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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 oritékra irja rá, 
hogy  „HIRADÓ”. A nevet és cimet 
olvasható nagybetükkel kérjük kitölteni.  
A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

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

2013–ban, az alábbi dátumokon, 
reggel 8 órától 

 
Augusztus 3 

Szeptember 7 
Október 5 

November 2 
December 7 

 
Július 6-án fa csemeték beültetésén és az építés 
biztonsági ellenőr vizsgálatának alapján megálapított 
munkálatok elvégzésén volt a hangsúly . 
 Az Ifjúsági raktár és iroda takarítására is sor 
került. 
 Ugyancsak egy utánfutó szemét elszállítása. 
Nagyon szomorú,hogy minden hónapban erre is 
energiát és pénzt kell költeni. Sajnos vannak olyan 
jószívű, figyelmes embertársak, akik gondoskodnak 
róla, hogy ne fogyjunk ki a szemétből. Szorgalmasan 
odahordják a szemetet otthonukból, otthonunkba. 
Legyen az  TV, matrac, és egyebek. Szépenkérjük, ha 
másként nem tudnak segíteni, így ne gondoskodjanak 
rólunk! 
A munkálatokat elvégezték: Zanáti Karcsi,Tárnoki 
Jancsi, Rodek Tony, Bakos János, Sülly Sándor, Hende 
Józsi, Koppán Lajos, Vető Tibor és Olga. Ebédet Vető 
Olga készített. 
 Hírek a munkanapokon kívül végzett munkálatokrol. 
 Július 12, péntek: Harminc facsemete helyének 
előkészítése; Bakos János,Vető Tibor 
 Július 16, kedd; A Social Klub bár befejezéseként 
egy felső részt kapott. Köszönet érte az  asztalos 
mesternek Szabó Gézának. A helyére erősítették Vető 
Tiborral. 
 Július 17, szombat; A bár alsó és felsőrészének 
belakkozását—Sárkány Sanyinak köszönjük. 
 Július 18, vasárnap; 30 méter árnyékoló anyagot 
elhelyezett -Vető Tibor. Az anyagot köszönjük Takács 
Barnának. 
 Július 20, szombat; A visszamaradt 30 facsemete 
beültetésre került, Zanáti Karcsi, Tárnoki Jancsi, Rodek 
Tony, és Vető Tibor által.  
A rózsabokrokat Maurer Sanyi metszette meg. Szeren-
csére az eső csak a munkálatok végére eredt meg.  
Ebédet Tóth Jancsi készített amit a fáradt örök ifjak 
jóízűen elfogyasztottak. 
Mindanyioknak a közösségünk nevében köszönetet 
mondunk. 

 
Vető Olga 

   

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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Könyvtári órák minden pénteken 

du. 1-3-ig és minden második kedden, a 
Knox-i Idős Magyarok összejövetelén 
de.10-du.3-ig. 
 Szeretnénk a könyvtárat más 
napokon is nyitvatartani, ha lenne 
önkéntes vállalkozó. Kérjük jelentkezzen : 
Szeverényi Lászlónál 03 9879 8203, vagy 
Szegedi Erikánál 03 9801 2043  

63 sz Tormay Cecil Lcscs 
és az 54 sz Hunor és  
Magyar Cscs 2013-es  

Munkaterve –  augusztusi 
 

augusztus 3: 
Összejövetel 

 
augusztus 17: 

Összejövetel 
 

augusztus 31: 
Összejövetel 

 
 
 

MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGE 
(Canberra, Ausztrália) 

 
folyamatos konzuli ügyintézést kíván biztosítani 

konzuli fogadónapok keretében 
 

előzetes időpontfoglalás alapján (telefon: 0439 
266 806), hétköznaponként 9 órától 17 óráig a 
Bocskai Komplexumban(123 ST Georges Road, 

Fitzroy North 3068) többek között: 

honosítás/visszahonosítás egyszerű 
ügyintézése 

állampolgársági ügyek 

aláírás/másolat/fordítás hitelesítése 

születési/házassági/halotti anyakönyvezés 
illetve ezek magyarországi beszerzése 

útlevél igénylés 

erkölcsi bizonyítvány beszerzése 

lakcímbejelentés/kijelentkezés 

letelepedés bejelentése 

Részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, 
tekintsék meg a  

www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AU honlapot, 
illetve szíveskedjenek Dr. Sándor Ildikó 
konzulhoz fordulni a 0439 266 806-os 

telefonszámon. 

