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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!!!!!!!!!! 
 

Az első két munkanap 2015–ben,  
reggel 8 órától  

 

Január 31 és 

Február 7-én lesz 

Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

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

 
Gyöngyösbokréta:  
szerda és csütörtök este 7-től 9-ig.  
Érdeklődni: Sinka Imre 0413 423 130 

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

csoporthoz.  

HAGYOMÁNYÖRZŐ MŰSOR 
SOROZAT MELBOURNE-BEN 

Ez év eleje, Melbourne-ben, kiemelkedő 
hagyományörző műsorokat nyújtott a magyar 
közösségnek. Elsőnek a Gyöngyös Néptánctábor, ahol 
nagyhirű néptáncosok, mint Zsuráfszky Zoltán Kossuth 
dijas érdemes művész, Zsuráfszkyné Vincze  Zsuzsa, 
Farkas Tamás, Gál Nóra és a Juhász Zenekar tagjai, 
akik eredeti magyar népzenét  és néptáncot tanitottak 
a táborban. Februárban ez folytatódik a Fonó 
Néptáncegyüttes rendezésében, amikor a Pozsonyi 
Kamara Kör, illetve a Szőttes Néptáncegyüttes tagjai, 
(Gémesi Zoltán, Füzék György, Balta Aranka, Péter 
Timea) Németh Dénes és zenekara, Korpás Évi népdal 
énekes, összesen nyolc személy, Melbourne-be 
érkeznek három hetes turnéra. 

 A Gulyás / Halászlé Főzőversenyen fognak 
bemutatkozni, tánccal, zenével, énekkel 
szórakoztatják majd a kedves vendégeket. Másnap a 
canberrai nagykövetségen lépnek fel és táncházra 
hivják majd, a nagy részben, külképviseleti 
közönséget. 

 Február 12-én és 13-án, kezdőknek és haladóknak, 

Mérai és Füzesi tánctanitás lesz a Magyar Központban. 
(lásd a hirdetést az 5. oldalon). 

 Február 15-én, gyönyörű és gazdag magyar 
kultúránkat a nagy közönség elé is visszük. Magyar 
fesztivált rendez a Fonó néptánctánccsoport a 
Castlemaine-i „Buda” ház kertjében, ahol a finom 
gulyás, lángos és kolbász mellett a vendég táncosok és 
a Fonó Néptáncegyüttes is fellép. Mindenkit 
szeretettel várunk. 

 A Pozsonyi Kamara Kör a Hungarofeszt diszvendége. A 
Hungarofeszt után utazás Adelaide-be ahol ugyancsak 
tanitás és fellépés. 

 A Fonó Magyar Központ Néptáncegyüttes köszönetét 
fejezi ki Sikó Anna nagykövetasszonynak, amiért 
közbenjárt  a fent emlitett vendégek ügyében és 
támogatást nyújtott együttesünknek.  

 Minden ilyen nagyszabású rendezvény sok kiadással 
jár – busz bérlés, szállás, stb. Minden dollárt 
megköszönünk. Ha segiteni óhajt kérjük hivja Kövesdy 
Évát a 0409 524454 telefonszámon. 

Kövesdy Éva 
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63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2015-ös  
Munkaterve –  február 

 
 

Február 8 
Véni Sancte 

 
Február 14 

Összejövetel 
 

Február 21-22 
Hungarofest 

 
Február 28 

Összejövetel 
 

Februárban megrendezendő Hungarofestre várjuk olyan személyek támogatását 
(Sponsorship), akik adományukkal szeretnének hozzájárulni ezen magas szinvonalú 
kultúralis esemény sikeréhez. 

Bővebb felvilágositást nyújt Marót Márti a 0418 553 193 mobil számon. 

