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Kedves „Hiradó” előfizetők 
 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COM-
MUNITY COOPERATIVE ASSOCIA-
TION Ltd-re kiállitani és a Központba, 
760 Boronia Road, Wantirna 3152-
cimre, az előfizető cédulával együtt, 
elküldeni. Ha készpénzzel szeretne 
fizetni, kérjük a pénzt az előfiztő 
cédulával együtt a fenti cimen, a 
gondnokéknál hagyni. A oritékra irja rá, 
hogy  „HIRADÓ”. A nevet és cimet 
olvasható nagybetükkel kérjük kitölteni.  
A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

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

 
július 13: 

Összejövetel 
 

július 20: 
Anna Bál 

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

2013–ban, az alábbi dátumokon, 
reggel 8 órától 

 
Július 6 

Augusztus 3 
Szeptember 7 

Október 5 
November 2 
December 7 

 
Június elsején mivel a termeink ez alkalommal nem 
voltak kiadva, benti nagytakarításokra kerülhetett 
sor.  A Magyarház raktárának átrendezése, Social Club 
konyha és coolroom takarítása és asztalok javítása. A 
munkában résztvettek Hende József, Bakos János, 
Sülly Sándor, Koppán Lajos, Zanáti Károly és Vető 
Tibor. Ebédet készített Vető Olga 
  
Hírek a munkanapokon kívűl végzett munkálatokról 
A Social Club gipszfalát több helyen egy bérlő 
megrongálta. A mindig segítségre kész Sárkány Sanyi 
és Vető Tibornak  köszönjük hogy megjavították . 
Már a múltban jeleztem, hogy az Ifjúsági teremben 
a függönyökkel sok baj van, mivel álandóan leesnek. 
Zanáti Karcsi,Vető Tibornak köszönjük hogy 
megjavították . 
Nagytakarítás az Ifjúsági épület konyhájában: A kályha 
feletti elszívóktól a padlózatig minden ki lett surolva. A 
munkát Hende József, Ámon Lilla, Vető Olga végezte 
el. 
  
Knox City Council rendelete szerint, az épületben e hó 
végéig több javítást kell végezni, végeztetni. 
Többek közt lekell cserélni a gombos ajtókilincseket, 
lenyomósra, új vészkijárati lámpák, villany égők stb. 
kellenek. Ezeken lakatos mesterek és villanyszerelők 
dolgoznak. 
Bővebben beszámolunk a jővő hónapi Hiradóba.  

Vető Olga 

   

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

BBBÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELE      

A MAGYAR A MAGYAR A MAGYAR    KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Melbourne-i Magyar Központ 
termeinek kiadásával  

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

 

A gondnokot a 0408 011 974 

mobil számon lehet elérni.  

A Magyar Központ igazgatói 
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93 éve emlékezünk Trianonra    
 
Mint minden évben, úgy idén is, 2013. június 2-án 
Melbourne-ben a Trianon Társaság Viktóriai Tagozata  
megemlékezést tartott, Magyarország kegyetlen 
szétdarabolásának  93-ik évfordulóján. 
 A szép számú közönség elött 2 órakor kezdődött 
a megemlékezés a Hősi Emlékműnél. Kellemes  
napsütéses időben helyezték el a szervezetek és 
csoportok a koszorúkat, virágokat, majd mindenki 
bevonult az Ifjúsági terembe, ahol a műsorra várva volt 
idő egy kis beszélgetésre, kávé, tea és sütemény 
fogyasztására. A műsor 3 órakor kezdődött a  szokásos 
zászlóbevonulással, amit ősi Magyar himnuszunk, Boldog 
Asszony Anyánk megható éneke kisért. A zászlók 
elhelyezése után a müsorvezető, Dankó Ferenc  kérte a 
jelenlevőket, hogy egy perces néma tiszteletadással 
emlékezzünk a Hazánkért és a szabadságunkért halt 
hőseinkre. Ezt követte a köszöntő, amit az Elnökasszony 
Pappné, Szarka Etelka mondott el, ami, mint minden 
évben, most is szivhez szóló volt. 
Ezután meghivott vendégünk, Pálos István, a Szent 
László Társaság és Rend elnöke mondott beszédet. Majd 
Juhász Géza szavalta el a Szózatot, amit énekszám 
követett a Zenemühely (tagjai : Hegedüs József, 
Hilóczky Lajos és Papp Ferenc) előadásában (Szállj 
sólyom szárnyán). Ismét egy vers következett, 
ismeretlen szerző : Ébredj Magyar cimü versét Kovássy 
Éva adta elő. A Zenemühely  következő száma Igazságot 
Magyarországnak cimü dal volt. Ezután egy részletet 
olvasott fel Papp Ferenc Wass Albert Hagyaték cimü 
müvéből. A következő zeneszám Ott, ahol zúg a négy 
folyó, amit szintén egy vers követett Teleky Ilona 
előadásában, Ábrányi Emil : Él a Magyar cimmel. Majd a 
Zenemühely előadásában Tartsd magad Nemzetem 
cimü dalt hallottuk. Végül az Erdélyi Himnusz és a 
Magyar Nemzeti Himnusz eléneklésével végetért a 
müsor.  
Befejezésül a résztvevők egy csoportja Rózsafüzér imát 
mondott Sebők Gizike vezetésével, amit Hazánkért 
ajánlottak fel a Magyarok Királynőjének, Szüz Máriának.  
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy jellenlétükkel 
kifejezik tiltakozásukat a Trianon Diktátum ellen és 
egyben támogatják a Trianon Társaság küzdelmét. 
Köszöjük Győri Izukának, Kismartoni Tündének, Polonyi 

Marikának ,  ifj. Papp Ferencnek a segitséget, 
továbbá köszönjük a szereplők szinvonalas 
előadását, az adományozóknak és segitőinknek, 
hogy megtarhattuk müsorunkat! 
És köszönet mind azoknak akik eljöttek, hogy velünk 
emlékezzenek. 
A jó Isten áldja meg Nemzetünket és Szent Hazánkat. 
 
