköszönve 
a tizenhat évi fáradtságos munkájukat. Jó egészséget 
kivánva egy csokor virág átadására került sor, Pál Zsu-
zsanna személyében, melyet Zoltán köszönt meg és 
ezután nagy taps közepette elhagyták a termet. 
 Egy ideig még folytatódott a beszélgetés és mi-
után a rengeteg sorsolásra váró tárgy megtalálta 
gazdáját lassan a vendégség véget ért. Csak azt vettem 
észre, hogy a terem kiürült és ha még maradok rám 
marad a legnagyobb munka, az eltakaritás. De erre nem 
került sor, mivel én is gyorsan elsiettem és azért sem 
mert a rendezőség már ezt előre megszervezte. 
 Tudom, hogy mindig ezekkel a szavakkal 
fejezem irásaimat, de a rendezőség, valamint kiemelve 
az önkéntes segitséget, ők mindannyiunktól csak 
köszönetet érdemelnek. 

Ayimás Erzsébet 

2012. november 16 és 18 

A Szövetkezetek az évi Közgyüléseiket a fenti 

dátumokon tartották, kivéve a Magyar Társadalmi 
Klub Szövetkezetet. Amint már jelentettük a 
Hiradóban, az utolsó Magyar Társadalmi Klub Szövet-
kezet gyülésen a részvényesek egyetértettek abban, 
hogy a két Szövetkezet, a Magyar Ház és a Magyar 
Társadalmi Klub egyesüljenek. Már arról is irtunk, 
hogy az ügy folyamatban van. A Magyar Ház Szövet-
kezet részvényesei az idei közgyülésen megszavazták, 
beleegyezésüket adták az egyesüléshez. Tehát ismét 
megerősitve az ügy folyamatban van, továbbra is fo-
lyamatos tájékoztatást közlünk a Hiradó-ban. 
 
2012. november 18 

“Spring on the Green” 
Patócs Joannát nem kell bemutatni a Hiradó olvasó-
inak, sem a magyar közösségnek. Szemünk láttára nőtt 
fel és éveken keresztül szórakoztatta, ünnepi  
alkalmakkor, a magyar közösséget. Most ismét egy 
olyan alkalom adódott, ahol Joannát a széleskörű 
közönség is megismerhette. A zenekedvelő hall-
gatóság összetett volt, voltak ausztrálok, kinaiak és 
magyarok is szép számmal. 
 Patócs Joanna szoprán és Deong Ning hárfa 
művész előadásán vehetett részt a zenevilág e műfa-
jának kedvelői, vasárnap november 18-án a Szent Ig-
nác Templomban. (St Ignatius Church, Richmond). Az 
előadáson, Britten, Bach, Howell, Kodály és Rubra 
műveiből, kitűnő összeálittás hangzott el. Joanna nagy 
hozzáértéssel, olykor humorral, ismertette a  
műsorban előadott számokat, ami nagy tetszést ara-
tott a megjelent közönség soraiban.  Joanna kellemes, 
szoprán hangja betöltötte a templomot, Deong hárfa-
játékával aláfestve, amely hely az előadás méltó 
szinhelyének bizonyúlt.  
 További sok sikert kivánunk mindkét 
művésznek. 

Atyimás Erzsébet 
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A pozsonyi Szőttes Néptáncegyüttes 
látogatása 

Ahogy múltban jelentettük, a pozsonyi Szőttes 
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 25-32 tagja tudjon 
utazni buszt kell bérelni ami kb 2,500 dollárba kerül. A 
tánccsoportok megkezdték a munkát, hogy az anyagi 
fedezetet előteremtsék, 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 tánccsoportok 
vállalják. 

KÉ 

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. 

  
További információt ad: 

Szabó Marika: Mob: 0409 434 417 
Email: 

mariaszabo@optusnet.com.au  

mailto:mariaszabo@optusnet.com.au
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Világos István beszéde a 2012. november 25-i 
megemlékezésen  
 
Tisztelt Gyászolók! 
 
Az 1944-45-s délvidéki vérengzések áldozatai magyar 
állampolgárok, magyarok voltak, ezért kellett 
meghalniuk. A magyaroknak nem volt és ma sem 
létezik olyan intézménye amely egy ilyen méretű-/
magyar/-népirtást nemzetközileg köztudottá tehetne. 
Egyedül az akkori  Magyar Kormánynak volt ilyen 
meghatalmazása, de az maga is kommunista volt és 
bármilyen segitség helyett, cinkosként közreműködött 
a délvidéki eseményekben. 
 1944-45-ös délvidéki ártatlanul megölt 
magyarok számát soha nem tudjuk megállapítani, 
pedig ekkörül folyik köztünk a vita már 68 éve. Írásbeli 
dokumentumok alig maradtak fenn róluk, vagy az 
eseményekről, túlnyomó részük hamisitvány vagy 
kitalált fabrikáció, átírt anyakönyvek, jegyzőkönyvek 
vagy éppen névsorok. Ha mégis létezik eredeti 
történelmi bizonyiték azt évtizedekre titkositva, titkos 
helyen tárolva őrzik maguk a tettesek vagy cinkosaik. 
A tanuk legtöbbje már halott. 
 