Várjuk szeretettel! 

Elvis Est  
Június 29-én, szombaton este a levegő várakozással volt 
tele.  
 
Elvis rajongók, százötven személy körül, már alig várták a 
műsor kezdetét. Ahogy befejezték a vacsorát (pörkölt 
nokedlival), már kezdődött is a várva várt műsor. A lámpák 
elhalványodtak és megjelent Elvis az-az Damian Mullin, a 
ma már hirneves fehér ruhában. Damian szenzációsan 
utánozta Elvis személyiségét, hangját és nagy ügyességel, 
összetévesztésig hűen, széles skálában adta elő az ismert 
Elvis dalokat, mint “Love me tender”, “Are you lonesome 
tonight”, “It’s now or never” és  még sok más  ismert 
dallamot. A hölgyek kedélyét különösen emelte az Elvis 
utánzat.  
 
Az első rész után egy kis pihenő, mely alatt a vendégek 
finom süteményekből, kávé és hűsitőitalokból választhattak. 
Szünet után Damian fekete bőr ruhában jelent meg ezzel is 
érzékeltette Elvis szellemét. A csodálatos est, a rajongók 
részére, nagyon gyorsan ért véget. Damian megköszönte a 
jelenlevőknek a meleg fogadtatást és megigérte, hogy jövőre 
ismét eljön, mely kijelentését hatalmas tapsvihar követett. 
 

Ezután Pityu és Ági duó foglalta el a szinpadot és tovább 
szórakoztatták a hálás közönséget, akiktől a következő 
megjegyzések hangzottak el: “Nagyon jól éreztük 
magunkat”, “hihetetlen szép est”, “reméljük jövőre is 
megrendezésre kerül”. 
 

Köszönet a rendezőknek és mindenkinek aki hozzájárult az 
est sikeréhez, akik a következők voltak: Ámon Lilla, Boros 
Emil, Bosnyák Margit, Hende József, Padányi Gyöngyvér, 
Padányi György, Risztics István, Sülly Sándor, Tóth 
Zsuzsanna, ifj. Tóth Sándor, Varga Lajos, Varga Regina, 
Vető Olga, Vető Tibor 
 

Atyimás Erzsébet és Ámon Lilla 

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AU
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Beszámoló erről-arról 
Bolygónk déli féltekén, Ausztráliában, júliusban van a 
tél közepe. Az időjárás az idén sem mondható  
közönségesnek vagy megszokottnak, habár esik az 
eső, fúj a szél, éjszakára igen csak lehül a levegő és 
nappal csak ritkán emelkedik a hőmérséklet 17C fölé, 
azonban  júliusban voltak napok amikor a hőmér-
séklet a +húsz C fokot is meghaladta, megdöntve az 
eddigi feljegyzéseket. Ideje volna a jövő nemzedékre 
gondolni és nem folytatni a prédáló, pazarló életmó-
dunkat ami nagyon befolyásolja az időjárást és 
szivügyünknek tekinteni a tudósok (egyre több) 
intelmeit, miszerint a helyzet nagyon sürgető. De 
magamból kiindulva változni nagyon nehéz, még 
akkor is ha a rossz irányba haladásunkat magunkon is 
tapasztaljuk pl. a nagyon változó időjárás. 

Az időjárás ellenére azért az élet a Központban nem 
áll meg. A nyári szüneti hónapok kivételével minden 
hónapban állandó összejövetelek történnek. Vasár-
napokon a Szent István Ökumenikus Templomban, a 
hivők, szentmiséken, Istentiszteleteken vehetnek 
részt.  Minden szombat délelőtt a Magyar Nyelv 
Iskolában folyik a tanitás, a Cserkész összejövetelek, 
kéthetenként, szombatokon történnek, az Idős 
Magyarok Klubja is minden második kedden 
összejövetelt tart. A Könyvtárosok is szolgálatban 
vannak, kedden és pénteken, várják az olvasniszerető 
személyeket. A néptánccsoportok többször egy 
héten tartják próbáikat, most éppen készülnek az 
augusztusi gála programra.  

