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  MEGHÍVÓ 

a  Mennyországba 

Irodalmi műsor a Magyar Rádió Mozaik Sydney és 

a Melbourne-i Regnum Szövetkezet rendezésében,  

a Szemem Fénye Alapítvány gyermekhospice 

támogatására 

„Ha nem is lehet őket minden alkalommal megmenteni, de 
legalább emberibbé, otthonosabbá, szinesebbé tenni 

hátralevő életüket s megkönnyiteni mindazoknak az életét, 
akik velük együtt vivják életük legnagyobb kihivását. Ne 

egyedül csinálják, legyünk ott mellettük, ha kicsiben is, ha 
csak lélekben is, de ott vagyunk.’’ 

Időpont:  2014. Augusztus 3  vasárnap du 3:30 
Helyszín: Szent István Ökumenikus Templom, 

Melbourne-i  Magyar Központ 
760 Boronia Road, Wantirna 

Belépődij: $25 
 

  Gyülekezés a Templom alatti 
Társalgóban du. 3 órakor: sütemény, 

kávé, tea ingyenes     

Panoráma Világklub 

A műsort támogatja Bakonyi Péter konzul és  

Magyarország Melbourne-i konzulátusa és a  

Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság, Melbourne 



2 

Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COM-
MUNITY COOPERATIVE ASSOCI-
ATION 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 
gondnoknál hagyni. A boritékra irja rá, 
hogy  „HIRADÓ”. A nevet és cimet 
olvasható nagybetükkel kérjük kitölteni.  
A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

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

2014–ben, az alábbi dátumokon, 
reggel 8 órától 

 

 
Augusztus 2 

Szeptember 6 
Október 4 

November 1 
December 6 

 

 

Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

 

Néptánctanitás  

Zsuráfszky Lilla és Tapolczai Gábor vezetésével 

Magyar Központ FONÓ NÉPTÁNCEGYÜTTES: hétfőn és kedden 7-től 9-ig 
Érdeklődni: Bartha Gyöngyi 0409 857 819 

 
Gyöngyösbokréta: szerda este 7-től 9-ig. (csütörtök este a Bocskaiban) 

Érdeklődni: Sinka Imre 0413 423 130 
*augusztusban a szerdai próbák elmaradnak 

 

JEGYEZZE BE NAPTÁRÁBA! 

 A Magyar Központ 
Hungarofestet rendez  

 2015. február 20-21-22én. 

Kövesse a Hiradót a tervekről, 
programokról. 

A  szeptember 20.-ra 

hirdetett 

„TÁNCDALFESZTIVÁL” 

   KEVÉS JELENTKEZŐ           

 MIATT  NEM LESZ   

 MEGTARTVA. 

    Rendezőség.  

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XoSK0WbJJLKXLM&tbnid=XFpsiHUkReEBFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.magyarvagyok.com%2Fkultura%2Ftortenelmi%2Fkonyvek%2Fa-magyar-nep-ostortenete%2F3206-A-magyar-n
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A VIKTÓRIAI MAGYAR 

TANÁCS  

SZERETETTEL HÍVJA 

HONFITÁRSAIT 

2014. AUGUSZTUS 16-17-én  

SZENT ISTVÁN NAPOK  
NÉVEN TARTANDÓ KÖZÖS MEGEMLÉKEZÉSRE 

16.án délelőt 11-órakkor  

Kőrösi Csoma Program 

Konferencia  

a Bocskai Teremben  valamint 

16.án délután  

17-órakor  

A Melbournei Magyar 

Központban 

a Brisbane-i színtársulat 

előadásában a  

Liliomfi  
kerűl színpadra a Központ Ifjúsági 

termében. 

Az előadást követően Táncház lesz, 

a Központ szervezésében, 

a Melbourne-ben tartózkodó KCSP-sek 

közreműködésével. 

17.én du. 16- órától   

Melbournei Magyar Központ 

szervezésében  Szent István napi 

megemlékezés. 

Ünnepeljünk együtt! 
 
Augusztus 20. a magyar államalapítás, 
első szent királyunk, István, és az új 
kenyér ünnepe. Ebből az alkalomból 
szeretettel várjuk augusztus 17-én az 
ünnepelni vágyó családokat és a magyar 

érzelmű embereket, hogy együtt emlékezzünk 
nemzeti ünnepünkön.  
 
15.00 órától szeretettel látjuk, azokat, akik szeretik 
a csokoládét, kedvelik, vagy éppen nem ismerik a 
túró rudit. Szívesen látjuk azokat is, akik 
szeretnének egy kis magyar bort vagy pálinkát 
kóstolni és eközben jól szórakozni! A gyermekeket 
ismeretterjesztő filmekkel várjuk, 
megismerkedhetnek Szent István király 
legendájával. A zsíros kenyér, a réteskóstoló, és a 
csokikészítés biztosítják, hogy nem maradjanak 
üresen a kézműves foglalkozásokon megéhezett 
gyomrok sem. 
Az ünnepi műsorunkat 16.00-tól tekinthetik meg, 
melyet a helyi közösség tagjai és a Kőrösi Csoma 
Sándor Program ösztöndíjasai közösen állítanak 
össze. A műsort követően kenyérszentelés és 
meglepetés várja a vendégeinket! 
Ezt követően közös vacsorára várjuk Önöket a 
Korona Magyar Étteremben. A háromfogásos 
vacsora ára személyenként $30. 
Az ünnepi programok ideje augusztus 17.  
15.00 órai kezdettel 
Helyszín: Magyar Központ, Wantirna 
A belépés: ingyenes 

Kedves Barátaink!     