Szegedi Erika 
Trianon Társaság Viktóriai Tagozata. 

 
 

MAGYARORSZÁG 
NAGYKÖVETSÉGE 

(Canberra, Ausztra lia) 
 

a Melbourne-i A llando  Ke pviselet 
megnyita sa ig a llando  konzuli 
u gyinte ze st biztosí t konzuli 
fogado napok kerete ben 

 
előzetes időpontfoglalás alapján 

(telefon: 0439 266 806), 
hétköznaponként 9 órától 17 óráig a 
Bocskai Centrumban (121 ST Georges 

Road, Fitzroy North 3068) to bbek 
ko zo tt: 

honosítás/visszahonosítás egyszerű 
ügyintézése 

a llampolga rsa gi u gyek 
ala í ra s/ma solat/fordí ta s hitelesí te se 

szu lete si/ha zassa gi/halotti 
anyako nyveze s illetve ezek 
magyarorsza gi beszerze se 

u tleve l ige nyle s 
Re szletesebb ta je koztata s e rdeke ben 

ke rju k, tekintse k meg a 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AU 
honlapot, illetve szí veskedjenek   

Dr. Sa ndor Ildiko  konzulhoz fordulni a 
0439 266 806-os telefonsza mon. 

Várjuk szeretettel! 

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AU
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A mai világban valakit “csillagnak” nevezni már nem olyan 
sokatmondó, mint volt hajdanán! Ezért a magyar 
társadalom három személyét, 
nem csillagként, hanem 
“kiemelkedő” egyénekként 
mutatom be a kedves 
olvasónak. 

2013 május 25                     

Mrena Teréz (Pados) 

 Magyarországon,Vas megyében, Egyházasdarócón 
született. Ausztráliába1957-ben érkezett, Melbourne-ben 
telepedett le. Gyermekkori elhatározása/ álma valóra vált, 
festőművész lett. 
Miután elvégezte a Művészeti és Tervezői 
szakot, tagja lett a Malvern-i (1969) és a Victoria
-i Művésztársaságnak, ahol neves művészektől 
tanult alakrajzot, olaj és pasztel-festészetet. 
Kedvelt időtöltése egyszerű helyeken a 
tájképfestés, de fest csendéletet, arcképeket és 
virág tanulmányokat is. Képei 1970-től 
különböző helyeken, tárlatokon voltak láthatók. 
Bemutatásra kerültek egyéni, helyi, körzeti 
kiállitásokon és Magyar megmozdulásokon pl. 
Hungarofest, is.  
 Teréz pasztel képeivel több elismerést kapott, 
2005-ben a Malvern-i Művésztársaság a legjobb pasztel 
dijat, 2010-ben pedig kitűnő érdem dijat nyerte el. Az egyik 
dijnyertes képe a mellékelt “Lady in a red hat”. Munkái 
láthatók aWarburton-i Cserkész Parkban, ahol majdnem 
életnagyságú megfeszitett Krisztust tervezett és alkotott 
1990-ben, 2009-ben“St Colman Mc Dough” képet festett a 
St Colman Templom 80.évfordulójának emlékére, 2010-
ben a “Megfeszitett” rock opera előadására “SzűzMária” 
képet (diszlet) festett.   

 Ezen felül népi hagyományos, tájjelegű 
mintákat népviseleti ruhákat rajzolt, tervezett és 
kézimunkakört is irányitott. 

2013 május 25.-én Teréznek a Victoria-i Művész-
társaság negyvenéves tagságát és munkásságát 
ünnepeltük a “Victorian Artists Society Galleries” 
Cato Gallery , East Melbourne, kiállitótermeiben.  A 
tárlatot, vegyes közönség részvételével (többségben 
magyar) Barbara McManus F.V.A.S.  A.G.R.A.F. , ő 
Ausztrália szerte elismert képzőművész, szakértő, 
nyitotta meg. Elmondta, hogy a művészek azt 
gondolják magukról, hogy ők mindent tudnak, de ez 
nem igy van, mert erős akarat, sok tapasztalat, 
kitartás és tehetség kell ahhoz hogy sikert érjenek el. 

