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A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2009-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

 
Február 22 
Március 22 
Április 26 
Május 24 
Június 28 
Július 26 

Augusztus 23 
Szeptember 27 

Október 25 
November 22 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 

 a Központban 
 

MUNKANAP a 
KÖVETKEZŐ napon   

2008 

 
December 6 

 
reggel 8 órától 

Minden segitőkész személyt várunk!!!! 
 

Bővebb felvilágositás Vető Tibornál  
9754 8579 telefonszámon 

  

MACI KLUB - MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 
Szeretettel várunk újszülött 

babáktól, 5 éves korig - minden 
kislányt és kisfiút. 

Maci klub - Hívunk minden édesanyát, 
édesapát, nagyszülőt, nagynénit, nagybácsit, 

keresztszülőt és barátot. Hozzátok el a 
gyermekeket, magyarul beszélni, játszani, 

énekelni...... 

 Minden második szombaton, a cserkész 
összejövetellel egy időben találkozunk  

2-4 óráig.   
 

  Szívesen látunk mindenkit! 
 Hívjatok fel vagy szóljatok ha láttok. 

  
Kocsis Márti: 0409 134 422 vagy  

9545 1257 

Felhívás! Kedves Támogatóink! 
 

 Az Árpád Otthon 2008. december 6-án  
szombaton  2 órától  

Mézeskalács és Advent Koszorú 
vásárt szervez, mely alkalomból lakóink is 

vidám műsorral lépnek fel. 
 

 Cím: 9 Garrisson Grove Wantirna 
 

 A program belépőjegyes 12dollár, mely tartalmaz 
egy tombolát, egy süteményt és egy kávét és 

persze lakóink remek előadását. 
A műsorra mindenkit szeretettel várunk.  

 
Belépőjegyével és vásárlásával támogatja az  

Árpád Otthon lakóközösségét. 
 

 Továbbá várjuk azoknak az Önkénteseknek a 
jelentkezését és felajánlását akik mézes kalácsot 

tudnak sütni eladásra. 
 

 Hozzájárulásával segíti az Árpád Otthont . 
Nagylelküségét előre is köszönjük. 

 
 Érdeklődni az Otthon telefonszámán lehet: 

9801 0855  
Erzsikétől és Évitől. 

 
 Ma Ön segíti az Árpád Otthont, holnap pedig 

az Árpád Otthon segíti Önt! 
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Az SBS Rádió melbourne-i 
magyar nyelvű adása külsős 
munkatársakat keres. Rádiós 

gyakorlat nem szükséges, minimum 
elvárás viszont a magyar és az 

angol nyelv kitűnő ismerete, 
valamint felhasználói szintű 
komputer ismeret. A sikeres 

jelentkezőknek az SBS Rádió rádiós 
kiképzést biztosit.  

Az érdeklődők keressék Zahorán 
Gabriellát  a 03 99 49 22 05-ös 

telefonszámon, valamint a 0424 100 
166-os mobilon. 

Kérjük a közösségben terjesszék 
ezt a lehetőséget. Segitségüket 

nagyon szépen köszönjük. 

Ausztráliába látotagó Böjte Csaba testvér tiszteletéreAusztráliába látotagó Böjte Csaba testvér tiszteletéreAusztráliába látotagó Böjte Csaba testvér tiszteletére   
 

Ausztráliai Magyar Református Egyház victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba és gyűlekezete  
állófogadást rendez 2009. március 7-én szombat este 7 órai kezdettel  

121 St Georges Road, North Fitzroy 

 
Belépődij 10 dollár 

Érdeklődni lehet 9481 0771 vagy 0414 992 653 
 

Melbournei Magyar Központ vezetősége szeretettel hivja és várja minden jó 
szivvel érző honfitársát 2009 március 8.-án 12:30 órakor tartandó ebédre a 

Magyar Központ nagytermében 
760 Boronia Road, Wantirna 3152 

 
11órakor katolikus szentmisét celebrál Böjte Csaba testvér a Szent István 

Ökumenikus Templomban 
 

Ebéd ára: 30 dollár 
 

Helyfoglalás március 4.-ig 
Atyimás Erzsébet 9802 7637    Kulcsár Erzsébet 9874 6373 

 
A két esemény tisztabevétele a Dévai Szent Ferenc Alapitvány gondoskodásában  

élő gyermekek javát szolgálja. 
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A Magyar Központ igazgatói 2009-ben 

