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M E G H Í V Ó 
 

A Melbourne-i Magyar Központ 
vezetősége szeretettel hiv minden kedves honfitársát az 

 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

emlékére ünnepélyes megemlékezést tartunk 

a Magyar Központban 

760 Boronia Road, Wantirna 3152 

2013. március 17-én 15:00 órakor 

Koszorúzás a Hősi emlékműnél. 

Koszorúzási szándékát Bakos Jánosnál lehet jelezni a 

9707 4265 telefonszámon. 
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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 2013-es  

Munkaterve –  
márciusi 

 
március 9: 

Összejövetel Cserkészparkban  
Korvina Tábor  

március 16 
ESGAV tábor március 15,16,17  

március 23: 
Összejövetel 

húsvéti szokások   

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

2013–ban, az alábbi dátumokon, 
reggel 8 órától 

 
Március 2 
Április 6 
Május 4 
Június 1 
Július 6 

Augusztus 3 
Szeptember 7 

Október 5 
November 2 
December 7 

 
Február 2-án résztvettek; Marton László,Tamon 
Ferenc, Szöllősi Csaba, Háromszéki Zsuzsa, Sülly 
Sándor és Eta, Szabó Gyuri és Marika, Ámon Lilla, 
Fodor Jolka, Tóth Jancsi, Zanáti Karcsi, Tárnoki János, 
Varga Árpi, Koppán Lajos, Padányi Gyuri, Vető Tibor 
és Olga 
 Az ebédet Koppán Éva és Szondy Kati készítette. 
  E napon elvégzett munkálatok: fűvágás, 
emlékmű környéke rendbetéve, megrongálódott 
zászlók lecserélve, jégszekrény javítása, Social Club 
raktárában elkezdődött a takarítás és leltár. 
 Azóta elvégzett munkálatok: Kuglipálya egyik oldalán 
végig beton járda készült és a mellettelevő szürke 
téglaépületre új tetőráma került. 
Munkatársak: Szabó Géza, Sülly Sándor, Kövesdy 
András és Vető Tibor.  
Közös otthonunk rendbentartásáért köszönet minden 
idejét feláldozó személynek.  

   

A TERMEK HASZNÁLATA, A TERMEK HASZNÁLATA, A TERMEK HASZNÁLATA, 

BBBÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELE      

A MAGYAR A MAGYAR A MAGYAR    KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Melbourne-i Magyar Központ 
termeinek kiadásával  

Anna Withington foglalkozik, 
kérjük őt hívják,a szokásos 
telefonszámon 9801 6408, email: 
admin@hungariancommunity.com.au 

 

A gondnokot a 0408 011 974 

mobil számon lehet elérni.  

A Magyar Központ igazgatói 
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SZŐTTES KAMARA 
NÉPTÁNCEGYÜTTES 

MELBOURNE-i TURNÉJA 

A magyar Néptánckultúra Alapitvány 
szeretné meköszönni azoknak, akik 
adományukkal hozzájárultak a Szőttes 
Néptáncegyüttes canberrai és sydneyi 

turné busz és szállás költségeihez - 

Külön elismerés és köszönet azoknak a 
családoknak akik három hétre befogadják a 
táncosokat és ellátját otthonukban: 

Atyimás Erzsébet és Emil 
Ámon Lilla 
Bartha Gyöngyi és Balázs 
Foley Szilvia és Chris 
Kövesdy András és Éva 
Liptai Ibolya és Ernő 
Sülly Eta és Sándor 
Svak Andrea és Laci 
Vető Olga és Tibor 

 
KÉ 

FIGYELEM! 
Acland Utazási Iroda csoportos utazást 

szervez  
2013. május végén, június elején. 7-10 napos 
gyógyfürdői (pl. Harkány, Hajdúszoboszló, Héviz, 
stb) tartózkodással egybekötött túrák.  
 