Azt is elmondta, hogy habár Teréz a 
tájképfestés megszállottja, az ő 
véleménye szerint Teréz művészi tudása, 
sajátos stilusa, a pasztel arckép festésben 
tünik ki. Ezután Teréz köszönetet 
mondott Barbarának a megnyitó 
beszédéért, szintén üdvözölte a 
megjelenteket kiemelve Gábor Atyát és 
Édesapját, megköszönte az MHTV 
munkatársának és saját családjának a 
segitséget és mindenkinek, hogy eljöttek 

a kiállitásra. Teréz a mondandóját, Csók István 
idézettel “A festő ne sokat magyarázzon, politizáljon 
csak fessen” fejezte be. A képek két teremben voltak 
láthatók, összesen harminckilenc. Teréz negyven év 
alatti alkotásainak keresztmetszetét láthattuk. 
 Köszönet Teréznek, fiának ifj.Mrena Imrének 
és családjának a szives vendéglátásért.  
 Teréznek kivánunk még sok-sok örömteli 
órát, kedvelt időtöltést!  

Atyimás Erzsébet 

Ausztráliai     Erdélyi    Magyar    Szövetség   Vezetősége  
   
Fájdalommal, megtörten tudatja támogatóival, és ezen újság 
olvasóival, hogy régi, értékes, volt vezetőségi tagja, FAZAKAS   
LOLA, június 29-én elhunyt. 
Sajtómegbizott,  ---mert Magyarországon egyetemi ,  újságirói 
végzettsége volt---, majd  jegyzőkönyvvezető és titkárnői 
poziciót töltött be.  
   Lola irta, az Erdélyi Szövetségről, idézek...”elvetettünk egy 
magot a közös föld  varázsának termőföldjébe. 
A Teremtő tudja csak, hogy ez a mag rügyet  fakaszt e? 
Megértik e a Melbourne-ben élő magyarok, hogy van itt egy kis 
csoport, deres vagy esetleg deresedő hajú tagokkal, akik azért 
dolgoznak, hogy az Erdélyben élő testvéreiket  segitsék.” 
  Hosszú éveken át a Szövetség vezetőségében, majd utána is 
fáradhatatlanúl dolgozott, évente megtartott  ebédünk sikere  
érdekében. 
   Ezen  munkájáért kiérdemelte az Erdélyi Szövetség 
tulajdonában lévő kitüntetést, melyet 2010-ben októberi 
ebédünkön  elnökünk, Bálint Kálmán nyújtott át. 

   Lola  irta  templomunk felavatására, „...törekvésünket  
bekoronázta a magyar áldozatkészségből  felépitett 
Magyar Központ, harangszóval  hivogató templommal..” 
   A Melbourne-i Erdélyi Szövetség is itt találta meg 
otthonát, egy darabka Magyarországot. 
   Bizony a hivogató harangszó most szomorúan fog meg-
szólalni, Lolánk temetésén. 
   Befejezésűl  Wass Albert verséből idézek,  

..........” Ha lelkünkben lehull  egy csillag, 
nyomában égő seb fakad ,  
de  vér—rubintól fényes útja  
örökre fáj a fény alatt.”   

Lola  csillaga  fényesen ragyog az égen és rávetiti fényét 
Erdélyben a magas hegyek kiálló sziklájára,  Isten 
Székére, amelyről  Wass Albert oly sokszor irt, és onnan, a  
magasból, követve  további munkánkat, néz le reánk.   
 

Az Erdélyi Szövetség nevében    
Győri  Izuka  
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► 

2013 május 26  

Patócs Joanna és Deon Ning 
előadásában. 
 Joanna a magyar közösség egyik 
kedveltje, aki a szemünk előtt nőtt fel és 
amig tanulmányait Ausztráliában végezte 
résztvett a magyar ünneplé-seken. Joanna 
ma már egy szenvedélyes énekművész és 
egyben tapasztalt zenetanár. 
Tanulmányait a Melbourne-i Zeneakadé-
mián (Bachelor of Music, University of 
Melbourne) kitüntetéssel, továbbá a 
“Masters of Music Performance” (Opera 
studies) a “Royal Northern College of Mu-
sic” Manchesterben, Angliában végezte. 
Tapasztalatait Angliai és Európai 
szerepléseivel gyarapitotta. Szeret megis-
merkedni különböző műfajokkal, mint ez a 
mai előadás, mely teljesen eltért az első rendez-
vényüktől. 
 A mai előadás másik szereplője Deon Ning, 
szintén zeneakadémiát végzett hárfa és zongora sza-
kon. Tanulmányait még nem fejezte be, zenetanárnak 
készül. Deon tapasztalata sokoldalú, mivel rend-
szeresen szerepel esküvőkön és egyéb rendez-
vényeken.  

2013 május 27 

Sandy Watson-t, miután megkérdeztem 

hogyan született meg a gondolat, hogy az 1956-os 
“Forradalom Szabadságharc” témájáról irjon, 
dióhéjban, a következő választ kaptam. Sandy első 
alkalommal 1987 utazott Magyarországra, meglepte, 
hogy olyan keveset tud a világ az 1956-os események-
ről és ottléte alatt az volt a benyomása, hogy a nemzet 
még mindig gyászol a történtek miatt és ez a gondolat 
nem hagyta őt nyugodni.  Csősz Veronikával 1995-ben 
találkozott , mivel ekkor lányával Ronnie-val, Veronika 
iker lányainak egyikével, egy lakásban lakott. Ő 
említette édesanyja történetét. Veronikával való 
találkozását követően, amikor először tőle hallotta a 
történetet, látta, hogy a gyász, negyven év távlatából is 
még mindig, milyen kézzelfogható mély nyomokat 
hagyott Veronika lelkében. Ennyi év után is könnybe-
lábadt szemekkel mesélte a történteket a Szabadság-
harc alatti napokról és szeretett haza, család és barátok 
örök elhagyásáról és egy láthatatlan új élet semmi 
nélküli kezdetéről. Ekkor határozta el, hogy e 
történetről egy könyvet ír. Az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc ötvenedik évfordulójának alkalmából 
kiadott “56 FACES” “Memories of Hungary 1956” könyv 
alanyait Sandy Watson interjúolta és az ezáltal kapott 