 Mindenkit várunk szeretettel a csatolmányban 

szereplő ünnepi rendezvényünkre augusztus 

20-án. Az est az augusztus 16-17-i esemény 

záróakkordjaként kíván hozzájárulni államalapításunk 

méltó megünnep-léséhez nemzeti ünnepünk napján. 

Remélem, mindkét rendezvényen sokan összegyűlünk! 

  Ünnepségünkön a részvétel ingyenes, 

csak arra kérek mindenkit, hogy részvételi szándékát 

feltétlen jelezze emailben, hogy tudjuk, hány vendégre 

számíthatunk!   

 Üdvözlettel,Bakonyi Péter vezető konzul   

                                                                Melbourne

          

U. i.: A rendezvényen lesz egy asztal, amire azokat a 

finomságokat tesszük majd ki, amiket a vendégek 

maguk sütnek-főznek, hoznak magukkal. 
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HUNGAROFEST 2015 

A Melbourne-i Magyar Központ vezetősége 

Szeretettel hívja honfitársait, akik valamilyen módon szeretnének 

közreműködni-segíteni a Hungarofest 2015 megvalósulásában, 

a 2014 augusztus 12.-én tartandó gyűlésre. 

Du.7.30-kor a Szent István Templom alatti társalgóban. 

 Fodor Sándor 

 Főszervező 

MEGHIVÓ 

A Regnum Szövetkezet Vezetősége szeretettel hivja 
és várja honfitársait                             

2014. augusztus 31.-én, vasárnap d.e. 12:00-kor  

a Magyar Központ Nagytermében rendezett 

760 Boronia Road, Wantirna 

 IGAZI  DISZNÓTOROS  EBÉDRE 
(sűlt hús, májas– és véres hurka, kolbász) 

11 órakor  Ökumenikus Istentisztelet 

Magyaros Konyha      -   Gazdag Tombola  

Ebéd ára egységesen $35 

Jelentkezés augusztus  - 20.-ig 

Pál Zsuzsa:   9873 1508  vagy  0414 988 125 
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Közgyűlés –  

Történelmi és Irodalmi beszélgetés - szombat, 2014 
július 12 Magyar Központ, Társadalmi Klub 
Rendhagyónak hirdettük, de mitől volt rendhagyó ez 
a délután? 

A kérdésre nem a felszinen találhatjuk meg a 
választ, hiszen egy rendes évi tisztújitó közgyűlés 
szervezése, már a nevében is rendes tehát nem 
rendhagyó. A közönség bevonásával megrendezett 
irodalmi délután sem jelentheti azt, hogy ez a 
délután rendhagyó volt. Valljuk be őszintén, az 
ízletes, háziasan elkészített túrós csusza sikere sem 
rendhagyó, hiszen ezt vártuk kitűnő 
szakácsművészünktől Kőműves Lacitól. 

Mégis, mi az amitől a hűvös, kissé nedves idő 
ellenére melegséget érezhettek tagjaink, barátaink 
és ismerős-ismeretlen vendégeink, amikor eljöttek, 
hogy velünk töltsék el a szombat délutánt, július 12-
én. Egy biztos, nem a helyiség fűtése árasztotta a 
meleget a Társadalmi Klubban. A melegség 
bennünk, a megjelentekből áradt egymás iránt. Én 
úgy gondolom, az egybegyülteket a Társaság 
küldetése, a nemes törekvésében való egyakarás 
melegitette, amelyhez a bennünk lévő önzetlen 
szeretet adta a fűtési energiát. 

Társaságunk tiszteletbeli vendége Bakonyi Péter 
Főkonzul úr bíztató szavaival kezdheti munkáját 
Boros Julianna, elnök, Fekete Orsolya, alelnök, 
Kapantzián Artúr titkár, Hegedűs Katalin pénztáros, 
Kőműves László és Tóth Zoltán, mint a közgyűlés 
által megválasztott vezető testületünk. 

Ezen a napon, első alkalommal valósulhatott meg az 
elmúlt évben felvetett gondolat és A történelem 
köztünk él cimű program első vendégeként a 
melbourne-i magyar cserkészet nagymúltú 
alapitójával, fáradhatatlan szervezőjével, Kovássy 
Marianne-al beszélgettünk több évtizedes áldásos, 
eredményekben gazdag közösségi és szakmai 
munkásságáról. Nagyszerű élményben volt részünk. 
Egyetértek azzal aki odasúgta nekem a szünetben: 
„Artúr, én elhallgatnám Marianne-t akár egész 
nap”. Igen, ez így igaz. Jól tudom, Marianne 
nemcsak az én példaképem. Önzetlenül osztogatja 
segitségét közösségünknek.  