Magyar Ház Isjúsági Szövetkezet Regnum Szövetkezet Társadalmi Klub 

Bakos János Atyimás Erzsébet Bartha Iza Kazi Anna 

Fodor Sándor Ámon Lilla Galambos Imola Szabó Edith 

Sülly Sándor Hende József Harmati Anikó Szabó Gyula 

Szetey István Sülly Eta Hadarics Trudi  

Tóth János Vető Olga Ferencz Ildikó  

Vető Tibor  Polonyi Marika  

Zanáti Károly  Sebők Gizella  

REGNUM SZÖVETKEZET KÖZGYÜLÉSE 
2008.október 25 

  
 A 2007/08 gazdasági évet templomunk és a 
társalgó nagytakaritásával kezdtük el. Ezt 
követte az augusztus 26.-án megrendezett 
Regnum ebéd. 
 November első vasárnapján sikeresen 
lezajlott a már megszokottá vált Templom 
Búcsú. Majd december közepén a Gyertya-
fényes est megrendezése  következett. Ennek 
tiszta bevétele 2000 dollár volt, mely összeget 
ez alkalommal az Árpád Otthonnál történő 
épitkezesre adományoztuk. 
 Mindig aktivan részt veszünk a Központ 
életében és ott segitünk, ahol erőnk és időnk 
megengedi. Ebben az évben is igy jártunk el. 
 Júliusban elbúcsúztattuk Fodor Lajos 
canberrai nagykövet urat és egy álló fogadás 
keretében köszönthettük Csaba Gábor 
személyében az új canberrai nagykövet urat, 
valamint Nagy Bálint főkonzul urat feleségeikkel 
együtt. 
 Az év legkiemelkedőbb eseménye a 
februárban megrendezett 3 napos Hungarofest 
volt. A sok-sok fáradtságos munka most is 
meghozta gyümölcsét, napról napra több és 
több látogatója lett ennek a közkedvelt kultúrális 
eseménynek. 
 Nem csak kétkezi munkával vettük ki 
részünket a közösségi  életből, hanem a 
különböző csoportok (Kézimunka Kör, MHTV, 
VMET, Trianon Társaság és a Magyar Központ 
gyűléseire) kiadtuk a társalgót. Valamint egyre 
gyakrabban kölcsön kellett adjuk étkészleteinket 
is. 

 Az idén is tagsági dijak befizetésével 
támogattuk az Árpád Otthont, MHTV-t és a 
3ZZZ rádiót is. 
 Legvégül meg szeretném megköszönni 
a Regnum Szövetkezet vezetőségének  
önfeláldozó munkáját és mindazoknak az 
önkéntes segitőinknek, akik bármilyen módon 
hozzájárultak rendezvenyeink sikeréhez. 
A jó Isten százszorosan fizesse vissza.  
Az igazgatók közül Bartha Izolda és Sebők 
Gizike vissza lettek választva igazgatóknak. 
12 évi szolgálat után lemondott Fogarassy 
Marika, az én “jobbkezem”, a Regnum 
Szövetkezet erőssége és támasza, legjobb 
dolgozója és még sorolhatnám a dicsérő 
szavakat. Nagy virágcsokorral köszöntük meg 
Marikának a Vezetőség nevében a sok-sok évi 
önkéntes munkát. 
 Marika helyére új igazgatónak 
beválasztottuk Harmati Anikót. Köszönjük, hogy 
elvállalta és gratulálunk neki. 
 A közgyülés befejeztével szeretet 
vendégségre hivtuk meg a jelenlévőket. 

  
Regnum Szövetkezet Vezetősége: lásd fenti 
táblát.  
Titkár Kulcsár Erzsébet 
Pénztáros: Pál Zsuzsa 

G.I. 



5 

ÉVI KÖZGYŰLÉS 
HUNGARIAN YOUTH AND CULTURAL CENTRE CO-

OPERATIVE LIMITED 

2008 november 23   
 
Igazgatói beszámoló 2007-2008 
 
Ismét egy mozgalmas évről számolnak be az 
Ifjúsági és Kutrurális Szövetkezet Igazgatói. Már a  
2006-7 évi Közgyűlés után megkezdődtek az 
előkészületek a december 9.-i Mikulás piknikre, 
mely a Cserkészek kávé, sütemény és a Központ 
Tánccsoport ital árusitásával, kitűnő erkölcsi és  
anyagi sikerrel zárúlt.  
 FELÚJITÁS: Az év, de talán mondhatjuk az 
utolsó évtized legnagyobb munkája az Ifjúsági 
Épület emeleti termének a felújitása volt. 

Több évi gondolkodás a terveket  Zágon 
Lajos  készitette el. A munkálatok 2008 június      
1.-vel kezdődtek Vető Tibor vezetésével és 
szeptember 13.-án fejeződtek be. Felbecsül- 
hetetlen munkájukat külön köszönjük. 

Legtöbb dologhoz három fontos eszköz 
szükséges: PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ!!! Az Ifjúsági és 
Kultúrális Szövetkezet Igazgatóinak ebből volt a 
legkevesebb, csekély negyvenháromezer dollár, de 
annál több volt a társadalomban vetett hit és 
bizalom. Az előcsarnok téglafalaira boritólap került, 
ami le lett festve, mennyezet javitattva lett, új 
szőnyeg és járólapok lettek lerakva és az ablakokra 
napelleni film lett rakatva. Új ajtó lett csináltatva az 
előcsarnok és a terem közé, mely tetejére került az 
emblémás diszablak. A konyha teljesen át lett 
épitve új hűtőkamrával, raktárhelyiséggel, 
italkimérő résszel nagyobbodott, új tűzhely és új 
padlóburkolat került a régi helyébe.  Új szoba épűlt, 
amit mint jegypénztár, öltöző stb. lehet használni. A 
terem falai és a szinpad eleje is at  lett festve, a 
mennyezet megjavitva. Minden viszontagság 
ellenére a terv megvalósult és még a  szorgos 
hangyák is példát vehetnek, a maroknyi önkéntes 
ember kitartó munkájáról. Csodát műveltek! A 
munka BEFEJEZŐDÖTT!!!!!- és ez köszönhető 
mindazoknak, akik sokszor akaratuk ellenére is 
elvégezték a kért feladatot. 