 Vasárnap délután az “Abbotsford Hall” meg-
telt Joanna és Deon rajongóival. Ez volt a második 
alkalom, hogy kettőjük előadását láthattuk/

hallhatuk. Ez alkalommal a  
“Decadent afternoon” cimű 
műsoruk került bemutatásra. A 
százon felüli vendég-sereg helyeiket 
elfoglalva nagy izgalommal várta a 
műsor kezdetét. A műsor első részé-
ben Dvorak, O’Pratt, Puccini, Schu-
bert, Strauss, stb. zeneszerzők 
műveiből hallottunk a népszerű 
áriákat. A második részben pedig 
Angol és Ír hagyományos dalokat 
mutattak be. A műsor mindkét ré-
szét a hálás közönség 
megnemszűnő tapsa fejezte be. 
Mondhatjuk, hogy mindannyiunk 
izlését kielégitő műsort hallhattunk 

ezen a délutánon is. Amig az elkezdett sorozatuk 
következő műsorát bejelentik, kivánunk Joannának 
és Deon-nak további élményeket és sok sikert. Egy 
rajongó a sok közül. 

Atyimás Erzsébet 
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tapasztalat még jobban megerősitett határo-zatában, 
hogy a történetet megirja. 
   Sandy Watson- One perfect day –Hungary 1956.  
Number 2 on the Readings bookstore bestseller list 
(Egy tökéletes nap- Magyarország 1956)- könyvavatás 
A könyvavatására, Sandy által meghivott, érdeklődő 
személyekkel megtelt a Readings Carlton-i 
könyvesüzlet. Sokan voltunk szoros együttlétben. Mivel 
a meghivottak nem csak magyarok voltak a könyvavatás 
angol nyelven történt. Dr Hajdú József ismertette a 
könyv történelmi hátterét, miután Sikó Anna 
Nagykövetasszony, Sandy Watson-nak elismerését és 
köszönetét tolmácsolta kiváló munkájáért, hogy 
megirta a történetet. Ezzel megtörtént a könyvavatás. 
Sandy viszonozta a köszöntést, a beszédmondóknak, 
családjának és a megjelenteknek egyaránt.  
   Az avatás előtt és után mindenki igyekezett Sandy-t 

BOGYISZLÓI NÉPTÁNCTÁBOR 
HEALESVILLE-BEN 

  
A healesville-i Polana cserkésztábor adott otthont a 
közel 60 néptánckedvelőnek és kiséröiknek a hétvégi  
(május 24-25-26) Bogyiszlói Néptánctábornak. 
 A tánctanitás már péntek este vacsora után 
megkezdődött Gémesi Zoltán, a pozsonyi Szőttes 
Kamara Néptáncegyüttes művészeti vezetője és Nevelő 
Judit, Körösi Csoma Sándor Program ösztöndijasa 
vezetésével. Péntek este már az alaplépéseket 
sajátitottuk el, amit szombaton és vasárnap tovább 
gyakoroltunk. Péntek este a jó hangulat még tovább 
tartott, hajnalig nótáztunk.  
 Szombaton az  intenziv tanitás folytatódott és 
még olyan táncosok akik csak egy napra tudtak eljönni 
azok is lelkesen bekapcsolódtak. Szombat este ugyan 
csak táncház és nótázás a korai órákig tartott.  
 Szeretnénk megköszönni a szombati ebéd 
készitőjének, Szőke Katónak a finom a gulyáslevest és a 
fánkot, valamint Albert Barbara és Károly „spit roast” 
vacsroráját ami nem csak finom volt, de még 
hangulatot is adott a tábortűz mellett. Szintén 
köszönjük a Magyar Kultúr Kör szülöiközösségének  
segitségét a konyhán.  
 Mint a múlt évi, ez a tábor is nagyon sikeres 
volt. A fiatal tácosoktól az idősökig mindenki egyformán 
elsajátitotta a nehéz lépéseket, élvezte a csodálatos 
bogyiszlói népzenét, egymás társoságát és értékeltük 
Zoli és Judit türelmét és tanitását. 
  

 Kövesdy Éva  

köszönteni és a könyv megvásárlása után aláírását 
eszközölni, ami nem volt egy könnyű feladat, mivel 
Sandy felkötött karral érkezett és a tömeg is nagy 
volt. 
A könyvet olvasva felelevenedtek az emlékek, sokszor 
nagyon is élethűen. Hiába, azokban a napokban azt 
hiszem a magyarság lelke egybeforrt. Elgondolkozva 
az olvasottakon, amire még egy, ne vegyék rossz 
néven, hogy ezt írom,“idegen” is ráérzett és írásában 
sejteti azt a felemelő érzést amit mi, akkor éreztünk 
és korravaló tekintet nélkül átéltünk. Azóta már 
hosszú idő telt el, de ez az érzés, számunkra még 
mindig felejthetetlen. Részemre a könyv címe két 
tökéletes boldog napot idéz, 1956 október 23 és 1958 
január 20 amikor az Aurelia hajó kikötött Melbourne-
be és partra szálltunk.  Sandy köszönjük! 