HUNGARIAN LITERATURE AND CULTURAL  HERITAGE SOCIETY INC  

    HÍRMONDÓ Levél MAGYAR IRODALMI ÉS  

  KULTÚRTÖRTÉNETI TÁRSASÁG ÍZES BESZÉLGETŐK ASZTALTÁRSASÁGA  

Ő az aki bíztatást, lelki erőt ad a jóért, a szépért, a 
nemes célokért való kűzdelem folytatására, 
eredményekkel biztató reményeket a sokszor 
göröngyös útunkon.  

Akik velünk maradhattak az Ízes Beszélgetők 
Asztaltársasága irodalmi délutánján is, nemcsak 
Latinovits Zoltán film felvételeit élvezhették, de 
néhányan el is mondhatták a szebbnél szebb 
verseket. Beszélgettünk az elhangzott versek 
gondolati, érzelmi hátteréről személyes 
élményekkel gazdagitva az irodalmi műveket. Igy 
ismerhettük meg tagtársaink, Zsóri Ilona és Antal 
Péter verseinek igazán lenyűgöző hátterét, 
érzésvilágát.  

Végül Kőműves Laci bejelentette hogy a túrós 
csuszája már türelmetlenűl követeli a sorsát. 
Megnyugtathatok mindenkit, hogy ez a sors, 
nagyon gyorsan beteljesedett. 

A vacsora után az újonan megválasztott 
vezetőségünk egyhangúlag megerősitette a 
Szemem Fénye Alapitvány támogatására készült 
augusztus 3-i irodalmi műsorban való 
közreműködésünket. 

Közösségünk lelki-szellemi azonosulásának 
élményével gazdagodtunk ezen a szombat 
délután. Tiszta szívvel reméljük, hogy egyre 
többen érezhetik majd a jövőben ezt az élményt.  

Tagságunk, barátaink és ismerős-ismeretelen 
vendégeink nélkűl Társaságunk küldetése, 
törekvése nem valósulhat meg. Irodalmi kincseink 
feltárása, gyönyörűszép nyelvünk gyakorlása, 
ápolása nem lenne lehetséges közösségünk 
támogatása nélkül.  

Hálás köszönetünket küldjük minden kedves 
támogatónknak.  

 

Kapantzián Artúr 

Titkár 

Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság 

Ízes Beszélgetők Asztaltársasága 
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Ötvenedik Cserkészbál 

Melbourneben  

Szeretném megköszönni a cserkész szülőknek, 
cserkészeknek és barátainkat, hogy lehetővé tették, 
hogy együtt ünnepeljük ötvenedik cserkész 
bálunkat. 

A hosszú hónapok tervezgetésének és munkájának 
megvolt az eredménye.  Már amikor beléptünk a 
bálterembe éreztük, hogy ez egy különleges este 
lesz.  Az asztalokon a teríték, cserkészliliommal 
ellátott karikában a szalvéták,  virágok és  égő 
gyertyák meleg fénye máris megteremtette a 
szerető légkört.  Cserkészek sorfala között léptek be 
régi barátok ismerősök és  ölelték meg egymást, 
sokan csak ilyenkor egyszer egy évben találkoznak. 
Hivatalos kezdet pontosan 8 órakor.  A   cserkészek 
bevonultak a virágzó  botokkal  és az idei bálanyát 
KOCSIS JÚLIÁT bevezette PÁLOS ISTVÁN a IV Kerület 
Elnöke, mögöttük a csapatok vezetői.  A Himnusz 
eléneklése után Weber Melanie és  Kovássy András 
köszöntője következett.  Üdvözölték a vendégeket 
és dísz vendégeinket Világos István urat a 
tiszteletbeli konzult és feleségét Esztert, 
magyarországi vendégeinket  Bakonyi Péter vezető 
konzul urat és kedves feleségét Zsófiát, dr. 
Domaniczky Endre konzul urat, majd az egyházak 
képviselőit és a mi szeretette Markovics Feri 
bánkat.   

Azután András felolvasta a megjelent volt 
bálanyákat és a kiscserkészek egy-egy piros rózsát 
adtak át.  Nagyon megható volt és sok régi szép 
emléket idéztünk fel. 

Az est fénypontja a kilenc díszmagyarba öltözött 
pár volt akik a tradicionális palotással nyitották a 
bált.  Nagyszerű látványos élmény volt, köszönet 
Kovássy Andrásnak és Kovássy Iminek, hogy 
rengeteg estét szenteltek arra, hogy betanítsák a 
táncot.  Végül is a bálanya és Pálos István 
csárdással nyitották a mulatságot.   

Jó volt a hangulat, finom volt a vacsora,  de még 
szebb volt látni a fiatalokat ahogy  egymást 
átölelve, nevetve kőrcsárdásoztak. Az apraja sem 
maradt le ők is kőrt alkottak anélkül, hogy valaki is 
biztatta volna őket, és akkor ismét rádöbbentünk, 
hogy csak akkor fog fennmaradni magyarságunk, 
ha mi példát mutatunk megadva a lehetőséget 
gyermekeinknek, hogy követhessék azt. 