Munka nap a Központban, 

2014. december 6-án 

Szürke, esővel fenyegető égbolt köszöntötte 
szombaton reggel, a mikulás várás napja előtt, 
a Munkanapra érkezőket . Tennivaló akadt 
bőven; fa forgáccsal feltölteni a két évvel 
ezelőtt ültetett facsemeték gyökerei körét  
mivel, a szakértők szerint, ez növeli a szikes 
talaj vízfeltartó képes-ségét biztosítva ezáltal az 
életadó nedvességet a növények számára. 
Hozzá is fogott e nemesítő munkához a négy 
“örök ifjú” Sülly Sándor, Zanáti Károly, Tárnoki 
János és Varga Árpád  (élet éveik lévén 300 
esztendő, egybevetve!) és a 15 köb-méternyi 
forgács kupac szemlátomást fogyott míg 
teljesen el nem tűnt. A dísznövények 
karcsúsítását vagy éppen a gömb szabványos 
alakjába illesztését nagy szakértelemmel és 
ügyességgel Simon Endre végezte. A 
“tízórait”(káve és apró sütemény) Koppán Lajos 
tálalta. A fű is szépen megnőtt, olyannyira hogy 
a nyuszi füle hegye sem látszott ki belőle. Ezen 
gyorsan változtatott Vető Tibor, mint oly 
sokszor már ez előtt, a kis “ride-on” segítsé-
gével, és a kíváncsi  járó-kelő pihentethette 
szemeit a sima, zöld pázsiton. Közben a 
konyhából már finom étkek illatát hozta a szél, 
mellyel Vető Olga vendégelte meg a 
dolgozókat, Ámon Lilla segítségével. Baráti 
beszélgetéssel “fűszerezve” megettük a finom 
pörköltet és egy rövid pihenő után, a Boronia 
Rd oldalán is lenyírtuk a füvet, felseprettük a 
járdát és a Központ megszépítve várta a 
másnapi eseményt. 

Tisztelettel, Bakos János   

 Tisztelt “Híradó” olvasó!   

A Hungarofestre való tekintettel nagytakaritást 
tartunk a Központ területén január 31-én, 
szombaton reggel 9 óratól. 
 

Önkénteseket kérünk, hogy jőjjenek el a nagy 
vihar okozta károkat eltakaritani. Kézi szerszámát: 
áso, kapa, gereblye, metsző-olló stb, mindenki 
hozza magával. 

Ezt követően a munkanap  2015. február 7-re van 
kitűzve, melyre szintén szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit, mert MINDEN pár kéz aranyat 
ér! 

Érdeklődők, kérem, hívhatnak a 0410616844 
telefonszámon.  

Tisztelettel,  

Bakos János   
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A Castlemaine-i Buda fesztiválon fellép a Pozsonyi Kamara Kör,   
Németh Dénes és zenekara, Korpás Évi valamint a  

“Fonó” Magyar Központ Néptáncegyüttes. 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 
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MAGYAR ISKOLA HIREI 

Kezdődik az új tanév a Melbourne-i magyar nyelviskolában 

Iskolánk sikeresen zárta a 2014-es tanévet. Meg-
ünnepeltük az elmúlt év folyamán az anyák és apák napját, 
novemberben elballagtak az érettségizők, majd a 
karácsonyi ünnepségünkkel diákjaink felléptek a Magyar 
Központ keretén belül megrendezett Gyertyafényes esten 
is. 

 Dicséretre méltó a szülők és diákok hozzáállása az 
iskolánkhoz, a magyar nyelv tanulásához és ápolásához. 
Köszönjük  a szülőknek és tanárainknak a fáradhatatlan 
segítségüket és munkájukat, nélkülük nem létezhetne ez a 
magyar iskola. 

Idén február hetedikén, szombaton kezdjük a tanítást a 
megszokott időben reggel fél tízkor. 

Három csoportot indítunk korosztálynak megfelelően, 
külön tanulnak a felnőttek. Lehet iratkozni az érettségiző 
osztályba is, és itt szeretném megemlíteni, hogy diákjaink 
jó eredményeket értek el az érettségi vizsgákon az évek 
folyamán. 

Szeretettel várunk ebben az évben is minden régi és új 
diákot.  

Gábor Anna Mária 
Szabó Mária 

Gratulálok! 