Az alábbi személyek áldozatos munkája és 
anyagi hozzájárulása nélkül az “Ifjúsági Terem” 
felújitása nem lett volna lehetséges: Zágon Lajos, 
Vető Tibor, Szabó Géza, Zanáti Károly, Kovács 
György , Szabó Gyula, Sárkány Sándor, Barna   
Attila, Sülly Sándor, Bakos János, Bodai Ferenc, 
Tóth Csaba, Kréti Sándor, Tóth Mihály, Szabó    
Gyuri és Marika, Atyimás Emil, Hegedűs József, 
Pelle Lajos, Pakai Imre, Fodor Sándor és Jolán, 
Koppán Lajos, Tóth Gyula, ifj Czudar Lajos, 
Igazgatók: Vető Olga,  Sülly Eta,  Hende József, 
Burai Gyula, Atyimás Erzsébet  
 Köszönjük Vass Julika és László, az Expert 
Glass cég tulajdosainak, ajándékát a csodálatos, 
Központ emblémájával diszitett, „Diszablak”-ot. 

 Az épitkezés befejeztével  örömünnepet 
ültünk vasárnap, 2008 szeptember 14.-én, ahol 
kétszáz személy volt jelen és ez alkalommal, az 
Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet Igazgatósága, 
köszönetét fejezte ki mindazoknak akik 
hozzájáruktak a felújitáshoz! 
A négy Szövetkezettel  karöltve mindig óriasi 
részt vállallunk a közös rendezvényeken.   
 A múlt évben ezek a következő rendez-
vények voltak:  
 A Központban, az első Szilveszteri Bál 
1982.ben, az új Ifjúsági épületben, volt megtart-
va. A Szilveszteri Bálak 25. évfordulóját ünne-
peltünk 2007. december 31.-én. A Bál diszven-
dégei dr. Tőkés László, a Királyhágó melléki 
református egyházkerület püspöke és családja, 
valamint a Fitzroy-i református gyülekezet lelké-
sze Dézsi Csaba és Csutoros Csaba főgondnok 
voltak. 
 dr Tőkés László, melbourne-I látogatása 
emlékére a templomkertben fát ültetett. 
 2008 Február 1,2,3 “Hungarofest”, Vető 
Olga összhangolásával, a csodához közeli 
esemény volt. A magyar közösség ismét beb-
izonyitotta, hogy egységben az erő. Ez alkalom-
mal a Hungarofest diszvendégei Csaba Gábor 
nagykövet úr, kedves felesége Edit és két 
kislányuk, valamint Világos István tiszteletbeli 
konzul és kedves felesége Eszter volt. A 2008-
as Hungarofrest megnyitói tisztségét Csaba 
Gábor nagykövet úr töltötte be. 
 A népszerű Gulyás/Halászlé főző 
versenyen, melyre mindig sok az érdeklődő, 
szintén részt vett az Igazgatóság. 
 Nemzeti ünnepeinket ez évben is 
méltóképpen megtartottuk. Március 15, Szent 
István és Október 23.  Az októberi ünnepély 
alkalmával egy nem mindennapos eseményben 
vettünk részt. A forradalom 50. évfordulójának 
megemlékezésére alakult bizottság által kiadott 
emlékkönyv került bemutatóra. A könyv cime: 
1956 – 2006 Hungarian Revolution 
Commemoration. A központ minden rendez-
vényén kapható, ára tiz dollár. A fent emlitett 
bizottságban és annak munkájában is részt 
vettek az Ifjúsági Szövetkezet igazgatói. 
 Az igazgatók, Szabó Marika es Gyuri 
elmaradthatatlanúl kiveszik részüket, minden 
hónap első szombatján, a Központ területén 
szükséges munkálatokban, melyek Vető Tibor 
irányitásával történnek. 
 “Water Grant-et” Atyimás Erzsébettől 
Kövesdy András vette át a felelősseget. 
Kövesdy András ajánlatára alkult bizottság 
tagjai: Bakos János, Kövesdy András, Sülly 
Sándor, Szabó Gyuszi, Vető Tibor. Sulyok 
István, a munkával kapcsolatos előzetesek 
intézője bejelentette, hogy a munkálatok 
decemberben kezdődnek és 2009 márciusában 
érnek véget. 
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 A “Hiradó” 16.-éves lett.  Hamarosan az 
interneten is lehet olvasni jelentette a Hiradó 
szerkesztője Kövesdy Éva. A Hiradó sok segitséget 
nyújt  közösségünknek úgy hirszolgálatban mint 
más közlemények, hirdetések továbbitásában. Aki 
szeretné olvasni megrendelhető, csak a 
póstaköltséget kell fizetni. Köszönet Kövesdy 
Évának és Atyimás Erzsébetnek. 
 Korona: Az igazgatók azon dolgoznak, hogy 
a vendéglő helyiség újra kellemes környezet legyen 
és ki lehessen adni az széles érdeklődőknek. A 
hidegkamrában új motor lett beszereltetve. Egyik fal 
festésre szorúlt, ezt a munkát Zanáti Károly vállalta 
és már el is végezte, köszönjük. 
 Diszkapu: Simon Endre vállalta a gyűjtést. 
Határidő 2009 június. 
 A gondnok házaspárnak, Finta Erzsébetnek 
és Zoltánnak, az igazgatóság külön köszönetet 
mond   értékes munkájukért. Az igazgatók kéréseit 
egész éven át mindig teljesitik,  sok-sok segitséget 
nyújtanak. 