A tombola után egy pár vendégünk kezdett 
búcsúszkodni baráti körüktől, tudva azt, hogy 
némelyikkel csak jövőre fognak ismét itt 
találkozni.De azért nem sietett mindenki, folyt a 
tánc és vigadalom jóval éjfél utánig. Most is, mint 
mindég, a szeretet kőrrel zártuk mulatságunkat.  

Szellő zúg távol, alszik a tábor, Alszik a tábor, csak 
a tűz lángol. Rakd meg, rakd meg cserkész pajtás 
azt a tüzet, Isten tudja, mikor látunk megint 
ilyet    ! 

A bál után az eltakarítás is vidáman folyt. A vicce-
lődés és nevetés nem szűnt meg, bár már a hajnali 
órák felé járt az idő.  Valóban mindenki elmond-
hatja,  hogy  a cserkészek és cserkész szülők 
elvégeztek a Jó munkát! 

Bartha Gábor fcs. 
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63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2014-es  
Munkaterve –  augusztus 

 
augusztus 9: 
Összejövetel 

 
augusztus 23: 
Összejövetel 

 
szeptember 6: 

Összejövetel Apáknapja  

Gratulálunk  

Kovassy Marianne-nak  

a “Victoria Day Awards” kitüntéséhez, 

amit a helybeli Liberal Party kepviselőnk, Nick 
Wakeling MP (Member for Ferntree Gully Elector-
ate) adott át  2014 Július 1-én a Melbourne-i Ma-
gyar Központ Ifjúsági Termében megrendezett ün-
nepségen. Ezen a napon Victoria Állam New South 
Wales-től történő leválását ünnepeljük, ami 1851 
Július 1-én történt és Victoria külön kolónia lett. 
Mariannet mindenki ismeri a Magyar közösségben 
hosszú éveken át végzett önfeláldozó munkájáért. 
1947 óta cserkész vezető, amit abban az évben 
alapitott meg Faith Ferenccel (Feribá-val). Azóta is 
a Viktoriai Ma- gyar Cserkészet oszlopa és bástyája, 
aki rengeteg nyári tábort és két Ausztrál Jamboree-
t szervezett meg. Marianne jelenleg a Viktoria    
Körzeti Parancsnok. Mind ez mellett, a Magyar Köz-
pont könyvelési szakértője, a Viktoriai Magyar 
Tanács szorgalmas tagja. Az Árpad Otthonban is 
hasonló önkéntes munkát végzett sok-sok éven 
keresztül. Amig ilyen keszséges, jó magyar emberek 
segitenek és dolgoznak a Ma-gyar Közösségben, 
ápolják a magyar nyelvet és a magyar kultúrát,   
addig nem veszik el ma -gyarságunk. 

Adjon a Jó Isten hosszan tartó jó egészséget 
Mariannenak. 

Magyar Közpot Igazgatósága nevében 

    Marót Márta 

 

 

  Július 6.-án,  

    Vetőéknél, családi és szűk baráti körben,  

    JANDÓ JULIANNA        
      (Juliska)   

       90.születésnapját.  

  ünnepelték.  

Isten éltesse sokáig, erőben  
   egészségben! 

 Knox-i Idős Magyarok 
 Klubjának hirei. 
Örömmel értesitjük a Melbourne-i Magyarságot, 
hogy a Knox-i Idősek Klubjának 216 tagja van. 
Most a téli időszakban nem mindenki látogatja a 
klubot. Ezúton szeretnénk megköszönni az 
áldozatos és önzetlen segitséget a Vezetőség 
tagjainak, legyen az a bejáratnál a hangositó 
felállitása, székek, asztalteritők és nem utolsó 
sorban a konyhában dolgozóknak a 
fáradhatatlan nagyszerű kiszolgálást Oláh 
Marika férje Lajos, Mezei Margit férje Zoltán, 
Varjú Katica férje István, akik már reggel hét 
órakor ott vannak, hogy mire a tagság 
megérkezik meleg kávé, tea várja őket. A 
klubunk kitűnő szakácsa Kőműves László 0477 
060 490, főz, ami többek között egyik vonzó 
ereje a nagy létszámnak, mivel mindig izletes 
ebéddel várjuk tagjainkat. 

Ugyszintén ezúton fejezzük ki köszönetünket 
Anna Withingtonnak a könyvelésért, nagyszerű 
tanácsaiért és önzetlen segitségéért. 

Utoljára, de nem utolsó sorban tagjaink által 
nyujtott sok-sok segitségért hálás 
köszönetünket fejezzük ki.  