Gratulálok a Gyöngyösbokréta Néptánc Együttesnek a 
Somers-ben tartott Tánctábor sikeres megrendezésé-
hez. 
 December 30-án látogattam meg a tábort. 
Éppen Zsuráfszky Zoltán és kedves felesége, Zsuráfszky 
Vincze Zsuzsa (Nemzeti Táncegyüttes vezetői) 
tanitották a lelkes, Ausztrália minden részéről 
egybegyült, tanulni vágyó táncosokat. Örömmel 
néztem a tőlem jóval fiatalabb generációt, ahogy 
ropták a Györgyfalvi táncot a Szabadkai Juhász zenekar 
muzsikájára. 
 A Juhász Zenekar tagjai különféle hangszere-
ken tanitották az érdeklődőknek a Moldvai, Kalotaszegi 
és Bogyiszlói zenét. 
 Vacsora után csodálatos műsorral lepték meg a 
közönséget. Farkas Tomi és Gál Nóra együtt táncolt a 
Zsuráfszky házaspárral. Utána Tomi és Nóra még 
tovább szórakoztatták kimagasló tehetségükkel a 
jelenlévőket. 
 A Juhász zenekar vidám hangulatot teremtve 
időben visszarepitette a közönséget az igazi falusi 

mulatságokba. 
 Szerencsésnek éreztem magam, hogyha  
csak egy napot is, ott lehettem ezen a remekűl 
sikerült tánctáboron. 
 Kivánok továbbra is sok sikert a 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes szervezőinek. 
Egyáltalán nem volt kis dolog ennyi híres és 
közismert művésznek a részvételét bíztositani.  
 Amint halottam 90-100 volt a jelentkezők 
száma a táborban. Remélem, hogy a legközelebbin 
mégegyszer ennyi résztvevő lesz és akkor nagyon 
kellemes meglepetés fogja érni őket. 

Marót Márti 
Magyar Központ igazgató 
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► 

DECEMBERI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

 válogathattak. Volt hüllő simogatásra lehetőség, 
melyhey a gyerekek vonzódtak a felnőttek viszont 
irtózva tartózkodtak. A gyerekeket, Magyarországról 
Boka Gábor mesemondó, szinművész, mesejátékkal 
szórakoztatta, melyhez a zenei aláfestést  Regge Samuel 
Szaxofon játékával adta. Ezután, az eső megálltával, 
kezdődött a már hagyományos „Mini Olimpia”, amit ez 
alkalommal is Burai Gyula és segédei, a szokásos 
szakértelemmel vezettek le. Az örömittas nyertesek, 
büszkén mutogatták érmeiket mindenkinek, aki rájuk 
figyelt. Ezután nemsokára megérkezett a rendezvény 
fénypontja a „Mikulásbácsi” , akit a gyerek sereg nagy 
örömmel fogadott. Jó volt látni a megilletődött, boldog 
arcokat, miután beszéltek a „Mikulásbácsival” és 
ajándékjaikat  szemlélgették.  
 Ezzel a rendezvény végetért, ha nem is volt 
annyi vendég mint amire számitottak a nap jóra fordult 
és ekkora már csak a megmaradt étel eladása 
következett. Sokan megvásároltuk a másnapi ebédre 
valót. Tehát a reggeli nagy izgalom, részemről, talán 
hiába volt, mert mint ahogy a közmondás is mondja: 
Borúra derű! 
 Köszönet a rendezőknek, az önkénteseknek és 
mindenkinek aki eljött, része volt a 2014 december7.-én 
tartott ”Mikulás pikniknek” és  emlékeik közé ezt a 
napot is beirhatják.   
*Ugyanis, a MMK nem egy vendéglő, ahol másnap 
ellehet adni az ételt, tárolási lehetőség is korlátozott és 
a rendezvények közötti idő hol hosszabb-rövidebb. Ezért, 
hogy a közösség pénztárcájában ne essen kár, a 
megmaradt ételt amit már nem tudtak eladni, az 
előkészitők vették meg. Régi szép idők! 
 