Érdeklődni lehet Szabó Editnél:  
Tel: 03 9534 0901,  
Email cim: edith@aclandtravel.com.au  

L & J Gebhardt $200 

Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes 

$500 

C Serfőző $50 

I & H Buzy $100 

Magyar Kultúr Kör 
Néptáncegyüttes 

$200 

Consulate of the Republic of Hun-
gary Melbourne—Világos István 

$300 

Végösszeg $1,350 

HUNGAROFEST TÁMOGATÓK 
Köszönettel nyugtázzuk a 2013 Hungarofest 
támogatóit, védnökeit: 
 
Platina védnökség: 
Peto Bros Pty. Ltd   $300 
Acland Travel—Szabó Edit  $300 
Hungarian Goods  Pty. Ltd  $300 
Consulate of the Republic of   $300 
Hungary Melbourne 
Anonymous    $300 
 
Arany védnökség: 
L & J Gebhardt    $200 
Anthony Raso Ass.   $200 
Specline Pty Ltd   $200 
A Kapantzián    $200 
S Maurer    $200 
 
Adományozó: 
M & J Simkó    $500 
    

mailto:edith@aclandtravel.com.au
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KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE HOGY  MÚLT HIRDETÉS ÓTA A NAPOK ÉS 
IDŐPONTOK VÁLTOZTAK  
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RÉSZVÉTEL AZ ENOSI FESZTIVÁLON 

A Magyar Központ és a magyar 
néptánccsoportok meghivást kaptak a 2013 
ENOSI fesztiválra mely a belvárosi 
Federation Square-en lesz március 9-én. 
(lásd a fenti hirdetést) Ez alkalommal  fellép 
a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, 
Magyar Központ Néptánccsoport és a 
Magyar Kultúr Kör Néptánccsoport.  
A Yarra folyópart mellett a résztvevők 
kostólhatnak finom sült kolbászt és lángost 
melyet a Magyar Központ vezetősége készit 
és árul.  Magyar részről a nap diszvendége 
Sikó Anna nagykövet és Németh Zsolt a 
Külügy-minisztérium Parlamenti 
Államtitkára lesz, aki üdvözlő beszédet is 
mond. 

KÉ 

UTOLSÓ LEHETŐSÉG A SZŐTTES NÉPTÁNCEGYÜTTEST LÁTNI! 

54sz. Hunor és Magyar 
Cserkészcsapat 

63 sz. Tormay Cecil Leány 
Cserkészcsapat 

52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat 
                      

Szeretettel és tisztelettel meghív mindenkit a 
2013. július 20-án este 7 órai kezdettel tartandó 

Anna Bál-ra 

a Magyar Központban,  
760 Boronia Road, Wantirna (Melways 63 F5) 

 
A leánycsapat 50. évfordulójának műsora és 

elsőbálozók bemutatása 
 

Keresünk elsőbálozó lányokat! 
Ha szeretnél elsőbálozó lenni, kérjük jelentkezél 

minnél előbb Kocsis Mártinál 0409 134 422 
Vagy Kovassy Istvánnál 0405 076 297  
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GULYÁS / HALÁSZLÉ FÖZŐVERSENY 
2013. február 10, vasárnap   
 
„ Vadat és halat, s mi jó falat 
Szem-szájnak ingere, 
Sürgõ csoport, száz szolga hord, 
Hogy nézni is tereh;” 
 