     Tóth Teréz 
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JÚLIUSI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

Június 29, vasárnap 

Regnum Szövetkezet rendezésében ebéd.  
A gyülekező vendégeket, meleg terem, teritett 
asztalok, az asztalokon tégla alakú tartóban virág 
költemények, Kövess György és Magyar Károly 
remekművei, várták. Mindenki igyekezett, a hideg 
miatt, a terembe menni, igy gyorsan megteltek az 
asztalok az ebédre váró közönséggel. Ez jó alkalom 
volt egymás köszöntésére. Bakonyi Pétert vezető 
konzul, kedves feleségét Zsófiát és kislányaikat 
köszönthettük sorainkban. Üdvözölte a jelenlevőket 
és kérte, hogy az Ő példájukat követve, a 
legközelebbi rendezvényre, hozzák el 
gyermekeiket/unokáikat. Jelen volt még  Michael 
Migliaccio és felesége Desi is.  Michael, akinek 
felősségei közé tartoznak a Multikulturális 
fesztiválok, gratulált a rendezőknek és egyben a 
magyar közösségnek a magyar nyelv és kultúra 
megtartásáért, ápolásáért. Elmondta, hogy valóban 
„Multikultura” alatt azt értjük, hogy ilyen és 
hasonló rendezvények adjonak alkalmat egymás 
kultúrájának megismerésére. Megköszönte a 
meghivást.  A konyhából az ebéd illata már 
bejárta a termet és nemsokára az ügyes 
felszolgálók hozták is az inycsiklandozó ételt. Az 

ebéd utáni jó hangulatot a Körösi Csoma Sándor 
Program ösztöndijasai, Zsuráfszky Lilla és Tapolczay 
Gábor és a Gyöngyösbokréta Tánccsoport által 
szervezett vidám ének és tánc bemutató növelte. 
Végezetül a Sütémény elfogyasztása után jöhetett a 
sorsolás, mely után lassan hazamentek az elégedett 
vendégek.  
Köszönet a rendezőknek és a következő 
személyeknek a finom ebédért, a kellemes 
szórakozásért: 

Bartha Izolda, Ferencz Ildikó, Ferencz József, Foga-
rassy Ferenc, Fogarassy Mária, Galambos Imola, 
Hadarics Gertrude, Kövess György, Koppán Éva, id. 
Koppán Lajos, ifj. Koppán Lajos, Magyar Károly, 
Mausecz János, Pál Cassie, Pál Zsuzsa, Szondy Kata-
lin, Tóth Ferenc, Tóth Zsuzsanna. 

Július 2  Mesés gyermekfoglalkozás. Július 
másodikán, Köpataki Katalin hivására, a mesére 
vágyó gyerekek, Anyukáik kiséretében, teljes 
létszámban voltak jelen. Ezek a foglalkozások, 
mesemondás bábok bevonásával, a készség, 
értelem és szellemi fejlődést segitik elő. Bővebb 

beszámoló a szeptemberi Hiradóban. 

Július 5-6 Első Ausztráliai Magyar Pedagógu-
sok Konferenciája, melyre Ausztrália nagy váro-
saiból érkeztek résztvevők: Adelaide, Gold Coast, 
Melbourne, Perth és Sydney. A konferenciát Ba-
konyi Péter a Melbourne-i vezető konzul nyitotta 
meg. Dézsi Csaba lelkipásztori köszöntését köve-
tően Sikó Anna nagykövet előadása “Nyelvében él a 
nemzet” hangzott el.  A pedagógusok, az iskolák 
bemutatkozása után, kerekasztal beszélgetést foly-
tattak, többek között a magyar érettségiről és 
tanitási módszerekről. A délután vendégelőadója 
Katica Perinak, a Horvát Tanári Egyesület elnöke 
volt, aki ismertette, hogy- hogyan történjenek a 
kiscsoportos foglalkozások játékos-változatos 
módon. Szabó Ágnes az Adelaidei Közösség 
Igazgatója az érettségire jelentkezés folyamatáról 
számolt be, mig Szabó Marika a Melbournei Mag-
yar Nyelv Iskola igazgatója az iskolák állami szintű 
tanmenet követelményeiről adott tájékoztatást. 
Vasárnap Fűzi Csilla a sárospataki Huncutka 
Bábszinház igazgatójának előadását “ Alkalmazott 
bábjáték a magyar nyelv oktatásban”- cimmel, hall-
hatták. 
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A konferencia fő eseménye, hogy 2014 július 5.én 
megalakult az Ausztráliai Magyar Pedagógusok 
Egyesülete. Az egyesület tisztviselői Makkai Márta 
elnök, Kicsi Csilla elnökhelyettes, Szabó Mária 
(Marika) pénztáros. 

A Konferencia ünnepélyes diszvacsorával ért véget, 
melynek keretében Sikó Anna  nagykövet 
emléklapot ajándékozott a jelenlevő 
pedagógusoknak, megköszönve áldozatos 
munkájukat és átadta a magyar állam könyvccsomag 
ajándékát, melyet minden iskola képviselő 
köszönettel fogadott. 

Az egyesület tagjainak munkájukhoz kitartást és jó 
eredményt kivánunk!  

   Makkai Márta irása nyomán  A.E. 