December 12 
 

IGAZGATÓI VACSORA A KORONA CSÁRDÁBAN 

A Központ vezetősége vacsorára egybegyülve zárja az 
évet és erre mint minden évben 2014-ben is sor került. 
Ez az az alkalom amikor az Igazgatók vannak ünnepelve. 
 Miután az egybegyültek elfogyasztották a finom 
vacsorát Marót Márta dicsérő szavakkal üdvözölte 
igazgatótársait és partnerjaikat, az új igazgatóknak, 
Balázs Delinke, Balázs Imre és Withington Anna, jó 
együttműködést kivánt és megköszönte a lemondott 
Igazgatóknak, Padányi Gyöngyvér, Szetey István, Tóth 
János, Vető Olga, Vető Tibor, értékes munkájukat 
melyért mindegyiknek egy-egy virágcsokrot vagy egy 
üveg bort nyújtott át. A Vető házaspárt külön kiemelte a 
több mint harminc éves munkájukért. Bemutatta 

December 7 

MIKULÁS PIKNIK 

2011 óta, amióta kimaradtam a szerepből, hogy milyen 
szerepből?, hát a harminc évi igazgató/rendező/
önkéntes-munkás szerepből, azóta könnyebben kellene 
vennem, tehát nem izgulni, az ilyen rendezvények 
sikerén mint a „Mikulás Piknik”, de lehet az bármilyen 
rendezvény, nem megy. Az érzelmeket nagyon nehéz 
véka alá rejteni. Hogy miért igy kezdem a 
beszámolómat? Elmondom. Vasárnap, december 
hetedikén, reggel eső kopogására ébredtem. Első 
gondolat, mi lesz a sok étellel amit már előző nap 
elkészitettek? És a hosszú évek tapasztalatain keresztűl 
jött az elhatározás, sietni kell, mert  ha nem jönnek el a 
várt vendégek az előkészitett ételt meg kell *vásárolni. 
Igy volt ez máskor is hasonló helyzetekben. Nagyon 
rövid időn belül, kiváncsi izgalommal léptem át a 
Melbournei Magyar Központ nagytermének küszöbét. 
Ekkor az még üres leteritett asztalok várták a 
vendégeket, csak a rendezők sürögtek/forogtak, ők is 
nagyon izgultak. Mire elkészült az ebéd, az időnként 
zuhogó eső ellenére,  megtelt a terem is, ha nem is 
annyira mint ahogy a rendezőség számitott, de megtelt.  
Mivel, hogy korábban érkeztem igy volt alkalmam 
megfigyelni, hogy mennyire változik a közösségünk. 
Valamikor, jó idő esetén, már a szentmise után megtelt 
az ételkiadó helyiségek körüli rész, keresve az árnyékot, 
vagy rossz idő esetén a teremben foglalták el helyeiket, 
beszélgetve várták az ebédet. Mostanában, különösen 
ez alkalommal, délre érkeztek a családok. Ők már nem 
várakoznak, hanem a meghirdetett időpontban 
érkeznek. Legtöbb családban két-három nemzedék jön 
egyszerre. A már több mint ötven év megváltoztatta a 
családok összetételét. Az ezekilencszázötvenhat utáni 
kivándorlók között vannak szerencsések akiknek a sors 
megadta, hogy még a dédunokáikkal is együtt 
ünnepelhetnek. A közösségünk szines szöttese más 
mintára változik azzal, hogy az idősek elmennek a 
fiatalok a második vagy harmadik nemzedékek nagy 
része már nem igényeli a magyar közösségi életet, mint 
szüleik, nagyszüleik, tehát ezáltal fogyatkozik a létszám 
annak ellenére, hogy van több család akik a 
„nyolcvanasok” és azutáni évek kivándorlói, akik 
valamennyire pótolják a hiányt. 
 A rossz idő ellenére, a nap jól végződött. Ebéd 
után a gyereksereg választhatott, hogy ki milyen 
tevékenységben vesz részt, mert mielőtt még 
megérkezett a „Mikulásbácsi” következők között 
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Szalkai Borbálát is aki a teremkiadást intézi. Befejezőűl 
mindenkinek kellemes Ünnepeket kivánt és hozzátette, 
hogy 2014-ben még két rendezvény van ahol helyt kell 
állni, a Gyertyafényes est és a Szilveszter. Ezután 
egymásközötti beszélgetéseket követően, egymásnak 
jót kivánva, a társaság lassan elhagyta az ünnep 
szinhelyét.     
 