 
 Atyimás Erzsébet 

Igazgató 
 

2008.as évi Közgyűlés Magyar Ház Szövetkezet 
(M.H.Sz.) vezetői beszámolója 
 
 Tisztelt Hölgyeim és Uraim,  
A Magyar Ház Szövetkezet vezetői nevében, 
szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Beszámolóm 
két részre osztanám:    
1. a  M.H.Sz. 2007/2008-as évi tevékenysége 
2. a jövőbeni tervek, tennivalók, lehetőségek 
A M.H.Sz.-t, mint olyan, egymaga nem szervezett 
magyar vonatkozású rendezvényt, de ugyanakkor, 
karöltve a másik szervezetekkel, résztvett minden 
egyes rendezvényen és megmozduláson . 
 A rendszeres kaláka napokon, melyek, 
minden hónap elsõ szombatján történtek, főleg a 
Központunk arculatával, az az külsejével 
foglalkoztunk. A bejáratok melletti kertek, a kocsi 
parkolók körüli kertes övezetek, a játszótér területe, 
karbantartása, valamint a „picnic” területek 
rendszeres takarítása, a kalákák fõ munkálatai. 
 A nagy terem padlózatán szükséges 
javítások lettek elvégezve,ugyan csak a bejárati 
ajtókon is. A M.H. előcsarnoka padlózatára új 
szőnyeg lett terítve; ez természetesen kivülálló 
(fizetett)szakember által. Az új szőnyeg gyűrődéstől 
mentése érdekében, a billiard asztalokat 
leköltöztettük az előcsarnok alatti helységbe (volt 
focisok öltözõje). 
 A M. H. bútorzata, egy üvegajtós 
hűtőszekrénnyel bővült; az Árpád Otthon jóvoltából. 
 Az év eseménynaptárából még ki- emelném: 
 -Szilveszteri mulatságot, melyen valamennyien 
jelen voltak, majd ezt követően, januárban a 
hagyományos halászlé és gulyás-főző versenyt, 
melynek jövedelme a Kultura Alapítvány által 
magyarországi táncoktató alkalmazása költségei 

fedezését is szolgálja. 
 Februárban, egy igen látogatott, népes 
és sikeres Hungarofest-et tudhatunk magunk-
nak feljegyezni, a Magyar közösségünk tagjai 
lelkes és odaadó munkálkodásával és közre-
működésével. 
 Nemzeti ünnepeink március 15.-e és 
augusztus 20.-a, valamint a Trianoni és az    56-
os Szabadságharc  megemlékezéseken 
észrevehetõen kevesebb lett a résztvevõk 
száma. 
 A bejárati kapu, megépítéséhez  
megindult  gyüjtési mozgalom vezetője Simon 
Endre, aki  eredményt fog hirdetni  2009 
juniusáig. 
 A bejárathoz, az East Link-től kaptunk 
400 dollárt, melyen őshonos cserjebokrokat 
vásáróltunk és elültettük. 
 Az Ifjusági terem tatarozása,  a M. H. Sz. 
anyagi, erkölcsi és nagy munkabeli 
hozzájárulásával valósult meg, melyben, 
oroszlán részt vállalt Vető Tibor. 
 A  M. H. Sz. pénztári posztján lévő Faith 
Feri-bácsi, egészségi okokból kifolyólag, Fodor 
Jolán-ra fogja ezt a tevékenységét folyama-
tosan átruházni. 
 Megtörtént, hogy egyik igazgató társunk, 
önmaga akaratából, önmagának, emléktáblát 
helyezett el a M.H.Sz. bejárata falára. Mivel ez, a 
Központ igazgatói jóváhagyása nélkül történt, az 
említett emléktáblát eltávolíttattuk, és azt a 
tulajdonosának visszapostáztuk. 
 
          Beszámolóm 2. része, a jövõbeni  
tennivalókkal foglalkozik. 
 Az „anyagiak” függvényében látni, az 
illemhelyek felujítása a legsűrgőssebb 
tennivalónk, ezenkivűl, a jelenlegi számítógép, 
klubhelység átalakítása van folyamatban, a 
számítógép klub tagjai lelkes részvételével. A 
könyvtárat fogjuk felköltöztetni a jelenlegi cserké-
sz/ iskola szobából. 
 A nagyterem felhangolása és korszerűbb 
folytatás a 6.-ik oldalról 
 
kivilágítása, valamint, a szinpad felujítása van 
terveink között, ismételten, az anyagi 
helyzetünktől függően. 
 A Victoria állam hozzájárul 50,000 dollár-
ig terjedő adománnyal esővíz tartályok 
megépítési költségeihez. Ez fedezné az épít-
kezéshez és az esővíz használatához 
szükséges berendezések/ kellékek beszerzési 
költségeit.  
Befejezőül szeretném, egy tiszteltt honfitársunk 
cselekedetét hangoztatni, aki végrendeletében 
megemlékezett a Központról is! E nemes eljárás-
át, igen tiszteljük, és mindenki figyelmébe 
ajánljuk. Köszönöm hogy meghallgattak.  