Július 12  “Első One Hun Buli” 

„Első alkalommal rendezték meg a melbourne-i 
fiatalok a One Hun Bulit a Magyar Központban július 
12-én. Nagyon sok ismerős és ismeretlen fiatal 
összejött és táncolt, énekelt,  mint például Edda, 
Pataky Attila, illetve Omega együttes ismert 
számaira. Köszönet a rendezőknek és reméljük, 
hogy máskor is rendeznek hasonló bulit.”    
     Kövesdy Éva 
Beszélgettem a rendező gárda egyik tagjával, aki 
elmondta, hogy az a százon felüli csoport aki részt 
vett az első „One Hun Buli”-n már nagyon hiányolta 
az ilyenfajta rendezvényt. Mivel nem akarnak ismét 
egy új egyesületet alakitani azért nem nevezik meg 
magukat a rendezők. A jövőben, évente, legalább 
négy „Bulit” terveznek és ezekre a rendezvényekre 
szeretettel várják melbourne fiataljait.  
 
 
 
 
 

A legközelebbi „Buli”-t az év utolsó negyedében 
fogják rendezni. 
Sok sikert kivánunk az új ötlet kivitelezéséhez és 
számtalan vendéget!   A.E. 
 

Július 20 “Édesanyám arra kérem, ne 
sirjon.....” Enlékműsor az I. Világháború 
századik évfordulója alkalmából. 

Mi is volt az ok az első világháború kitörésének?  

“Az Egyesült Királyság szilárdan ellenezte, hogy 

bármely hatalom egyesíthesse Európát. Ezért a 

kontinens aktuálisan legerősebb hatalmával mindig 

konfliktusba került. Az angolok jóindulatú 

semlegességével támogatta Bismarck 

Németországának létrejöttét, mert ezt kevésbé tartotta 

veszélyesnek, mint a francia dominanciatörekvést III. 

Napóleon császárságának részéről. “ 

“A gyarmat-, flotta-, és kereskedelmi ügyek miatt az 

Egyesült Királyság egyre veszélyesebbnek ítélte 

Németországot. 1904-ben Franciaországgal, 1907-ben 

pedig annak szövetségesével, Oroszországgal lépett 

szövetségre a németek megfékezése céljából.” 

Wikipedia 

Az időjárás kevésbbé volt könyörületes igy 
majdnem csak azok voltak jelen, akik türelmesen 
várták, hogy a kegyelet és hála virágait 
elhelyezhessék a Hősi Emlékmű előtt. Bakos 
János, a Melbournei Magyar Központ egyik 
igazgatója, üdvözölte az egybegyülteket és átadta 
a szót Kövesdy Andrásnak, aki a nagyapja 
tapasztaltain keresztül idézte fel az első 
világháború szomorú emlékét. András beszédét 
követően Bakos János egyenként szólitotta az 
Egyesületek képviselőit a Hősi Emlékmű előtti 
tiszteletadásra.  

Virágelhelyezők névsora:  A Melbournei 
Konzuli Iroda nevében, Bakonyi Péter vezetõ 
konzul, Viktóriai Magyar Tanács, Árpád Idősek 
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Otthona, Fonó -Magyar Központ Néptáncegyüttes, 
Magyarok Világszövetsége, Kék Duna és a Délvidéki 
Magyarok Szövetsége, Melbourne-i Cserkészek, 
Flíszár Petronella az elesett Nagyapa tiszteletére, 
Barna Szilard 1914-beni cserkészek tiszteletére, 
Simon József, Melbourne-i Magyar Központ. 

A megemlékezés, rövid időn belül folytatódott az 
Ifjúsági teremben, ahol kellemes meleg várta a 
megjelenteket. 

Bakonyi Péter vezető konzul üdvözölte és 
egyben kérte az egybegyült közönséget, 
hogy fogadják a műsort szeretettel. 
Elmondta, hogy ilyen napokon mint a mai 
nem ünnepelünk, hanem emlékezünk. 
Emlékezünk az első világháborúra és 

reméljük hogy a második világháború volt az utolsó. 
Arra emlékezünk amit nem szerettünk volna átélni. 
Ezután megkérte a közönséget álljanak fel és némán 
emlékezzünk a húsz millió áldozatra.  Isten 
nyugosztalja őket!”                

A függöny szétnyilt, a párok a “Zug az erdő, zúg a 
mező vajjon ki zúgatja?.....”dallamra táncoltak, egy 
löves eldördűlt, a táncosok megálltak, “Gavril Princip 
halálosan megsebesitette Ferenc Ferdinánd 
trónörököst és feleségét, Zsófiát”. Ez volt az ürügy, 
igy kezdődött az első világháború.  
 “Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest 
estére...” erre dalra vonultak be a szinpadra az 
apróságok és karikázó játékokat adtak elő. A 
játéknak trombita szó vetett véget.  A narrátor 
ismertette az okokat, hogy miért kezdődött az I. 
Világháború. Többek között a következőket is 
mondta.„Egyedül Tisza István volt az aki ellenezte a 
háborút, azonban Magyarország kényszerű volt az 
Osztrák monarchia mellet állástfoglalni.” “Magyar 
honvéd vagy “ a férfi csoport előadásában verbunk 
következett, mely után katonai eskü “Isten minket 
úgy segéljen!” hangzott el. A férfiak elvonultak, ének 
következett, mely után a “Huszárok vágtatnak 
paripákon” cimű verset két fiatal gyerek, egy lány és 
fiú, kiválóan  szavalták el. 