A Központ vezetői is folytatják a mindennapi 
megszokott munkájukat, a fenntartással kapcsolatos 
teendőiket, havi gyűléseiket. A szövetkezetek 
igazgatói az idén júliusban, a jövő terveiről, külön 
megbeszélést tartottak. Valószinű, hogy még számos 
megbeszélésre lesz szükség mire az ötletekből 
kivitelezésre megérett határozatok születnek.  

A Melbourne-i Magyar Központ honlap-ja, a MyCeleb 
cég által, felújitás alatt áll.  

Negyedévenként, az Ausztrál Állam (Australian 
Government, Department of Human Services ), 
tájékoztatás képpen, magyar nyelvű újságot „News 
for Seniors” és „A guide to Australian Government 
payments” füzetet küld a Magyar közösségeknek, 
melyeket az érdeklődők az Idős Magyarok Klub 
napján vagy a Szent István Ökumenikus Templomban 
vehetnek kézhez.  

Nem csak Balatonfüreden van ám híres Anna Bál! 
Július 20-án tartották a Melbourne-i 
hagyományos nagy eseményt, a 
Cserkészcsapatok által rendezett, elsőbálozókat 
bemutató, Anna Bál-t, ahol az idén a Leánycsapat 
50. Évfordulóját is ünnepelték. A hirek szerint a 
bál nagyon jól sikerült. De erről bővebben a 
cserkész iródeák fog a következő Hiradóban 
beszámolni. 

A „Korona Csárda” bezzeg hangos! Viszont itt 
nem a cimbalmos munkálkodik hanem felváltva 
Pityu és Ági és a Névtelen Együttes hangoskodik. 
Néha előfordul és énekelheti a vendég, amikor 
már a jókedv tetőfokára hág, hogy „kicsi nékem 
ez a ház, kirúgom az oldalát” . Mindkét zene-
együttes nagyon ért a jókedv felcsigázásához. 
Amikor nincs nagyobb rendezvény, de ha van is, a 
hatvan férőhelyü Korona Csárda vendégei 
(születésnap, házassági évforduló, keresztelő 
vagy bármilyen ünnep) elfogyasztva a jobbnál-
jobb ételeket és miután kimulatták magukat 
megelégedve távoznak. Az utóbbi ilyen est a 
Zenés Disznótoros Vacsora volt, mely olyan 
népszerűnek sikerült, hogy hamarosan 
megismétlik. (lásd a hirdetést) 

Jó lenne tudni, hogy milyen téma után 
érdeklődnek a kedves olvasók! Visszajelzést, 
hozzászólásokat vagy kérelmet szivesen vennénk!  

Majdnem elfelejtettem, a rokonfelkeresés már 
többször sikerrel járt Ráskövy István szorgos 
közbenjárásával. 

Viszontlátásra augusztus 17-18-án az Ízek, 
Táncok-Táncízek műsoron valamint a Szent 
István Napokon és ezt követően szeptember 8.-
án a Regnum Szövetkezet ebédjén. 

Atyimás Erzsébet 
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EDDIG 2013– visszapillantás 

Gulyás/Halászlé főzőverseny, február 2013 

Hungarofest, február 2013 

Márciusi ünnepély, március 2013 

Anyáknapja, május 2013 

Pünkösdi Mulatságok, június 2013 

Németh Zsolt látogatása , március 2013 
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Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

Gémesi Zoltán néptánctanár  
Nevelő Judit közreműkődésével 
(KCsP), tanitják helyi 
néptáncosokat.  
 