December 21 
 
GYERTYAFÉNYES EST 
 
Az idén is karácsonyi diszbe öltöztetett terem várta az 
ünneplő közönséget. A szinpadon csillogó karácsonyfa, 
a terem diszei is, ünnepi hangulatot sugároztak, mely 
hangulat a terembe lépőre is átszállt. Az előcsarnokban 
a Regnum Szövetkezet hölgyei süteményeket árultak és 
nemcsak a diszités hanem a sütemény illat is 
karácsonyra emlékeztetett. A karácsony ünnepének az 
érzése/hangulata , ha engedjük, a lelkünkig hatol. 
  „Áldás, békesség! Dicsértessék a Jézus 
Krisztus!” Krisztus követői is igy köszöntötték egymást 
és Dabasy János is e szavakkal köszöntötte az ünneplő 
közönséget. Megnyitó beszédének, ami a Karácsonyi 
ünnepkörröl szólt, befejező mondata igy szólt. 
„Dicsősség az Istennek, békesség és szeretet egymás 
között.” Az evangéliumot a Károlyi Bibliából dr Kósa 
Géza olvasta fel.  Elénekeltük a legnépszerűbb 
karácsonyi énekeket és ezek közé, mint egy vegyes 
kerti/réti virágcsokorban, halhattuk, láthattuk a Magyar 
Nyelv Iskola, Magyar Kultúr Kör, Cserkészek  és az 
Óvodás növendékek betlehemes játékát és a mai, 
nekünk időseknek, modern karácsonyi énekeket, 
szavalatokat. Az idén is volt pénz gyüjtés, melynek 
összegét a Regnum Szövetkezet a Szent István 
Ökumenikus Templom fenntartására forditja.  
 Befejezésül közösen énekeltük a népszerű 
„Csendes éj”-t, miután Bakos János a Melbournei-i 

Magyar Központ igazgatói nevében köszönetet mondott 
a rendezőknek, tanitóknak, szereplőknek és Kellemes 
Ünnepeket kivánt a mindenkinek. A műsor a Himnusz 
eléneklésével ért véget. 
 Köszönet a rendezőknek és munkatársaiknak, 
de különös kiemelt dicséretet és elismerést érdemelnek  
a tanítók, mert nélkülük nem volna nívós műsor. Még 
dicséretet érdemelnek a szülők, nagyszülők, hogy a 
mindennapi nehézségek és sokszor a távolság ellenére 
is, gyerekeiket rendszeresen hozzák a Magyar Nyelv 
Iskolába, Cserkészetre és Óvodába és megszerettetik 
velük a magyar nyelvet, kultúrát. 

December 31 
 

SZILVESZTER 
 
Közel kétszáz ötvenen búcsúztatták az Ó-évet és 
köszöntötték 2015-ös Újévet a Melbourne-i Magyar 
Központ Ifjúsági termében. Jó hangulatról a „Los Trios” 
együttes gondoskodott. Az est hangulatáról a 
vélemények osztottak, „kinek a pap, kinek a felesége”. A 
mai világban elfeledjük, hogy a jókedvet nem más 
teremti meg részünkre, hanem  magunkból kell, hogy 
előjöjjön. Ma már, a legnagyobb jóindulat mellett is  
nagyon nehéz egyáltalán jót rendezni, tenni mivel sok 
jóban van/volt részünk. De azért éjfélre megjött a 
hangulat és a megjelentek együttesen ünnepelték a 
Szilvesztert, köszöntötték az Újévet. A Himnuszt 
követően elhangzott jó kivánságokat megerősitve, 
„Boldog Újesztendőt”, jó egészséget és mivel január 
pihenő hónap mindenkinek jó nyaralást/pihenést 
kivánunk! 
  Köszönet azoknak akik ilyenkor is helytállnak és 
a siker érdekében mindent megtesznek. 