 

Bakos János 
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Jegyezzék be naptárukba!!! 

 

2009. február 13-14-15 

A SZINES MŰSOR SZÁMOK MELLETT, MINT A TÁNCHÁZ, NÉPITÁNC,  

QUITTNER JÁNOS RENDEZÉSÉBEN a „MEGFESZITETT” ROCK OPERA 
RÉSZLETE KERÜL SZINPADRA 

FIGYELJÉK A KÉSŐBBI HIRDETÉSEKET! 

A „Megfeszitett” rock-opera 
Quittner János, tehetséges, több dijat nyert 
rendező, koreográfus mester irányitásával 
három hete megkezdődtek a próbák. Húsz 
fiatal buzgón gyakorolja szerepét minden 
kedd és csütörtök este. 
 A rock-opera bemutatására 2009 
március 28-29.-én kerül sor a Melbourne-i 
Magyar Központban. 
„A Megfeszített” hitünkről, megfeszített 
álmainkról, a megfeszített világról, a Magyar 
Galgotáról szól.  
 A jó és a rossz küzdelmén keresztül 
arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
korunkban milyen emberi szándékok, morális 
értékek állíthatók szembe az emberiség 
szellemi, erkölcsi megnyomoritását célzó 
folyamatokkal. A Megfeszített válasza, hogy 
csak a Mester által képviselt szeretet hatalma 
és a megbocsátás hozhat fényt az életünkbe, 
s űzheti el a „Mammon” uralmának sötétségét. 
A darab felhívja a figyelmet arra, hogy egy 
gyökereit, identitását veszített nemzet csak 
akkor képes magára eszmélni, csak akkor 
tudja megváltoztatni a világot, ha visszatalál 
az eredendő értékekhez, azokhoz a szellemi 
gondolati történelmi tartópillérekhez, amelyek 
nélkül talajtalanul sodródik a bizony-
talanságban. 
 A rockoperát Koltay Gergely írta, zene 
Koltay Gergely, Szűts István, Kormorán 
Együttes. Ausztráliában való bemutatása, az 
ő engedéllyükkel történik. 
Aki szeretne részese lenni ennek a 
rendezvénynek, mint szereplő vagy védnök, 
bővebb felvilágosítást kaphat személyesen 
Quittner Jánostól a fent említett 
próbanapokon az Ifjusági  teremben este  
7:30-kor, vagy telefonon Vető Olgátol  9754 
8579 

Vetõ Olga  
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A Melbourne-i Magyar Televizió 10-éves 
évfordulójáról 

 
 2008. október 19.-én emlékezett meg a 
Melbourne-i Magyar Televizió Co. fenn-
állásának tizedik évfordulójáról  Magyar 
Központ Ifjusági Termében. 
 Az évfordulóra rendezett ebédre 
183 fizető vendég jött el, amit a televizió 
vezetősége hálásan köszön minden kedves 
vendégnek. A visszajelzések azt igazolják, 
hogy az étel finom izletes volt és a minőség 
mellett a mennyiség is megfelelt  az 
elvárásoknak. 
 A műsorban  az Új Hullám zenekar 
nótacsokra és a vendég zenészek komo-
lyzenei előadása nagy tetszést aratott a 
közönség körében. Köszönet a fel-
lépésükért és az önzetlen segitségükért. 
Köszönet a cserkészeknek és a televizió 
vezetőség  feleségeiknek és mindazoknak, 
akik segitségükkel hozzájárultak a megem-

lékezés sikeréhez. 
   A televizió elnöke rövid beszédében  
megköszönte mindazoknak, akik a tiz év bá-
rmely időpontjában munkájával segitette a 
televizió munkáját és hozzájárult annak 
fennmaradásához. Kiemelte a munkatársak 
közűl Varga Gyulát producer/titkár, Sulocki 
Mihályt operatőr és Varga Józsefet  oper-
atőr/vágó, akik tiz éve folyamatosan dol-
goznak a televiziónak és  vezetőségi tagok. 
Saját felszerelésükkel dolgoznak,ami 
nemkevés anyagi áldozattal jár.  
  Köszönet a támogató tagságnak, hogy 
tiz éve támogatnak és mindig  kitartanak 
mellettünk, ez az ami igazán erőt ad nekünk 
a folytatáshoz. 

   MHTV vezetősége  

MAGYAR   KÉZIMUNKA   KÖR 

 
Immár tizenhárom éve múlt hogy  kis csoportunk 
megalakult. 
 Gyorsan múlik az idő.... mintha csak  
tegnap lett volna.... 
 Mégis, úgy gondolom, 13 év emlitésre 
méltó idő, különösen, ha figyelembevesszük, 
hogy bár időközben voltak lemorzsolódások 
éppen úgy, mint más csoportoknál is, új tagok is 
érkeztek, létszámunk tehát nagyjából most is 
ugyanaz mint megalakulásunkkor volt.     
 Összejöveteleinket a Szent István 
Ökumenikus Templom alatti társalgóban tartjuk 
két hetenként csütörtöki napon d.e. 11 órától. 
Délben kellemes családias légkörben 
fogyasztjuk el a magunkkal hozott ebédünket, és 
utána mindenki tovább öltögeti, kötögeti 
megkezdett munkáját, kellemes beszélgetés 
közben.  
 Évente egy-két alkalommal egynapos 
kirándulásra megyünk, decemberben pedig 
közös ebéddel búcsúztatjuk  az évet, melyre 
családtagokat, barátokat is szivesen látunk. 
Ugyanez vonatkozik rendes kétheti össze-
jöveteleinkre is, valamint új tagokat is szivesen 
fogadunk új kézimunkával, új ötletekkel, vagy a 
régiek fölelevenitésével, hiszen egymástól 
tanulni nem szégyen és soha nem késő. 
 Érdeklődőket szeretettel vár a  
Kézimunka  Kör és a 9874 5242 telefonszámon 
                                                                                                                    
Bognár Magdi. 