Hétfő: Felnőtt csoport: 7-től 9-ig 
Kedd: Kezdő csoport: 6,30-tól 9-ig 
Szerda: Gyöngyösbokréta: 7-től 9-ig 
Csütörtök: Férfi/Női tánc: 7-től 9-ig 
Péntek: Magyar Központ Néptánccsoport 
kicsik és nagyok: 6-tól 9-ig 
 
Érdeklődni: Kövesdy Éva 0409 524454 

 

 Értesítő 

 
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség, 

ez úton szeretné  értesíteni ez újság 
olvasóit és itt élő honfitársait, hogy a 

Melbourne központi Carltoni nagy 
temetőben a Magyar emlékmű mögött 
lévő urnafalban elhelyezett urnahelyek , 

megvásárolhatók. 
További információért kérem, hívják az 
Erdélyi Szövetség Elnökét az Urnafal 

Kurátorát 
Bálint Kálmánt a 9794 6429 

telefonszámon, vagy 
E-mail; balintkalman@hotmail.com 

    

Köszönettel,  

                   a Hiradó Szerkesztőségének, 
az Erdélyi Szövetség Vezetősége nevében,  
amiért Fazakas Lola emlékére irt cikket  
leközölték a Hiradóban.. 
 
Megértjük és tudomásul vesszük  a Hiradó 
igen helyes állásfoglalását, elvét, amelyben 
az áll, hogy általában búcsúztatót csak a 
hozzátartozók szoktak a maguk izlése 
szerint megirni.  
 
Az elöbb emlitett cikk, mielött a Hiradó 
részére elküldésre került, elolvasás és 
jóváhagyás végett be lett nyújtva a 
családnak. Mégegyszer nagyon szépen 
köszönjük v.Fazakas Sándor családja 
nevében is.  

Győri Izuka. 
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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 

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  

A Sydney-i 2RRR melbournei 
munkatársa Kövesdy Éva aki 

alkalmanként  beszámol a melbournei  
eseményekről. 

A programot az interneten lehet 
meghallgatni: Interneten az  adás idő 
vasárnap  déli 12 - 2 Sydney időben  

www.2rrr.org.au  

 

Korona Csárda Magyar Étterem 
Agusztusi Program Ajánlata  

Kedves Vendégeinknek 
 

Péntek esti mulatság 
Pityúval és Ágival 

Agusztus 16-án péntek 6-órától  
Büfé Vacsora: $38 

---------------------------------------------- 

Disznótoros  Vacsora 
A Névtelen Együttessel 

Agusztus 31-án szombaton 6-órától 
Büfé Vacsora: $49 

 
Asztalfoglalásért kérjük hivja 

9801-8887 
 

Nagyon sok szeretettel várjuk 
jelenlegi és jövőbeli vendégeinket minden: 

péntek este, szombat este és vasárnap délben. 
 

Kitünő szakácsaink tradicionális Erdélyi és Magyaros ízeket 
varázsolnak Büfé asztalunkra.  Ár: $35 

 
Születésnap, házassági évforduló, eljegyzés, esküvö és       
bármely családi, baráti eseményt szeretne szervezni.         

Forduljon hozzánk bizalommal hogy segitsünk és emlékezet-
essé tegyük önnek és családjának. 

mailto:enquiries@msandor.com
http://www.2rrr.org.au
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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 

email:  imgasi@hotmail.com  

 
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:   9898 3930 
 
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. Papp Etelka etelp.szarka@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
mailto:imgasi@hotmail.com
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augusztus 3. szombat  Munkanap 
     
augusztus 4 vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
         
augusztus 11. vasárnap 8.30 Szentmise 
      
augusztus 17. szombat  Ízek, Táncok—Táncízek Néptánc Gála Műsor 
 
augusztus 18. vasárnap 11.00  Református Istentisztelet  
     (12:00 Szentmise  - St.Colman Temploban, Balaclava - ezen a vasárnapon 

     a Szent István Ökumenikus Templomban nem lesz Magyar szentmise!) 
     Szent István Ünnepély 
            
augusztus 25. vasárnap 8.30 Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet 

 
 

Szeptemberi  naptár  
 
 
szeptember 7. szombat  Apák Napja a cserkszek rendezésében 
  

szeptember 8. vasárnap  Regnum Szövetkezet ebédje 

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 augusztus 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. 

AUGUSZTUSI NAPTÁR 