Atyimás Erzsébet 
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GYÖNGYÖSTÁBOR 

Somers 2014-2015 

 A 2-3 évente Ausztráliában megrendezett táborok 
sorában 2014-ben Melbourne-re került a sor, hogy 
egy felejthetetlen hetet adhasson a néptánc és 
népzene kedvelőknek.  

 A Mornington félszigeten, Somersben 
szervezett tábor 2014. december 27-e és 2015. 
január 4-e között látta vendégül a táborozókat, 
látogatókat.  
 A Canberrából, Sydneyből illetve Melbourne-
ből érkező zenészek az első három napon a Juhász és 
Bürkös Zenekar tagjaitól tanulhattak hegedülni, 
brácsázni, nagybőgözni, furulyázni, tamburázni, 
szaxofonozni, klarinéton, tárogatón játszani. A zenész 
tanítványok a tánctábor ideje alatt gyakorolhattak 
tovább, mely 5 napon keresztül folyt. Kezdő és 
haladó szinten, 2 csoportban tanított erdélyi 
táncokat Zsuráfszky Zoltán és Vincze Zsuzsanna, 
valamint Farkas Tamás és Gál Nóra, akik több este 
bemutatót is tartottak különböző tájegységek 
táncaiból. Többek között egy orosz hagyományőrző 
csoport tagjait is vendégül láthattuk, akik szintén a 
magyar néptánc iránt érdeklődtek, de egy este 
bemutatták saját népük táncait is. 
 A tábor sokszínűségét és a szórakoztatottság 
magas szintjét Boka Gábor biztosította kiemelkedően 
humoros előadásaival, melyeket a táborlakók és 
szervezők segítségével mutatott be. Találkozhattunk 
János Vitéz történetével, de a táborhely kültéri 
színpadján láthattuk megelevenedni Petőfi Sándor: A 
helység kalapácsa című darabját, a Ludas Matyit, 
valamint a Cirkusz Minimuszt.A gyermekek számára 
nem voltak unalmas percek, hiszen a színházi 
próbákon túl kézműves foglalkozásokon is részt 
vehettek. 
 A szilveszteri mulatságon közel 120 vendéget 
fogadva, hajnalig tartó táncban vehettünk részt. 
Vacsorára kemencében sült malac került a tányérok-
ra, mulatós és népzene a talpak alá. Éjfél után a 
tombolahúzáson mindenki megpróbálhatta az év 
eleji szerencséjét. Az év első napját Istentisztelettel 
áldhattuk meg, melyet Dézsi Csaba tiszteletes tartott 
számunkra a táborhely szabadtéri kápolnájában. 
Hálás szívvel, sok élménnyel feltöltődve gondolunk 
az esti koncertekre, bemutatókra, előadásokra, 
táncházakra, a kemencében sült ropogós falatokra, 
közös munkára, tengerparti sétákra, fürdőzésre és az 
újra látott jó barátokra. 
 Fontosnak tartjuk kiemelni azokat, akik 
nélkül ez a tábor nem lett volna az igazi:  
 a gyerekek, akik kedvüket lelték a 

mosogatásban 

 Albert Barbara és Károly, akik teljes odaadással 
vettek részt a munkában (is), valamint 
édességgel, fényképekkel vidám perceket 
varázsoltak a táborlakóknak 

 Stopic Antal, a sydneyi Transylvaniacs Zenekar 
brácsása, aki nemcsak a húrokat pengette 
számunk-ra, de Boka Gábor előadásaihoz is 
hozzájárult kiváló tolmácsolásával 

 A Vardos Trió és Szabó Joshua, akik 
nagybőgőjükkel járultak hozzá a zenekar 
sikeréhez 

 A Lord Somers Camp kiváló vezetői és 
önkéntesei, akik otthonossá tették számunkra 
a táborhelyet 

Van még valaki, valami? 
 Tiszteletbeli vendégeink: Bakonyi Péter konzul 

úr és családja, Marót Márta, Fodor Sándor és 
felesége, Dézsi Csaba tiszteletes úr 

 Juhász Zenekar: Juhász Gábor, Juhász Gyula, 
Ölveczky Tamás, Dvorácskó Szebasztián 