Ha a fenti idézet nem is teljesen fedi a valóságot, 
mégis van valami köze a február 10-i Gulyás és 
Halászlé főzőversenyhez. Mert ha vad nem is volt de 
hal és jó falat akadt bőven. Ha Amerikában élnénk az 
időjárás jelentőket, a szabadtéri összejövetelek 
rendezőinek, néha be lehetne perelni amiért előre 
jelzésük sokszor nem tökéletes. Mert a vasárnapi 
előjelzésük a Gulyás és Halászlé versenyre bizony 
sokakat megfélemlitett és nem jöttek el, pedig 
ideálisabb időt kivánni sem lehetett. Szerencsére  a 
benevezők és a kóstolóra óhajtozók mindennek 
ellenére megjelentek. Délre már a jó ételek illata 
terjengett a ligetben, ahol már kora reggel óta 
készitették bográcsaikban a különböző gulyásokat és 
halászleveket a lelkes benevezők (szakácsok). Mi 
többiek kényelmesen ültünk a szebbnél szebb 
teritőkkel leteritett asztalok mellett várva, hogy a 
hangos bemondón, ezen tisztséget Miskei Rózsa 
töltötte be, mikor hivják az „éhező”-ket. A versenyzők 
főztjén kivül mindig készül egy nagy üst gulyás is. Ez 
most is igy történt, Spurigán János és felesége 
Spurigán Katalin, nem egy hanem két üstben 
készitették a nagybani gulyást. Egyik üstben főtt a 
marhagulyás, a másikban pedig a báránygulyás, ezen 
módón kielégitve azokat is akik a báránygulyást 
kedvelik.  
 Minden évben nehéz feladatot kapnak a 
versenybirák, de az idei talán eddigieknél is nehezebb 
volt, mivel nagyobb számú vesenyző vállalkozott, hogy 
főztje megbiráltasson. Igazán nem is tudom, hogy-
hogy meri valaki ezt a feladatot, mármint a biróit 
vállalni, mivel mindenki, magamat is beleértve, saját 
főztjét tartja a legjobbnak és nehéz elfogadni a más 
véleményét, hogy nem az főztje, hanem másoké az 
övénél finomabb. De még vannak bátor emberek, ez 
alkalommal Pál Katalin, Quittner János és Sinka Imre 
személyében. 
 Miután már a hűsitő italok, kávé és főleg a jó 
talpalávaló zene mellett, elfogyasztottuk a finom 
lángost elérkezett a nap főpontja a „birói itélet” 
kihirdetése, ami igy hangzott:  
Halászlé, első, második, harmadik hely, nyertesei: 
Fodor Jolán-Duna gyöngye halászlé-száz dollár, 
Mészáros Öcsi-Szabadkai halászlé-vacsora a Korona 
csárdában, Szabó György-Alföldi halászlé-üveg 
vörösbor. 
Gulyás, első, második, harmadik hely, nyertesei:József 

(Jóska) és Erzsébet (Erzsi)-Bácskai gulyás-száz dollár, 
Ozswáth Rafael-Kolozsvári Gulyás- vacsora a Korona 
csárdában, Liptai Ernő-Kondás leves- üveg vörösbor.  
A közönség dijat is Liptai Ernő vitte el, mely dijért 
szintén egy üveg vörös bor járt. A többi benevező, 
egy oklevelet és egy üveg bort kapott, munkájuk 
elismeréséül: Bakos Anikó-Tiszai tavasz halászlé, 
Kovács Róbert-Ausztrál halászlé, Kövesdy Éva és 
Kövesdy András-Árva gulyás, Nádasdi Péter-pacal 
pörkölt, Schandl Zsófia-Szegedi halászlé, Tóth 
Zsuzsanna-Cserkész-Bessemer gulyás. 
Mivel, hogy a verseny, a Magyar Néptánckultúra 
Alapitvány javára, immár tizenharmadszor,  volt 
rendezve, igy a nap nem is fejeződhetett be 
másképp mint tánccal. A Kövesdy házaspár 
kezdeményezésére többen is ropták a táncot és 
mint ahogy a mesében is történik, ezzel „véget 
vettek a zenének és hazamentek a legények/
lányok”. 
 Köszönet a Magyar Központ vezetőségének, 
valamint a Magyar Központ és a Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttesek vezetőinek és tagjainak a 
verseny megrendezéséért. 

Atyimás Erzsébet 
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A 2012 december kiemelkedő rendezvényei- 
beszámolóból kimaradt fontos közlés. 

Magyar Nyelv Iskola tanulói, akik a 2012 évi 
Gyertyafényes esten szerepeltek:  

Apró Fábián, Bayer Dávid, Bayer Norbert, Bellerose 
Beau, Gortva Emily, Gortva Róbert, Green Oszkár, 
Green Thomas, Hende Júlia, Kocsis Réka, Mayer 
Veronika, Mondoaca Livia, Mondoaca Nádia, Padányi 
Alicia, Pál Leah, Pék Noémi, Ugrai Klaudia, 
 

2013 február eleje - kiemelkedő rendezvények 

Február 3, vasárnap 
 
Ezen a napon két különböző rendezvényben volt ré-
szünk! 
 
Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség február harmadikán 
tartotta “Majális” piknikjét. Sajnos az időjárással 
kapcsolatos igéretük nem vált valóra, de erről ol-
vassák az ő beszámolójukat. (Lásd 8. oldal) 
 
 
Február 3 vasárnap este 
 
 Találkozás Quittner Jánossal  “Vereknyé-től Mel-
bourne-ig” cimmel.  A Magyar Társadalmi Klub 
Szövetkezet helységében, február 3-án este 6.00 óra-
kor volt a találkozó. 
 Érkezéskor, János üdvözölt mindenkit, körül-
véve rajongóival, ausztráliai ismerőseivel. A magyar 
közösségnek ismét egy jó alkalom adódott a múlt fe-
lidézésére. János és felesége Rózsi, rövid időre itt tar-
tózkodnak Melbourne-ben és úgy az ő részükről mint 
a miénkről, kellemes időtöltés összejönni olyan 
társaságban akiket kedvelünk. 
 Egy jó ital, jó falatok elfogyasztása után, 
kezdődött az est fénypontja.  
 Tehát mit is ünnepeltünk? Miért is lett ez a 
találkozó összetoborozva?  
Quittner János táncos, koreográfus, pedagógus, 
2011-ben töltötte be hetvenedik  életévét. Ezen alka-

lommal, 2011. szeptember 10-én 19-órakor, János 
tiszteletére, meglepetés ünnepséget, műsort 
tartottak a dunaszerdahelyi városi Művelődési 
Központban. Erről film is készült, ez került be-
mutatásra. János a filmvetités alatt, elmesélte, hogy 
milyen élmény, jóleső érzés, volt számára ez a 
meglepetés és egyben névszerint bemutatta az őt 
ünneplő közösséget. A film után megnézhettük a 
könyveket, melyek szintén ez alkalomra iródtak, be-
mutva Jánost, családját és munkásságának, pálya-
futásának főbb pontjait. Végezetül, rövid beszélgetés 
után elérkezett az a pillanat amikor mi, a Melbourne-i 
magyar közösség, is hozzájárulhattunk János 
ünnepléséhez, megköszönve neki az évek során fi-
ataljainkat összefogó munkásságát, tanitását. 1984-
től kezdve maga köré gyűjtötte a magyar közösség 
fiataljait, felkészitette öket a magyar találkozókra, 
mint Perth és Adelaide, minden alkalommal egy nagy 
rendezvényben gyönyörködhetett a közönség. Veze-
tésével megalakult az “Új  Szőttes” tánccsoport, 
táncszinház és előadásra került a “Gyökerek nyomán” 
cimű műsor és ezt követték a rock operák az “István a 
király”, ”Pro patria, pro libertate” és a “Megfeszitett”.  
 
Quittner Jánosnak, a Melburne-i Magyar Központ 
közössége nevében, Vető Olga által, egy jelképes 
ajándék lett átadva, megköszönve felbecsülhetetlen 
értékű munkáját.  
 
Kivánjuk, hogy nyugdijas napjait töltse szerettei köré-
ben megelégedett boldogságban, jó egészségben és 
még sok kellemes találkozóban legyen része! 
 

Atyimás Erzsébet 
 
 

Köszönetnyilvánitás! 
Bánkuti István és kedves neje ismét magyar 
zászlókat ajándékoztak a melbourne-i 
Magyar Központ közösségének, mely 
ajándékot köszönettel fogadtunk és ezúton 
nyugtázzuk! 
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Az Ausztráliai Magyar Erdélyi Szövetség 
Hírei 

Beszámoló a 2013. február 3-án 
rendezett Majális Piknikünkről 

 