Közmondások:  

Addig üsd a vasat, amíg meleg.  

Bagoly mondja verébnek, hogy nagy fejű.  

A pénz olyan mint a viz, mindig arra folyik merre 

több van belőle  
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KARÁCSONYI HIR 
 

 Dicsfény áradt a Mennyből villám csapás helyett 

Mert az Isten szava valóra vált és testté lett. 

Bűnös, földi ember éjében fény tört be a világba, 

Királyok és jó pásztorok nem indultak el hiába. 
 

 Angyalok szép éneke és dicsőítő harsonája, 

Mert Isten szeretete a szívben él, ahol a hazája; 

Láthatatlan örömet kelt emberszívben e világon,  

S Napkelettől Napnyugatig így van minden tájon. 
 

 Betlehem csárdájánál az istálló nem volt díszépület, 

Csak pihenőhely, hol nem lehetett már felkészület, 

Ahol rivalda fény és dáridó sok, nagy vendéget várt. 

S hol bölcs, királyi vendég több, szép kincset feltárt. 
 

 Három napkeleti, nem-várt, de nemes király, 

Égi fényű csillag nyomán idejében oda talált. -- 

A kincs nélküli Megváltóhoz, ki kegyelmet kínál. 

Örömmel jöttek és jászolánál rebegtek egy új imát. 
 

 Hozzá jöttek ki a szent, élő ajándék Önmaga. 

Szegénységben is oly gazdag volt az Élet Ura, 

A Golgotán ingyen mindenét odaadta értünk. 

Nélküle, ha léteznénk is, nem lehetne öröklétünk. 
 

 Az igért jó pásztor és áldozati bárány Önmaga, 

Az öröm ajándék, a bűntelen, a szent, az Isten Fia 

És uraknak jó ura, ki minden király felett király. 

Nélküle nincs örök dicsőség, s az ember lelke sivár. 

  

Antal Péter Melbourne, 2008 

Karácsonyi magyar szo-
kások 
 
Régen a karácsony elképzel-
hetetlen lett volna az ünnephez 
kapcsolódó kedves szokások 

nélkül. Az elmúlt évtizedekben kissé elhalványult 
ezen szokások jelentősége.. Mindezekből mára 
hagyományörző  szándékkal  felelevenített 
kedves emlékek maradtak. A karácsony azonban 
sokaknak ma is a legmeghittebb, szent ünnep, 
amely nem lehet teljes a templomi szertartások 
és szokások nélkül. 
 A karácsonyi asztal néphagyományaiban 
fontos szerepet játszott az ünnepkör. Mind az 
asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú 
rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt 
tulajdonítottak.  
 
Mi is került a karácsonyi asztalra? 
Elsősorban egész kenyér, sőt néhol kalács is, 
hogy egész esztendőben legyen.  
Az asztalra gabonamagvakat helyeztek el, ebből 

adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal 
alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy 
Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát 
a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de 
volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belőle, jó 
termést remélve.  Néhol még szerszámokat, házi 
eszközöket is tettek az asztal alá, hogy azokban 
is szerencséjük legyen a következő 
esztendőben.  
 Az asztalra helyezett ételek, melyeket ál-
talában megfelelő sorrendben fogyasztottak el, a 
család tagjainak az egészségét biztosították a 
néphit szerint. Így a szentelt ostya, mézbe már-
tott fokhagyma, dió, alma stb.  
 Az almának karácsonykor sokféle 
mágikus szerepet tulajdonítottak. Almával 
jósoltak a lányok Luca-naptól fogva; almával mo-
sakodtak szépség- és egészségvarázsló célzat-
tal. Almáról itatták a jószágot is hasonló me-
ggondolással. A családfő egy almát annyi felé 
vágott, ahány családtag volt, s mindenki kapott 
belőle, hogy összetartson a család: ha valaki el-
tévedne, a közösen evett almára visszagondolva 
hazataláljon. 
 A karácsonyi dióevés szinte az egész 
nyelvterületen ismert. Az egészséges dió 
egészséget, a rossz dió betegséget jósolt. 
Különféle magyarázattal szokás volt a diódobálás 
a sarkokba. A karácsonykor fogyasztott 
hüvelyesek, sült tök és újabban a hal a követ-
kező év pénzbőségét kellett hogy biztosítsák.  
 A karácsonyi asztalon fontos szerepet 
tulajdonítottak az egész kenyérnek, azzal a ma-
gyarázattal, hogy egész éven át legyen majd 
kenyér az asztalon.  
 Általánosan elterjedt hiedelem szerint a 
karácsonyi asztaltól a gazdasszony nem állhatott 
fel, mert akkor a kotlósai nem lennének jó ülősek. 
A karácsonyi asztal morzsáját különösen 
becsben tartották, többnyire mágikus és gyógyító 
eljárásokban használták fel. A karácsonyi mara-
dékot, minden más szentelményt legfeljebb 
elégetni lehetett, ha nem használták fel egyéb 
célokra. 
 A ma is továbbélő szokások szerint a ka-
rácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, beigli, vala-
mint dió és a család összetartását szimbolizáló 
kerek alma nélkül. Sok helyen vacsora után ma 
is annyi szeletre vágnak egy almát, ahányan 
ülnek az asztalnál, mondván: amilyen kerek az 
alma, olyan kerek, összetartó legyen a család a 
következő esztendőben.    
 Karácsony napján a népszokások célja a 
gonosz ártó szellemek elűzése zajkeltéssel, állat-
bőrök, jelmezek, álarcok viselésével. Ekkor kerül 
sor a betlehemezésre is. karácsonyi ünnepnek 
már régóta része ez a dramatikus játék, amelyet 
eredetileg a templomokban vagy azok előtt adtak 
elő. A játék Jézus születésének fontosabb 
eseményeit mutatja be a Biblia alapján. Ez a szo-
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kás idővel elszakadt a templomoktól és számos 
változatban népszokásként élt tovább. 
 A legrégibb ismert magyar nyelvű betle-
hemes játék szövege a váci egyházmegyei 
könyvtárból került elő. Liptay István ecsegi 
plébános jegyezte fel 1684 és 1694 között. 
Betlehemezni általában karácsony délutánján 
indultak a fiatalok, s késő estig sorba járták a falu 
portáit. 
 Napjainkban kétféle betlehemező szokás 
ismeretes: az egyik az élő szereplőkkel, a másik 
bábfigurákkal játszott változat. Mindkét fajtáját 
hasonlóképpen játsszák, azonos szereplőkkel 
(pásztorok, angyalok, Mária, József). A betle-
hemezés fontos kelléke a kis templom, melynek 
belsejét a bibliai történet szereplői népesítik be, 
egyikből sem hiányozhat a királyokat Betlehembe 
vezető csillag. 
 A bábtáncoltató betlehem főleg a Balaton-
felvidéken szokás, ugyanazt a történetet kis 
bábszínpadon bábfigurákkal adják elő. A 
középkorban ezt a játékot az oltáron mutatták be, 
s mivel később világi elemek is szövődtek az 
előadásba, kitiltották a templomból.  Ugyancsak 
a Dunántúlon terjedt el a „Szállást keres a szent 
család” elnevezésű szokás. Egy-egy faluban 10-
15 család vesz részt a játékban, egy festett 
szentcsalád-képet december 15-től kezdve min-
den nap hangos énekszóval más-más házba 
kötöztetnek Karácsony éjfelén, éjszakáján fontos 
szerepet kapott a víz, a tűz, a zajkeltés. A víznek 
gyógyító és varázserőt tulajdonítottak - még ha 
egyszerű kútvíz volt is. Az év bizonyos ünnepein, 
jeles napjain különleges italként fogyasztották 
vagy mosdottak benne. Hatását azzal is foko-
zták, hogy pénzt és piros almát dobtak bele. Ka-
rácsony éjjelén merítették az ún. aranyos vizet 
vagy más néven életvizet.  Ez a víz egészséget 
jelentett, mert hitük szerint ebben fürösztötték a 
Jézuskát. 
 A víz után a tűz a másik fontos elem, 
melynek különös ereje lehetett karácsony éjjelén. 
Egyes Vas megyei falvakban nyírfaseprű fáklyák-
kal vonultak az éjféli misére, miközben a pászt-
orok ostort durrogtattak, lövöldöztek az ártó, 
gonosz hatalmak elűzésére. Karácsony éjjelén 
az égő gyertya összefüggött a házasságvarázs-
lással is. Például  az eladó lányoknak olyan 
gyertya fénye mellett kellett az éjféli misére 
öltözködniük, amely már egyszer lakodalomban 
világított a menyasszonynak. 
 A gonoszelhárító zajcsapás ezen az 
éjszakán a pásztorok feladata volt. A karácsonyi 
történet pásztorai miatt igen fontos szerepük volt 
az éjféli misén is. A pásztorok körbejárták a tem-
plomot, mialatt a mise folyt, hogy a gonosz 
szellemeket, boszorkányokat távol tartsák a zaj-
jal, kürtöltek, trombitáltak, pattogtattak az 
ostoraikkal. 
 A házasságjóslásra, -varázslásra is alkal-