Atyimás Erzsébet     
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Június elsején, szombat délután,  Pünkösdi Vigasságok 
cimen gyermeknapot tartottak az Ifjúsági Szövetkezet 
és Körösi Csoma Sándor program közös szervezésében.   
Az Ifjúsági épület előcsarnokában Csiksomlyói Zarán-
doklásról filmbemutató volt mely az egész délután 
folyamán látható volt. Szintén itt volt elhelyezve a 
„Kemendollári Pengőző” vagyis a pénztár. 
 A terembe belépve baloldalt találhattuk a 
„Csikszentlélek” – Biblia sarkot, ahol az érdeklődők a 
Pünkösdi történetet képekben könyvecskének 
hajtogathatták. 
 A terem jobb oldalán a „Nagyszakácsi Csárda” 
találtatott, itt az italmérés 
mellett, Tóth Zoltán 
utánfutóra épitett 
kemencéjében frissen sült 
finom, hagymás 
zsiroskenyér, sütemények, 
kávé, pogácsa, rétes, 
meggyeslepény volt 
kapható. 
A fentieket elhagyva a 
„Fonó”-ba találta magát a 
vendég, melyhez az alábbi 
kézimunka műhelyek 
(asztalok) tartoztak: 
Balról - Gyerekeknek 
Pünkösdi korona készités, festés,  
fonallal ellátott teritő „Pünkösdi Vigasságok” felirattal 
mely himzésre várt, gyöngyfűzés 
Jobbról - a „Kemence” – Pogácsa sütöde, Faragó asztal, 
pecsétek készitése, faragott tulipánok festése,  
Tovább haladva széksorok várták a nézőközönséget és 
a székek előtti téren volt a „Simai Mulató” – Itt történt 
a Pünkösdi király és királyné választási vetélkedés, 
ügyességi verseny, melyet a nagy Cserkészek 
készitettek elő és vezettek le. Szintén itt történt a 
megválasztott Pünkösdi Király és Királyné avatás a 
„falu” leányai körében. 
 A szinpadon a „Széki Asszonyperc” – 
Teaházban teritett asztalok mellett lehetett fogyasztani 
a sajátkészitésű illatos teákat. Innen, ami a teremben 
történt, minden látható volt. Magam is, miután 
meggyőződtem, hogy mi hol található, itt foglaltam 
helyet és innen néztem végig a délután forgatagát. 
 A szülők, gyermekeiket kézenfogva léptek a 
terembe, miután az előcsarnokban befizették a belépőt 
és tanulmányozták a térképet, melyen a fent emlitett 
települések nevei meg voltak jelölve. Igy már sejt-
hették, hogy hol mi történik. A cserkészcsapat 
megjelenésével hirtelen életrekelt a rendezők által 
megálmodott, mondhatnám népi meseország. Miután 
a gyerekhad körbre nézett és megtalálta ki-ki a 

„mesterségét”, életrekelt a „Fonó”. Készültek a királyi 
koronák, gyöngykalárisok, pecsétek, festett tulipánok és 
utoljára de nem utolsósorban készült a pogácsa. Amit a 
kiváncsi személyektől körülállva készitettek anyukák, 
apukák, nagymamák és természetesen (két évestől a 
bakfisokig) gyerekek . Talán ez volt a legnépszerűbb 
foglalkozás. 

Sikerült a pogácsa recepjét ellesnem. Ime: 
Pehelypogácsa kellékei:1 kg liszt, 20 dkg zsír vagy 
margarin, 2 evőkanál só, 2 dkg szódabikarbóna, 1 
nagydoboz tejföl. A hozzávalókat összegyurni, kinyúj-
tani, pogácsa szaggatóval kiszaggatni, tetejüket 

tojássárgájával megkenni, sajttal 
megszórni, közepes meleg 
sütőben aranysárgára sütni. 
 Miután már mindenki 
elkészitette a választott tárgyat, 
ekkor a Körösi Csoma Sándor 
képviselői, névszerint Nevelő 
Judit, Bedekovics Péter, Molnár 
Balázs( bemutatkoztak 2013 
májusi Hiradó-ban), ragadták 
meg a mikrofont. Judit, a 
rendezőség nevében 
köszöntötte a megjelenteket és 
elmondta, hogy a magyar 

hagyományban milyen sokminden kötődik Pünkősdhöz. 
Ezután felkérte Bedekovics Péter segéd lelkészt, hogy 
áldja meg az összejövetelt. Ezt követően ismét Judit 
vette át a szót, bemutatta Molnár Balázst  és egyben 
felkérte azokat akik még nem jegyeztették be nevüket a 
Pünkösdi király vetélkedésre azok még megtehetik az 
előcsarnokban. Judit megköszönte a fenőtt 
Cserkészeknek a közreműködésüket és kezdődött a 
vetélkedés. A győztesek, Máté a Pünkösdi király és Juli 
a Pünkösdi királynő lettek, ez a tisztség egy évre szól 
amikor majd ugyanis újra eldől, hogy ki viszi el a jövő év 
Pünkösdi koronáját. E nap emlékére tisztségüket 
bizonyitó okmányt egy oklevelet kaptak a 
rendezőségtől. 
 Ezután az egyik népszokás szerint, a lányok alsó 
ruhájukban, körültáncolták és köszöntötték a Pünkösdi 
Királyt és Királynét. A „Pirospünkösd neves napján....” 
énekre megtörtént a koronázás, miután lányok 
karikázót táncoltak a két ünnepelt körül. Ezt a hatalmas 
élményt Gémesi Zoltán vezetésével táncház követte, 
mely egyben a nap befejező része volt. Igy történt.  
  A rendezőknek köszönet e nemmindennapos 
rendezvényért és további sok sikert kivánunk! 