Az Erdélyi Szövetség vezetősége és tagjai egész héten 
át szorongva nézték az interneten az időjárás 
jelentéseket, imádkozva 
derűs, szép időért a vasár-
napra tervezett szokásos 
majális piknikünkre. 
Szombaton a sátrak 
felállításánál és az 
előkészületeknél még 
nagyon jónak bizonyult az 
időjárás.  
 Esős idő esetén a 
Magyar Központ engedé-
lyezte a nagyterem 
használatát. Az elnök Bálint 
Kálmán és újonnan 
beiktatott gondnok, 
Mausecz János segítségével 
fel is állították asztalokat a 
nagy teremben.  
 Kissé szorongva néztük az eget, hogy lesz-e 
ennek a sok előkészítő munkánknak eredménye, vajon 
eljönnek-e a vendégek? 
 Szerencsére az idő nem ijesztette el magyar-
jainkat, főleg azokat nem, akik rendszeres támogatóink. 
    Jöttek a vendégek a kissé szemerkélő eső 
ellenére is. Sokan a nagyterembe foglaltak helyet, 
mások a ligetben, fák alatt, valamint sátrak 
védelmében várták a kisütő napocskát. Délutánra már 
nagyon kellemesen érezte mindenki magát a templom 
ligetében és a nagyteremben.  A flekken hússütők, 
Bálint Károly, az elnök fia és Miklós Béla nagy 
szakértelemmel sütötték a BBQ-t, étványgerjesztő 
illatok fogadták a ligetbe érkezőket.  
   Szerencsére jöttek a vendégek, igy újabb és 
újabb asztalokat kellett felállítani a teremben és a 
ligetben is. 
   Piknikünket megtisztelte jelenlétével a Magyar 
Központ vezetősége, valamint a tiszteletbeli konzul, 
Világos István és felesége Eszter.  
   A süteményes asztalra is egyre több 
finomabbnál finomabb sütemény érkezett, pogácsák, 
rétesek, zserbók és dobos torta, szóval volt miből 
válogatni a kedves vendégeknek.  Köszönet a hölgyek-
nek, akik süteményükkel hozzájárultak rendezvényünk 
sikeréhez. 
   A süteményes asztalnál segitkezők Polónyi 

Marika, Szegedi Erika, Forgó Klári, ez úton szeretnénk 
megköszönni lelkes munkájukat. 
     Köszönjük adományozóinknak a tombolához 
adott sok szép és értékes tárgyat. Krsztekanits Violetta, 
Szabó Henrietta gyakorlott ügyességgel árulták a 
tombola jegyeket, munkájuk eredménye a sok eladott 
jegy és a szép bevétel. Köszönet mindazoknak, akik 
tombola jegyet vásároltak. Végül gratulálunk a tombola 
tárgyak nyerteseinek. 
 Bizony, mint minden rendezvényen, 

piknikünknek is a 
sikere az elkészített és 
feltálalt ételektől függ. 
   Azt hiszem 
ebben, mint a 
múltban, most is nagy 
sikere volt Bácsi 
Marika és általa 
vezetett kis csapat 
munkájának, akik a 
konyhában és a 
felszolgálásban  
segédkeztek. Itt 
szeretnénk 
megköszönni a 
munkájukat : Bácsi 
István,  Bádon Márta,  

Bálint Károly, Forgács László,  Gergely Klári, Godó 
Marika, Miklós Béla, Szegedi Erika,  
Szeredai Magdi, Tuturás Julia. 
   A sült sertés hús, hagyományos sült kolbász, 
körítések és az immár híressé vált káposztasaláta most 
is nagy sikert aratott. 
   Spurigán János és felesége Kati szintén reme-
keltek a finom hagyományos marha és birkagulyás 
elkészítésével. Úgy hirdettük szórólapunkon, hogy, 
lángosunk egyedülálló. Ez be is bizonyult. Köszönetet 
érdemelnek, akik közreműködtek ennek elkészí-
tésében.  
   A finom ételek előtt, és utána bizonyára jól 
esett a lángosra egy, egy pohár ital is, az ital bárban, 
ahol Forgács László szorgoskodott, aki nagy szakérte-
lemmel látta el a rábízott feladatot, Koczek János 
segítségével. 
 Mint mindig, pénztárosaink Dér Józsi és 
Krsztekanist Sándor kitünően látták el feladatukat, 
mivel nem volt hosszú várakozás. 
   Pénzadományokat is kaptunk szépen az erdélyi 
iskoláink fenntartására, rászoruló egyetemi hallgatók 
ösztöndíjazására, valamint árva gyerekek 
megsegítésére.  Nagylelkü adományozóink: S.M&J - 
$500,  36287-$500,  Rácz Judith - $200,  Szabolcs F- 
$100, Bitte F-$50,  Marot M.-$50, Galló E- $50, Serföző 
K- $30, Simma E- $30, Kovassy M- $20, Bálint Károly- 
$100, N/A $100. Nagyon szépen köszönjük, elismer-
vény és köszönő levél továbbítva lesz adományozóink-
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Hello there!   