Fohászaink most meghallgatásra találtak.  Több mint 

68-évi kitartó várakozás után a Magyar Kormány 
felvállalta és Alaptörvényben foglalva jogot és 
védelmet biztosit minden magyar államporlgárnak 
bárhol él is a világon. Dédapáink, nagyszüleink vagy 
testvéreink áldozatként haltak meg, mert magyarok 
voltak, most ha mi is támogatjuk a Magyar Kormány 
erőfeszitéseit és állampolgárként követeljük az 1944-
45-ös délvidéki események feldolgozását, a tömeg és 
jeltelen sírok feltárását, halottaink azonositását és 
tiszteletteljes temetést, bocsánat kérést és 
kártéritést, AKKOR MEGLESZ!!! Amit követelünk az 
nem több mint amit megkaptak az újvidéki razzia 
túlkapásaiban áldozatul esett ártatlanok. 
 Tisztelt gyászolók, saját jogon vagy 
szeretteink jogán vegyük fel a Magyar 
Állampolgárságot, segitsünk a jót akaró Magyar 
Kormánynak. Könnyebb lesz így elmondani 
gyermekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak, 
hogy mi is történt ott akkor, hogy azon dolgozzanak, 
hogy soha-soha ez  ne történjen újra. 
 Kérem a mindenható Istent, hogy megérjem 
Nagyapám temetését és sírjára egy szál virágot 
tehessek. 
 

Világos István 
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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  

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  

csütörtök 6:30-től 9-ig 

Érdeklődni: Kövesdy Éva 0409 524454 

Korona Csárda Étterem  
 

A Korona Csárda zárva lesz  
2012. december 26-tól 2013. január 18-ig. 

 
Érdeklődés:  9801 8887 

Dorothea Feigler, Emil Feigler, Tereza Feigler, 
Ausztráliába érkézesük dátuma 22/1/1951 

Keresteti Marót Kálmán tel: 5988 5244 

ÜNNEPEK ÜNNEPE 
 
Oly jó okból lett a Karácsony, 
Hogy az ember még csodát lásson! 
No, azért is , hogy tudjuk meg végre, 
S jó céllal nézzünk fel az égre. 
 
Azért is van még Karácsony, 
Hogy az Ég Ura meg is váltson. 
Így tanítsa meg az embereket, 
Hogy megmenthetik a lelkeiket. 
 
Ne csak a kincset gyűjtögessék! 
Isten helyett ne magukat dicsértessék, 
Amíg megérkezik a végső vég 
És ropogva szűnik meg az Ég. 
 
Amint nézem és látom e világot 
Jól értem, amit megvizsgálok, 
Amit hallok, érzek és vélek; 
Mind korunk jelei, nem a végzet. 
 
Ha célunk jó, ép és igaz a létünk, -- 
Csak a szent ünnep jó minekünk, 
Élet Király a mi vendégünk, 
Királyok Királya, kit követünk. 
 
A Karácsony az Ő nagy napja, 
Hol a vendég az Urak Ura. 
Ünnepünk a Szent Karácsony, 
Hogy vak is szeretetet lásson.  
 

Antal Péter 
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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  

McPherson Building 
Level 3,  546   Collins Street 

Melbourne, Vic. 3000 
Telefon; (03) 9650 7574  

Fax; (03) 9650 7574 
Email; 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  

Kedves  Világtalálkozó Résztvevők! 
Az alábbi linkre kattintással megtekinthető a II. 
Magyar Világtalálkozó filmje két részletben (12 és 
8 perces bontásban). 
1. rész  
http://www.youtube.com/watch?
v=qaaYGLLEbFk&feature=plcp 
2. rész: 
http://www.youtube.com/watch?
v=x6QjJMq28jQ&feature=plcp 

mailto:enquiries@msandor.com
http://www.youtube.com/watch?v=qaaYGLLEbFk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qaaYGLLEbFk&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=x6QjJMq28jQ&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=x6QjJMq28jQ&feature=plcp
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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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december 1. szombat   Munkanap 
 
december 2. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
      
december  9. vasárnap  8.30 Szentmise 
     Mikulás Piknik 
     
december 16. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
     Gyertyafényes Est 
      
december 23. vasárnap  8.30 Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet 
 
december 30. vasárnap  11.00 Református Istentisztelet 
 
december 31. hétfő   Szilveszteri Bál 
 
január 1. kedd    11.00 Református Istentisztelet 
 
január 5. szombat   Munkanap 
 
január 6. vasárnap   8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
 
január 13. vasárnap   8.30 Szentmise 
 
január 20. vasárnap   8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
 
január 27. vasárnap   8.30 Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet 

 
Februári  naptár  

 
február 10. vasárnap  Gulyás / Halászlé főzőverseny 
február  22-23-24  HUNGAROFEST   

 

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 január 20.-ig eljutattni 

tel/fax 9802 7637, 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. 

DECEMBERI-JANUÁRI NAPTÁR 