 Bürkös Zenekar: Nagy Barna, Dezsőházi Tamás 
 Tánctanáraink: Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas 

művész és felesége Zsuráfszkyné Vincze 
Zsuzsanna, Farkas Tamás Örökös 
Aranysarkantyús táncos és jegyese Gál Nóra 

 Színház mesterünk: Boka Gábor 
 Támogatóink: Antal Péter, Szabó Edith (Alcland 

Travel),  Muzsi Csilla (Chair Solutions), Szabó 
Endre(Finishes Unlimited), Sinka Imre 
(I.G.S.Electrics), Huszár Gergő (Melbourne 
Plumbing Drainage and Excavation), Víg Zsolt 
(Korona Csárda), Bálint Kálmán(Ausztráliai 
Erdélyi Magyar Szövetség), Mariczky Balázs(My 
Celeb Design Studio Pty Ltd), Kovács János 
(Magyar Kultúr Kör), Zdimirovic János (Janver 
Design), Varga Sándor(Varga Service Centre), 
Dunav Butchery and Small Goods, Artúr 
Kapantzian (Irodalmi Kör), Kőhegyi László
(Wilckens Roche Lawyers), Gruner Butcher and 
Deli, Hungarian Community Centre, Helen 
O’Brian (Uptown Catering) Catering), Fonó 
Tánccsoport , Marót Márta, Bálint Kálmán (Bnk 
Hill Top transport), Toth Zoli 

  
A Gyöngyösbokréta Tánccsoport nevében köszönjük 
a részvételt, illetve a támogatást: Etelka, Géza, Kati, 
Jutka, Christina, Endre, Imre, Zsuzsi, John, Pál Kati és 
András 
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Gyöngyös Tábor képek 
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Korona Csárda étterem 
 

Asztalfoglalás: 9801 8887 
Látogassa meg web oldalunkat: 

www.korona.com.au 
Cim:760 Boronia Rd, Wantirna 

A 2014-es Mikulás piknik segitői. 
Köszönet mindenkinek. 

 Süteménysátor  -Cserkész szülők 
 Italbolt –Fonó Néptáncegyüttes  
 Az Ifjúsági Szövetkezet igazgatói - Ámon 

Lilla, Hende József,  Withington Anna 
A piknik segitői: 
 Osmond Sanyi, Irénke és Katica. 
 Boros Emil, Hende Lucy, Hende Andy, 

Pál Zsuzsa. 
 Tóth Zoli 
 Liptai Ibolya és a lányok, valmint Bartha 

Boglárka és Biborka 
 Szőke Kati  
 Vető Tibor 
 Juhász Géza és Etelka 
 Sulyok István és Pircsi 
 Liptai Margit 
 Kövesdy András és Éva 
 Szalkai Barbara 
 Markulia Miklós 
 Szabó Henrietta 
 Wright Ica 

Vető Olga 

2015. januárjatól jött létre azzal a céllal hogy 
minőségi szolgáltatást nyújtsunk egyéni és 
céges utasok számára. A minőség nálunk 
magában fog-lalja a kedves és udvarias kiszol-
gálást, kéréseit mindig körültekintően és gon-
dosan kezeljük. Szakmánk és hivatásunk 
megköveteli, hogy kövessük a trendet, de feltett 
szándékunk, hogy azt részben irányítsuk is. 

Cégünk a www.koronaconcierge.com a leg elis-
mertebb és tapasztaltabb utazasi irodával áll 
szerződés-ben (E-travelclub Kft) akik az elmúlt 
11 évben, első-sorban egyéni utasok, kis- és 
középvállalkozások kiszolgálására szakosodott.  

Fontosnak tartjuk a személyes kontaktust, a 
gyors, pontos, és precíz munkavégzést az 
ajánlatkészítéseknél, valamint folyamatos 
kapcsolattartást és segítségnyújtást biztosítunk, 
váratlan események-nél, sürgős helyzetekben is. 
Heti 7 napon át, 24 órában állunk az Ön rendel-
kezésére.  