Just wanted to inform you that we, at Ozzie 
Creations, on the Western Highway sell  
Kürtős Kalács.  
  Please feel free to contact us at 
0408571101 should you have any queries. 

Thanks 
Susan 

HONFIAK ÜNNEPE 
 
A Szülőföld, -- jó tény és fogalom, 
Bár kedvenc tájak hívnak, el is fogadom. 
Kiváló, szép lakhely vonz, mint gólyát a dél; 
Bár változik ott is a tavasz, nyár és tél. 
 
Föld túloldalára jöttünk, s éljünk máshol, 
Örömöt keresünk és élünk a munkánkból. 
Múltunk, s jövőnk ködös érdeme táncol, 
Mint álomvágy, sikeresély, csak még távol. 
 
A honban hóvihar tombol, vészesen sújt. 
Itt, tűzvihar zúdul, esővágy reményt nyújt -- 
Távolból emlék szól és egy láng világol. 
Népünnepünk közeleg, jó hire fellángol. 
 
Csak e helyen van Hungarofeszt Februárban. 
Ismét buzdít, s itt lesz újra Ausztrál Wantirnában, 
Hol serény kezek győznek, főznek példát adva. 
A csüggedő szíveket is egészen áthatva.  
 
Ha magyar ifjak vígan, bátran fellépnek,  
Megőrzik nevét, szívét, szavát e népnek. 
A magyar nép itt a nyelvtengerben élne. 
El nem múlna! Élne hősként évről – évre!  
 
A jó Isten is úgy segítse! 
 

Antal Péter  

nak. 
   Bizonyára a sok előkészületnek, munkának, 
izgalomnak megvolt az eredménye, ezért az Erdélyi 
Szövetség köszönetet mond minden kedves adomány-
zóinknak, segítőinknek, honfitársainknak, akik az esős 
idő ellenére eljöttek és részvételükkel elősegítették a 
Majális piknikünk sikerét. 
  Így mondjuk.., ``Ne  Hagyd  Elveszni Erdélyt 
Istenünk,, 
 Továbbra is szövetségünk jelszava “SEGITS HOGY 
SEGITHESSÜNK,,. Mert a jövőben is szeretnénk sikeres 
rendezvényeket rendezni. És a jövőbeli adományokkal  
továbbra is támogatni fogjuk Erdélyben az arra 
rászorulókat. 
 Kérjük csekket, vagy money ordert, a 
COUNCIL OF AUSTRALIAN HUNGARIANS FROM 
TRANSYLVANIA névre  kitőlteni. 
 Postacímünk; Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
                       760 Boronia Road, Wantirna VIC. 3152 
Erdélyi szeretettel viszontlátásra legközelebbi 
rendezvényünkön: 2013.  október 6-án, az Erdélyi 
Ebédűnkön. 
 
Az Erdélyi Szövetség nevében, Bálint Rózsika 
Sajtófelelős  
 

Tisztelt Magyar közösség! 
 
Kérem legyenek segítségemre, hogy az immáron 3 
hónapos ittlétem, és nyelvtanulásom eredmény-
esebb legyen, illetve a rengeteg szabadidőmet 
hasznosan tudjam eltölteni. 
 Naponta délelőtt 8:30-tól du1:00-ig vagyok 
iskolában, valamennyi délutánom és estém, illetve a 
hétvégéim szabadok. Beruházói, lakóház 
üzemeltetői és vendéglátó-ipari tapasztalatom 
számtalan területre alkalmazhat igény esetén. 
Szakácsként vagy akár magánháznál, családoknál, 
teljeskörű szolgáltatást tudnék vállalni, a főzéstől a 
ház és kert karbantartásán, javításán keresztül a 
felújításáig, állatgondozást is, bármit. Jó 
szervezőnek tartom magam, sportolok 
rendszeresen, teherbíró képességem nagy. 
Különösen preferálnám az angol nyelvű 
környezetben végezhető munkát. 
Előre is köszönöm segítségét 
 
Kőműves László 
0477 060 490 / komi@clublacosta.hu 
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Ausztráliai Magyarok Világtalálkozója 
2013. július 26–28. – Békés –  