Atyimás Erzsébet 

Június 1     Pünkösdi Vigasságok 
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VII IDENTITÁS KONFERENCIA 
SYDNEYBEN 

 
Immár a VII-ik Identitás konferenciát rendezte meg a 
New South Wales-i Szövetség a júniusi hosszú 
hétvégén (június 8-9). A melbourne-i csoportok is 
képviselve voltak: Fodor Sándor VMT, Világos István  
Tiszteletbeli Konzul és Eszter, Makkai Márta és Abonyi 
Zsuzsa a Bocskaiban müködő vasárnapi Iskola, Bico 
János Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes, Kovássy 
István Cserkészek, Kövesdy Éva és András a Magyar 
Néptánckultúra Alapitványt képviselték. 
Melbourneben tartozkodó magyarországi 
néptánctanár Gémesi Zoltán is részt vett a három 
Körösi Csoma Sándor ösztöndijassal Nevelő Judittal, 
Molnár Balázssal és Bedekovics Péterrel együtt. 
 
A konferencia alkalmot adott, hogy az ausztráliában 
működő csoport vezetők megismerjék egymás 
munkáját, terveit. Ez volt a szombati nap lényege. 
Vasárnap az Istentisztelet után folytatódott a 

konferencia, de feloszlódott szekciókra. Én a néptánc 
szekció gyűlésen vettem részt, ahol a főtéma a 
tánccsoportok utánpótlása és a tánctanárok hiánya 
volt. Mindegyik állam másféle képpen próbálja 
kezelni a problémát. A Körösi Csoma Sándor program 
jelenleg sokat segit áthidalni a tánctanár hiányt, mert 
mindegyik állam ahol van néptánccsoport van 
tánctanár szeptember végéig.  
 
Hétfő délelőtt óriási élményben volt részünk. Sydney 
belvárosában, Circular Quay mögött, a Custom House 
előtt, egy magyar Flash Mob-ban vettünk részt. 
Körülbelül 80 néptáncos a Transylvaniacs zenekar 
kiséretével és egy didgeridoo hozzájárulásával 
Moldvai táncokat jártunk. A tánc még folytatódott 
Circular Quay-nél ahol két benszülött a didgeridoo-n 
tovább kisérte a táncosokat. Jó volt magyarnak lenni!  
 

Kövesdy Éva 
A eseményt a Duna TV is mutatta a „Térkép” cimű 
műsorban. 
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Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség hírei                 

   Egy rövid ismertető és köszönet jár mindazon 
kedves honfitársainknak, akik az év folyamán és a 
múltban is támogatták munkánkat úgy pénz 
felajánlásokkal, mint a rendezvényeinken történő 
részvételükkel. 
    Ezek a támogatások hitben adnak erőt 
munkánk folytatásához és az Erdélyből jövő 
visszajelzések erősítenek meg bennünket 
munkánkban és abban a hitünkben, hogy van értelme 
munkánknak és nagyon is szüksége van annak.  
   2012-ben személyes kapcsolatot is 
termettünk erdélyi látogatáskor minden diákkal 
valamint szüleivel, bár akinek van. Több mint 3000 Km
-t tettünk egészen a Gyimesbükki 1000-éves határig. 
Itt meglátogattuk a Szent Lélek árvagyerekek 
otthonát, amelyben szövetségünk adományozta a 
teljes bútorzatot, valamint központi fűtést is.  
   Az elnök rendszeresen levelez és kér 
fejleményi haladási, tájékoztatást az ösztöndíjjal 
támogatott diákoktól. 
   Engedjék meg, hogy csak egy kis részletet 
mellékeljek az egyik levélből a sok közül, amit kaptunk 
az utóbbi hetekben, mint visszajelzést. 

’’Tisztelet Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség Vezetősége és Támogatói! 
Most a napokban értesültem arról, hogy 
megtisztelnek bizalmukkal és támogatnak a 
továbbtanulásban. Nagyon örülök, hiszen így 
sokkal könnyebb lesz nekem és a szüleimnek 
is, nem győzök hálát adni a Jó Istennek, hogy 
ilyen támogatásban részesülhetek. Köszönöm 
a bizalmat, ígérem, hogy nem okozok 
csalódást, továbbra is szorgalmasan tanulok. 
Üdvözlettel, Mihály Tímea Marosvásárhelyi 
orvosi egyetem hallgatója.” 