“Kimegyek a doberdói harctérre” hangzott a férfiak 
éneke.  Ismét az összekötő szöveg mondó szavait 
hallhattuk: mit is jelent “Doberdó? Isonzó? 
Tizenötezer magyar halálát jelenti. A háborúnak, 
havonta 3 800 000 áldozata volt.” A szereplők 
énekekkel és táncaikkal érzékeltették a nézővel a 
háború hangulatát. Ez a hangulat még szomorúbb 
lett, amikor asszonyok és lányok gyászöltözetben, 
búsan énekelték “Jaj de szépen harangoznak, az én 
kedves galambomnak”.            A “Miatyánk” 
következett Juhász Géza előadásában, amit Géza 
olyan meghatóan mondott el, mint még soha. A 
vers befejező mondata alatt “ Add vissza régi szép 
hazánkat, most és mindörökké, Ámen” a férfiak 
égő gyertyákkal kezükben jöttek a szinpadra és 
közösen elénekeltük a Szózatot. Ezzel a műsor 
véget ért. A közönség a tetszését és háláját 
vastapssal fejezte ki.  Végezetül Vető Olga 
igazgató a Központ vezetősége nevében 
köszönetet mondott a Kőrösi Csoma Sándor 
Program ösztöndijasainak, a szereplőknek, a Fonó 
Tánccsoportnak az apróságoknak, a technika 
kezelőinek, a cserkészeknek, a szinvonalas 
műsorért és mindenkinek aki bármiben segitett.  

Köszönetet mondunk a felejthetetlen élményért!  
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 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    

Csatlakozzon Facebook-on “Magyarok   
Melbourneben - Hungarians in Melbourne” 

csoporthoz.  

 
 
HANG A KIETLENSÉGBEN 
 
 
 
E nagy Kozmoszban én csak egy kis teremtvény vagyok. 
A kicsik elmúlnak, s csapdába, veszélybe futnak a nagyok. 
Ami jön, csak figyelem, leírom hogy emlékezzek rá megint. 
Hisz, ha nincs új a Nap alatt, akkor régi az, amire ember tekint. 
 
Mint mulandó földi ember aki vagyok, nevetek, kérek és sírok, 
Az ember szeme, hangja befagy, -- mint télen az ó és új ablakok. 
Az idő elmúlik, az erő elfogy, s e kietlenségben vendég vagyok. 
Hol vannak most, mit énekelnek, merre szállnak az angyalok?  
 
Mondom, tudom és hiszem hogy jó az ha még vagyok, 
A valóság nem múlik, a tény megmarad, kiáltok nagyot! 
Miért van és mit rejt az elmúlás, nélküle nincs haladás? 
Az ember kűzd, vár, hisz, sóhajt és remél, tehet-e mást?,  
 
Hol elrebben egy fohász, ami kéri, hogy jöjjön a feltámadás, 
Ott, mint enyhe és halvány gyertyaláng, egy késztető hatás. 
A kívánság éled, terjed, mint az elvárt, szólni-kész elhagyatott -- 
Szeretnék, tenni, lenni, maradni, mert örökké való is vagyok! 
 
                 
. 
 

Antal Péter,       

Korona Csárda étterem 
  

Korona Csárda étterem június 20 

és augusztus 8 között zárva lesz. 

További asztalfoglalásokért kér-

jük hívja a 9801 8887 számot. 

 

ELADÓ 

Eredeti csángó öltözet—blúz és 
szoknya eladó. $200 Érdeklődni 
lehet  0450 083 447 telefonszámon. 
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MAGYAR ITALOK 
“WHOLESALE” ÁRON 

(Importált a hires Miskolci Likörgyárból)  
 

GYÜMÖLCS PÁLINKÁK 
40%A/V @ 500ML ÜVEG 

 

GÖNCZI BARACK     $37/ÜVEG GST-VEL 

BESZTERCEI SZILVA  $34/ÜVEG GST-VEL 
 

1 DOBOZ  (8 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
KIVÁNAT SZERINT KEVERHETŐ 

 

VILMOSKÖRTE     $40/ÜVEG GST-VEL 

38%N A/V  @ 700 ML ÜVEG 
 

1 DOBOZ (6 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
 

LIKŐR 
 

CSÁSZÁRKÖRTE $27.50/ÜVEG GST-VEL 
25% A/V  @ 500ML ÜVEG 

 

1 DOBOZ  (8 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
PÁlinkÁval keverhetŐ  

 

ÉRDEKLŐDÉS 
HIVÓ SZÁM  

MOBIL: 0439 13 80 85 
 

AZ ITALOK A MEGBESZÉLT CIMEN ÉS IDŐBEN  KAPHATÓK 
 

 
  

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS 
Personal Injury Layers 

No Win No Fee!! 