Dánfoki Üdülőközpont 
  

Célja: az Ausztráliai és Békési Polgárok 
Egyesülete alapvető céljaival összhangban le-
hetőséget és helyszínt kíván teremteni arra, hogy 
a 2013 nyarán a Magyarországra látogató, Auszt-
ráliában élő magyarok találkozhassanak honfitár-
saikkal, és a Magyarországon élő rokonaikkal 
együtt kellemes napokat töltsenek Békésen, 
kiemelve a magyar, elsődlegesen az Alföld ezen 
tájegységére jellemző kulturális értékeket. 
  
Üzenete: egy a nemzet, éljünk a világ bármely 
pontján, értékeinket, hagyományainkat őrizzük 
meg, gyarapítsuk, és vigyük jó hírét a világ min-
den kontinensére.  
  
Jelmondata:„TERMÉSZETESEN A KÖRÖSÖK 
VÖLGYÉBEN.” 
  
Kiemelt rendezvénye: Ausztrál-magyar kulturális 
fesztivál   
  
Programelőzetes: 2013. július 26-28. Békés - 
Dánfoki Üdülőközpont 
  
július 26. (péntek) 
Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása  
Hivatalos megnyitó  
Magyarok Ausztráliában és Ausztrálok Magyaror-
szágon 
                        - hétköznapi élet 
                        - munkavállalás 
                        - tanulási lehetőségek 
                        - önkéntes programok 
Éjszakai fürdőzés a Békési Uszodában 
filmvetítéssel (Indul a bakterház) 
  
július 27. (szombat) - Ausztrál-magyar Kultu-
rális Fesztivál  
 Sárkányhajó házibajnokság  
 Szabadprogram, fürdőzés a szabad stran-

don 
 Motoros felvonulás 
 Élő pálinkafőzés - pálinkás vetélkedő 
 Hevesi Tamás és Imre ausztrál élmé-

nybeszámolója és közös zenélése 
 Ausztrál lakosok szemével Magyarország - 

élménybeszámoló a hazai helyzetről 
 Közös vacsora, kifulladásig Folklór műsor: 

közös daltanulás, táncház, tábortűz 
 július 28. (vasárnap) 

 Kenutúra az élővíz-csatornán Békés 
főteréig, Pálinkacentrum látogatás, város-
nézés  

 Hazautazás 
  
Kísérőprogram: Békési kézművesek és helyi 
termékek bemutatója és vására 
  
A szervezők a program változtatásának jogát fen-
ntartják.  
  
Költségek: a programok idején a szállás és az 
étkezés ÖNKÖLTSÉGES, melynek várható 
összege kb. 150-200 ausztrál dollár / fő / 2 éj. 
  
Korlátozott számban lehetőség nyílik békési csa-
ládoknál történő elszállásolásra!   
  
Előzetes jelentkezési határidő: 2013. április 30.  
  
Jelentkezés és bővebb információ: vilag-
talalkozo@bekes.hu 
  
  
A kulturális és természethez közeli programok 
révén az Ausztráliai és Békési Polgárok 
Egyesülete a magyar kultúra hagyományainak 
ápolásán túl célul tűzte ki Békés város értékeinek, 
természeti kincseinek, a települést átszelő Körös 
folyó vadregényes tájainak megismertetését csa-
ládias közegben.  
  
Kérem, lapozzák át a Körösök Völgye természeti 
kincseit és az Alföld értékeit bemutató turisztikai 
élménymagazin lapszámait az alábbi linkre kat-
tintva!  
  

Körösök Völgye Élménymagazin  

http://www.magazin.korosoknaturpark.hu/
index.php?menuid=3#/I.%20%C3%A9vfolyam%
201.%20sz%C3%A1m/0 

A sydneyi 2RRR új melbournei 
munkatársa Kövesdy Éva aki 

alkalmanként  beszámol a melbournei  
eseményekről. 