   A levél magáért beszél, az itteni magyarság 
nagyszerű és áldozatkész támogatása teszi lehetővé a 
fiataljainknak nyújtott lehetőséget, hogy tanulmányait 
folytathassa. Mi az Erdélyi Szövetség Vezetősége és 
tagjai is hálásak vagyunk a magyarság támogatásáért, 
mely nélkül e felkarolt és hasonló szerény 
körülmények között élő fiatalok tovább tanulási 
lehetősége nem lenne megvalósítható. Köszönjük az 
irántunk tanúsított szolidaritást és áldozat-készséget. 
   Mint hosszú évek során támogattunk, bánáti, 

székelyföldi árvízkárosultakat, árvaotthonokat, 

óvodákat és öregotthonokat, iskolákat és kulturális 

egyesületeket. Hosszú éveken át támogatjuk Böjte 

Csaba Ferences rendi testvér árvaházait. Létesítettünk 

ösztöndíjakat jó tanuló és arra rászoruló diákok 

részére, Bólyai egyetem, Kolozsvári Ref. Kollégium, 

Nagyenyedi egyetem, Marosvásárhelyi orvosi 

egyetem, Nyilas Misi tehetségkutató alapítvány, 

Székely Mikó ref. Kollégium, Szt. Erzsébet Líceum, öt 

rászoruló és tehetséges fiatal részére biztosítunk évi 

ösztöndíjat a köszönő leveleik bizonyítják, hogy ezek a 

fiatalok nem tudnának tovább tanulni támogatásunk 

nélkül. 

   Jelenleg is két orvosi tanhallgatónk van első 

és második évesek a Marosvásárhelyi orvosi 

egyetemen.  

Küldtünk adományokat a csángó Magyar falú nevű kis 

településre, az új magyar iskola megépítésére mert a, 

gyerekek garázsban tanultak idáig, most már működik 

is az új iskola.  

 Három kút kis falunak, szintén adományokat 

küldtünk egy új magyar iskola megépítéséhez, amit 

először majdnem elvitt az árvíz, most meg leégett. 

Jelenleg családi házban folyik a tanítás és óvoda is. 

   Csángó Magyar rádiónak is küldtünk 

adományt rendszeres működéséhez. Szerkesztője 

szerint Ausztráliai Erdélyi Szövetség volt az első 

adakozók között. Köszönjük az irántunk tanúsított 

szolidaritást és áldozat-készséget. Továbbá 

szeretnénk meg köszönni azoknak is, akik más 

államokból is küldenek támogatást rendszeresen és 

megtisztelnek bizalmukkal. 

 További adományokat szívesen fogadunk 
különböző megnevezett célokra és kérnénk csekket, 
vagy mony ordert, a COUNCIL OF AUSTRALIAN 
HUNGARIANS FROM TRANSYLVANIA névre kitölteni. 
 Postacímünk; Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
                       760 Boronia Road. Wantirna VIC. 3152 
Erdélyi szeretettel viszontlátásra legközelebbi 
rendezvényünkön:  
2013. október 6-án, az Erdélyi Ebédűnkön. 
 
Jelszavunk továbbra is:- Segíts, hogy segíthessünk! 
 

Bálint Rozália Sajtófelelős       
 

NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK! 

Június 4  
Nemzeti Összetartozás Napja – „Elválaszthattak, de 
szét nem választhatnak”  ezzel a jelszóval hirdették 
június 4.-t a Duna televizión. A fenti jelszó hallatán az 
jutott az eszembe, hogy mi itt az összetartozást azóta, 
amióta a sors idevetett bennünket megéljük. Nem 
mondhatom, hogy mindig harmóniában éljük meg, de 
itteni életünk nem engedi meg, hogy hovatartozásunk 
kérdés, avagy megkülönböztetés legyen.  

Magyarok vagyunk!  
Atyimás Erzsébet 
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Összefogás 
Nem olyan rég volt június 4-ke összetartozásunk 
ünnepe. Felemelő érzés tudni, hogy bárhol élsz a 
világon, akkor is egy nagy meleg családnak 
Magyarországnak vagy tagja.  
Magyar hazánk most nagyon bajban van, magyar 
emberek sorsa dől el azon, hogy Mi, Te Én, hogyan 
segítsük meg a Duna Áradása által károsultakká vált 
családtagjainkat. 
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség július 31-vel 
bezárólag gyűjtést szervez, melynek Te is legyél 
adakozója. Csekk vagy Money Order-ra írd rá: 
Council of Australian Hungarians from Transylvania 
A borítékra a cím: Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség, 760 Boronia Road, Wantirna 3152 
Az adakozok névsora és az összejött összeg a Magyar 
Életben lesz közölve. 
A pénz az ausztráliai magyarság nevében lesz tovább 
küldve. 
Nagy családi szeretettel és tisztelettel: 
Bálint Kálmán: Az Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség elnöke  

A NAPTÁR 

 

A falon függő lap felsorol napokat, 

Jelentős neveket, fontos adatokat.  

Mikor látom hogy múlik el egy nap, 

Ki-ki mit tett, adott-e vagy mit kap. 

 

Lehet nagy érték, esély, oly roppant ritka, 

De szó sincs arról, hogy van nem vélt titka. 

Az idő drága hiánycikk és párja nincs. 

Egy-két perc alatt gazdát cserél a kincs. 

 

Tele magtár, raktár, új, színes szép naptár 

Miből időt, s új napot venni nem lehet már. 

Bár, emléket, hírt és ékszert is lehet, 

De, időt, napot tárolni még sem lehet.  

 

A napjait ki ki csak egyenként kapja. 