mas az éjféli mise körüli időpont. A Luca-napkor 
elkezdett eljárásoknak (pl. lucaág, almával jóslás, 
lucacédula, lucabúza) ilyenkor volt a beteljesedé-
si idejük. Az Ipoly menti falvakban az eladósorba 
jutott lányok szentelt vizet vettek a szájukba az 
éjféli mise után, s otthon azzal mosták le az ar-
cukat, de nem törölték meg, hogy álmukban majd 
a leendő vőlegény törölje le. Az éjféli misére 
menet a zsebükben kukoricát, tökmagot, kölest 
vittek a göcseji lányok, s a szenteltvíztartóba 
dobták, hogy amennyi az elszórt mag, annyi kér-
őjük legyen majd, és olyan gyorsan jöjjenek, mint 
ahogyan beledobálták. 
 A karácsonyi éjféli misére kellett hogy 
elkészüljön az ugyancsak Luca-naptól kezdve 
faragott lucaszék. Az éjféli misén arra állt vagy ült 
a kíváncsiskodó, hogy meglássa: ki vagy kik a 
boszorkányok a faluban. 
 A karácsony éjjeli időjárásból jósoltak a 
következő évi termésre. Például Jászdózsán úgy 
vélték, ha csillagos az ég az éjféli misekor, akkor 
sok kukorica lesz. Azt tartották, hogy az éjféli 
mise alatt megszólalnak az állatok és kibeszélik 
a gazdájukat. Ezért is végeztek különféle 
szertartásos cselekedeteket az állatokkal 
kapcsolatban. Például a Nyitra környéki falvak-
ban a gazda karácsonyi szentelt ostyát, 
zöldpetrezselymet, piros almát tett az itatóvál-
yúba, hogy a marhák egészségesek legyenek. 
 A karácsony mai, közismert jelképe, a 
feldíszített fenyő, a karácsonyfa ebben a 
formájában újabb keletű szokás. Az eddigi 
kutatások a karácsonyfa-állítást protestáns, 
német eredetűnek tartják, mely hazánkban a Bé-
csi Udvar közvetítésével először az arisztokrácia, 
majd a városi polgárság, a falusi értelmiség, 
végül a parasztság körében terjedt el. A Bécsi 
Udvarban német főúri családok és protestáns 
művészek honosították meg.  
 

 Karácsonyi magyar szokások: Mohácsné Zsóka 
(http://network.hu/Kopciherci/blog/zsoka-

blogja/karacsonyi_magyar_szokasok-6375) 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9846 3670:  
email: pellela@virginbroadband.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
email:geza_etelka@hotmail.com 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 órai 
kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Szilágyi 
Piroska. tel: 9752 1481 vagy  0438 454 704  
email: Tibor@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
email: tothcsalad6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 
 
Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      

tel:   9870 8768:  
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:   9762 0430  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: t.toth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
 

A Magyar Központban működő csoportok 
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SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, VAGY 

CSAK KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi porcelántHollóházi porcelántHollóházi porcelánt         
Raktáron szobrok, fehér/arany állatfigurák már 

26 dollártól 

 Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Éredeklődni: 

Vető Olgánál: 9754 8579  

TÁMOGASSUK A MAGYAR 

IPART ÉS A MAGYAR 

KÖZPONTOT 

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    

KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Magyar Központ termei a különböző 

csoportok rendelkezésére állnak. A felelős 

igazgatók kérik az igénylőket, hogy az 

eljárásszabályokat vegyék figyelembe a 

terem használat előtt és alatt. 

Ha egy csoport szeretne egy termet használni, 

tudassa a felelős igazgatóval mielőtt használja. 

A felelős igazgatók: 

Szent István templom alatti társalgó:  

Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  

Vető Olga – 9754 8579 

 Magyar Ház 

Vető Tibor—9754 8579 

Social Klub terme 

Szabó Edit – 9560 1270 

A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, 

miután az igazgatók továbbitották az igényeket. 

Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatói 

FELHÍVÁS 

Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, hogy 

jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős lakóink 

mindennapi tevékenységének  

könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

További felvilágosításért hívják Krisztinát a 

9801 0855 telefonszámon: email: 

kriszti@arpadhostel.com.au 

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 

 
MELBOURNE-I MAGYAR  

KÖZPONTBAN  
A 

“KORONA ÉTTEREM”  
KIADÓ. 

  
ÉRDEKLŐDŐK TOVÁBBI 

FELVILÁGOSITÁSÉRT 
KÉRJÜK  

 
HIVJÁK  

VETŐ OLGÁT 9754 8579 
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december 6. szombat  Munka nap 
 
december 7. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet      
    Mikulás piknik az Ifjúsági Szövetkezet rendezésében 
 
december 14. vasárnap    Ezen a napon egyetlen magyar katolikus Szentmise a  
    St.Colman Templomban 293 Carlisle St. Balaclava 
        
december 21. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    11-kor Református Istentisztelet 
    este 8-kor Gyertyafényes est 
 
december 25. csütörtök 11-kor Református Istentisztelet 
 
december 28. vasárnap 8.30-kor Szentmise  
         
december 31. szerda  Szilveszteri bál 
     
január 1. csütörtök      11-kor Református Istentisztelet 
január 4.  vasárnap  8.30-kor Szentmise 
                     11:00    Istentisztelet 
január 11. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
január 18. vasárnap       8.30-kor Szentmise 
                     11-kor Református Istentisztelet 
január 25.  vasárnap  10-kor Evangélikus Istentisztelet 
         
    Februári naptár 
február 13-15. péntek-vasárnap HUNGAROFEST 2009 
február 22. vasárnap   Klub Ebéd 
   
            

RENDELÉSI ÍV 

Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $10.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $10-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb Január 20.-ig eljutattni 

fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  
79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 

Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva. 

DECEMBERI-JANUÁRI NAPTÁR 