A programot az internetten meglehet 
hallgatni: Interneten  adásidő 

vasárnap  déli 12 - 2 Sydney időben  

www.2rrr.org.au  

mailto:vilagtalalkozo@bekes.hu
mailto:vilagtalalkozo@bekes.hu
http://www.magazin.korosoknaturpark.hu/index.php?menuid=3#/I.%20%C3%A9vfolyam%201.%20sz%C3%A1m/0
http://www.magazin.korosoknaturpark.hu/index.php?menuid=3#/I.%20%C3%A9vfolyam%201.%20sz%C3%A1m/0
http://www.magazin.korosoknaturpark.hu/index.php?menuid=3#/I.%20%C3%A9vfolyam%201.%20sz%C3%A1m/0
http://www.2rrr.org.au
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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  

Néptánc próbák  

Magyar Központ Néptánccsoport 

péntek este 6.30-tól 9-ig 

Érdeklődni: Jobbágy Simona 0411 486 242 

 

Gyöngyösbokréta két csoportja  

csütörtök 7:00-től 9-ig 

Érdeklődni: Sinka Imre 0413 423 130 

Kedves Honfitársak!  

Elnézésüket kérem, hogy levelemmel ismer-
etlenül zavarom. Segítségüket szeretném kér-
ni.  Egy nemzetközi röplabda-tornát szervezünk 
17 éve és az ausztráliai földrészről még nem 
sikerült csapatot fogadnunk, ez a nagy álmunk. 
Nagyon hálásak lennénk, ha segíteni tudnának 
ebben. Ha a hozzánk érkező csapatnak valami-
lyen magyar vonatkozása is lenne, akkor még 
jobban örülnénk. A versenyen eddig 4 földrész 
31 országának több tucat csapata vett részt, a 
verseny fő helyszíne Debrecen. A versenyt 
közvetlenül a Virágkarnevál  előtt rendezzük. 
Az érkező csapat szállását, étkezését és kultu-
rális  programjait 15 fő részére térítésmentesen 
biztosítjuk egy hétig.  A csapat játékosai 1993. 
január 1 után születettek lehetnek. Mindegy, 
hogy fiú vagy lány csapat érkezik. Segítségüket 
előre is nagyon köszönjük.  

Tisztelettel és üdvözlettel: 

Szombathy András főszervező,  
a Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség 
elnöke eotvosvolley@externet.hu 

Kedves Olvasók!! 
Tudom, nem foglalkoznak rokonok 
keresésével, de lehet, én önöket keresem. 
 Utólagos engedelmével, egy gyors 
kérdésem lenne, egy kéréssel fordulok Önhöz. 
Édesapám keresem, Németh Imrét, aki már 
több mint 30 éve él kint. A lánytestvére 
Németh Mária, Mária férje Szabó Győző, 2 
gyermekük van, Marika és Győző és 
Melbourne-ben élnek. Nagyon régen láttam őt/
őket és régen kaptam levelet tőle. 
Én Németh Edit vagyok, és van egy bátyám, 
Németh István. Tudom, a név egyezőség 
nagyon megtévesztő lehet, de vettem a 
bátorságot, hogy írjak Önnökek. Ha tudnak 
nekem segíteni, nagyon megköszönném.  
Megértését előre is köszönöm. 
 
Üdvözlettel: 
Németh Edit  
editke31@citromail.hu 

mailto:eotvosvolley@externet.hu
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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=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:  Sinka Imre  
tel:    O413 423 13O 
   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:  Tóth Teréz 
tel:   O413 423 13O 
email: tothterez6@hotmail.com 
 
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 Békedik-
tátum igazságtalan, történelmileg hibás 
döntéseit.  
 

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
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március 2. szombat   Munkanap 
 
március. 3 vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
      
március  10. vasárnap  8.30 Szentmise 
      
március 16. szombat  10:00-17:00 Egésznapos lelki gyakorlat  
     19:00-kor Szikora Robi koncert 
 
március 17. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
     Márciusi ünnepély      
 
március 24. vasárnap  8.30 Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet 
 
március 29. péntek   11:00 Református Istentisztelet 
                             15:00 Evangélikus Istentisztelet 
                             19:30   Nagypénteki liturgia (Csonka mise)  
 
 

Áprilisi  naptár  
 
április 7. vasárnap   Tamás Gábor koncert 
 
április 21. vasárnap   Harmony Day  
   

 

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 március 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. 

MÁRCIUSI NAPTÁR 