Tőle senki sem kéri, s kapja azt már vissza. 

Hisz, Isten a nap és ember feltalálója. 

Jól tudja mi nincs gyűjtve naptárokba'. 

 

Még is van ára, értéke minden napnak. 

Ember egyszerre több napot még nem kaphat. 

Önmaga dönt, s felel napról - napra 

Örök időben ki juthat ötről - hatra? 

 

Ami nem múlik el az nem is változik. 

Az örök jövőben ki kivel találkozik? 

Van ki létezhet mindig egyéb nélkül? 

Lám, csak Isten él örök dicsőségből. 

 

Antal Péter 
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Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

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

 

Disznótoros Zenés Vacsora 
 

Július 13-án szombaton 6-órától 
Büfé Vacsora: $42 

 
Jó hangulatú zenével  

Pityu és Ági szorakoztatja  
kedves vendégeinket 

 
Asztalfoglalásért kérjük hivja 

 

9801 8887 
 

 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 
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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  

Ha hivatalos ügyintézésre van szüksége 
forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and Solicitors  
McPherson Building 

Level 3,  546   Collins Street 
Melbourne, Vic. 3000 

Telefon; (03) 9650 7574  
Fax; (03) 9650 7574 

Email; enquiries@msandor.com 

DR KAPANTZIÁN ARTÚR 
Ügyvéd – Barrister and Solicitor 

Mobil: 0422 524 206 
arthur.kapantzian@alr.com.au 

 
 Végrendeletek, (Will and Estate Planning) 
 Általános Meghatalmazások (Power of 

Attorney) 
 Hagyatéki ügyek (Probate and Administration 

of Deceased Estate) 
 Családjogi ügyek (Cohabitation Agreements, 

Divorce, Parental and Property Settlements) 
 Ingatlanok Adás-vétele, (Contract of Sale of 

Real Property, Conveyancing) 
 Kereskedelmi és vállakozási szerződések, 

(Consumer Protection Law, Sale of Business, 
formation of Partnership and or a Company) 

 Bérleti megállapodások (Lease, Transfer of 
Lease, Renewal of Lease) 

 Magánjogi viták (Civil Law Disputes) 

 
         Anthony Raso and Associates 

   1 Darryl Street, Scoresby Vic 3179 
         Telefon: (03) 9763 6399  

A Sydney-i 2RRR melbournei 
munkatársa Kövesdy Éva aki 

alkalmanként  beszámol a melbournei  
eseményekről. 

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

www.2rrr.org.au  

Én nem tudtam 
 
Én nem tudtam, hogy ezt így is lehet, 
Ahogy éjjel nézem némán a fényeket, 
Ahogy minden csillagban megkereslek, 
És suttogom szüntelen, hogy szeretlek. 
 
Én nem tudtam, hogy ezt így is lehet, 
Érezni kezembe simulni kis kezed, 
Érezni szívemben dobbanó szívedet, 
És engedni, hogy magával vigyen a képzelet. 
 
Én nem tudtam, hogy ezt így is lehet, 
Várni minden percben, hogy ott legyek, 
Várni minden éj sötétjében lelkedet, 
És csodálni szüntelen az édes szerelmet. 
 
Én nem tudtam, hogy ezt így is lehet, 
Erről nem írtak nagy írók könyveket, 
Erről nem szóltak könnyező énekek, 
És nem kóstolt még ember ily édeset. 
 
Én nem tudtam, hogy ezt így is lehet, 
Elringat az éjjel, holdfényben két szívet, 
Elringat, mikor látom csillanni kis szemed, 
És a világ ma összeláncolt két életet. 
 
Én nem tudtam, hogy ezt így is lehet, 
Felfedezni minden kicsiny virágban Téged, 
Felfedezni remegve tündér-ölelésedet, 
És áldani a sorsot, hogy megtörténhetett. 
 

Molnár Balázs 
KCsP ösztöndijas 

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


16 



17 

Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429  

email: balintkalman@hotmail.com 

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

 

 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Sinka Imre  
tel:    O413 423 13O 

email:  imgasi@hotmail.com  

 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 6,30 
órai kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági 
termében.  
 

 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök:    Gruber Tibor 

tel: 5968 9939 vagy  0409 802 115  

 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
elnök:  Tóth Teréz 
tel:   9898 3930 
 
email: tothterez6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 

 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   0409 434 417 
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Jobbágy Simona   
tel:   9727 2898  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
MHTV 
Elnök: Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
 
email: spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

Trianon Társaság 

Elnök: Papp Etelka      
tel: 97960780 
email. Papp Etelka etelp.szarka@bigpond.com 
 
Célunk : Kutatni és a világ nyilvánossága 
elé tárni az 1920-as Trianoni Békedik-
tátum igazságtalan, történelmileg hibás 
döntéseit.  
 

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
mailto:imgasi@hotmail.com
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július 6. szombat  Munkanap 
     
 
júnlius 7 vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
     
         
július 14. vasárnap 8.30 Szentmise 
      
július 20. szombat Anna Bál 
 
július 21. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
            
július 28. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 

 
 

Augusztusi  naptár  
 
 

augusztus 17. szombat  Ízek, Táncok—Táncízek Néptánc Gála műsor 
  

augusztus 18. vasárnap  Szent István 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 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. 

JÚLIUSI NAPTÁR 