Az utazási szakmában jártas munkatársaink 
állnak rendelkezésükre több éves tapasztalattal 
a repülőjegy- és szállásfoglalás, valamint az 
utasbiztosítások területén.  

A világ számos országában járva saját tapaszt-
alatainkat és tudásunkat megosztva kívánunk 
utasainknak minél hasznosabb, tartalmasabb 
információt adni, mindazonáltal örömmel 
veszünk minden visszajelzést, mellyel újabb is-
meretekre tehetünk szert.Követve a mai utazási 
trendeket, vásárlási szokásokat – a személyes 
kapcsolattartás mellett - egy jól áttekinthető, 
megbízható on-line felületet is kínálunk Önnek, 
ahol egyszerűen és gyorsan is lefoglalhatja a 
kívánt szolgáltatásokat. A világ közel 300.000 
szállodájából válogathat, valamint repülőjegyet 
foglalhat, illetve utasbiztosítást is köthet uta-
zásaihoz. Irodánk alapítása óta kizárólag a QBE 
Atlasz Biztosító társaság biztosításait kötjük uta-
saink számára, s ezzel utasaink maximális biz-
tonságban érezhetik magukat külföldi utazásaik 
során. Esetleges káresemény kapcsán is korrekt, 
gyors segítséget nyújtanak. 

Ha igazi különlegességekre vágyik, Önnek 
ajánljuk concierge szolgáltatásunkat! Kérjük, 
tekintse meg a www.koronaconcierge.com  
oldalt, ahol egy különleges gyűjteményt talál. 
Gondosan válogatott, kizárólag csúcsminőségű 
luxusszállodákat, egyedi, prémium utazási élmé-
nyeket kínálunk, legyen az búvárkodás, golf, 

nászút, szafari, luxus hajóút, vagy utazás magán 
repülőgéppel. Minőség és elegancia, kompromis-
szumok nélkül. 

 
Reméljük, hamarosan Önt is elégedett utasaink 
körében üdvözölhetjük! 

 
Contact: Vigh Zsolt 

 
E-mail: zack@koronaconcierge.com 

Web oldal: www.koronaconcierge.com 

Telefon: 03 9801 8887 

http://www.korona.com.au
http://www.koronaconcierge.com
http://www.koronaconcierge.com
mailto:Zack@koronaconcierge.com
http://www.koronaconcierge.com
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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  

Szalkai Borika 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 – 

ARTHUR KAPANTZIAN 

ÜGYVÉD - BARRISTER & SOLICITOR 

 

Family Law – Családjogi ügyek, - 
Wills, Probate & Estate Matters – 

Végrendeletek készítése, 
végrehajtása, hagyatéki ügyek és 

általános jogi ügyek 

 

Mobile: 61-0422 524 206 

www.arthurkapantzian.com 

 

ANTHONY RASO & ASSOCIATES 

1 Darryl Street, Scoresby, Vic 3179 

Telephone: 61-3-9763 6399 

 

Affordable feesDR KAPANTZIÁN 

ARTÚR – 

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 zá-
rtkörű, 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. Csütörtök este a Bocskai 
teremben. 
 

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@hotmail.com 
 
Táncpróbák: Fiatal és idősek csoportja 
minden hétfőn és kedden 7 órai kezdettel.  
 
 
MHTV 
Elnök:  Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
email:   spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

Trianon Társaság 

Elnök:  Papp Etelka      
tel:   97960780 
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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január 31. szombat Munka nap 
 
február 6. szombat  Munkanap 
 
február 1. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
     
február 8. vasárnap Határtalan Hagyomány Vigasság (Gulyás/Halászlé 
    Főzőverseny) 
  
február 12. csütörtök Néptáncszeminár 
 
február 13. péntek  Néptáncszeminár 
 
február 15. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
     
február 20. péntek  Hungarofest  
 
február 21. szombat  Hungarofest  
 
február 22. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 
    Hungarofest  
 
 
    Márciusi naptár 
március 8. vasárnap  Erdélyi Szövetség piknikje 
március 14. szombat Vigadó Duó concert 
március 15. vasárnap Márciusi Ünnepély    

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 február 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. 

FEBRUÁRI NAPTÁR 