 Dr. Livia Tonge Principal 
Magyarul beszélünk 

Gyakorlatomat Ausztrália egyik legnevesebb, ezen a  
téren szakositott ügyvédi irodájában szereztem, 

majd voltam igazgatója az egyik irodájuknak. 
Akármilyen természetű a sérülés, biztositjuk, hogy a 

lehető legjobb eredményt fogjuk kiharcolni az Ön 
számára.  

Balesetek lehetnek: 
JÁRMUVEL, MUNKAHELYEN, KÖZUTAKON, 

KÖZÉPÜLETBEN, KORHÁZBAN (GONDATLANSÁG, 
ORVOSI TÉVEDÉS), SPORTOLÁS, ERŐSZAK, TESTI 
SÉRTÉS, LELKI BÁNTALMAZÁS, STB. MINDEN AMI 

MARADANDÚ FIZIKAI, SZELLEMI VAGY LELKI 
SÉRÜLÉST OKOZOTT. 

Magyarok részére ingyenes szolgáltatás: Abban az 
esetben, ha Ön már részesült anyagi kielégitésben a 

fenti okok miatt más ügyvédi iroda segitségével, még 
mindig van  további lehetőség összegek igénylésére, 

ami sokszor figyelmen kivűl marad. 
Hivja irodánkat egy megbeszélési időpontot foglalni 

és majd hozza magával az összes superanuation 
okmányait. Ezen okmányok átvizsgálása és 

kiértékelése ingyenes. 
Ingatlanok adás-vételével is forduljon hozzánk. 

WWW.tongelawyers.com.au 
Telefon:(03) 96705504     Fax: (03) 9602 5615 

Email:  ltonge@tongelawyers.com.au 
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000  

http://WWW.tongelawyers.com.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  

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 

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.ilosvay.net   

Korona Csárda Magyar étterem 

Kegyeleti megemlékezések (Halotti tor),         
szeretetvendégség megrendezését,                 

lebonyolitását vállalja. Vendéglátásunk zárt-
körű, igénybe vehető hétköznapokon éttermi         

színvonalon. A tisztelt megrendelő egyéni 
igényeit figyelembe véve kerül kialakításra az 

étel és italkínálat.  

Személyre szóló ajánlatokkal állunk                 
rendelkezésére! 

 

Forduljon hozzánk bizalommal 9801 8887  
760 Boronia Rd, Wantirna 3152  

mailto:enquiries@msandor.com
http://www.ilosvay.net
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök:  Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429  
email:   balintkalman@hotmail.com 
 

Gyűlések: Minden hónap első keddén, este 
7 órakor az Erdélyi szobában 

 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Sinka Imre  
tel:    O413 423 13O 
email:    imgasi@hotmail.com  
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 7 órai 
kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági 
termében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök:    Bartha Gábor 
tel:  9754 17O6  vagy O417 5O6 226   
 
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 Irodalmi és Kultúrtörténeti 
Társaság 
 
Csoportvezető:  Dr Kapantzián Artúr  
tel:    0422 524 206  
email:   arthur.kapantzian@alr.com.au 
 
Célunk: Ápoljuk a magyar anyanyelvi, 
irodalmi és kultúrtörténeti hagyomá-nyokat. 
Elősegitjük a folyamatos magyar anyanyelvi 
és kultúrális oktatást az ausztrál társadalmi 
közösségben. Igyekszünk megteremteni az 
ausztrál és a magyar  közösségek 
együttműködését 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Bartha Gyöngyi 
tel:   0409 857 819  
email:   eva.bartha@bigpond.com 
 
Próbák: Fiatal és idősek csoportja minden  
Hétfőn 7 órai kezdettel. Kicsik csoportja 
Pénteken 6 órai kezdettel az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
MHTV 
Elnök:  Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
email:   spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

Trianon Társaság 

Elnök:  Papp Etelka      
tel:   9705 2221 
email.   etelp.szarka@bigpond.com 
 
Célunk : Kutatni és a világ nyilvánossága elé 
tárni az 1920-as Trianoni Békediktátum 
igazságtalan, történelmileg hibás döntéseit.  

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
mailto:imgasi@hotmail.com
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augusztus 2. szombat  Munkanap 
 
augusztus 3. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    15:00-kor a Templomban Irodalmi du. a Szemem   
    Fénye Alapitvány részére - lásd hirdetést 1. oldal 

 
augusztus10. vasárnap 8.30 Szentmise 
 
augusztus 15. péntek 19.30 Szentmise 
augusztus 16. szombat 16.30 Liliomfi vigjáték –lásd a hirdetést 3. old. 

 
augusztus 17. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    16.00 Szent István Ünnepély 
              
augusztus 24. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00  Evangélikus Istentisztelet 
 
augusztus 31. vasárnap   11.00 Ökumenikus Istentisztelet 
     12.00 -kor Regnum Szövetkezet ebédje lásd hirdetést 4. old 

  

 
Szeptemberi naptár 

 

szeptember  6. szombat Apáknapi ebéd Cserkészek rendezésében  
 
      

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 július 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 


