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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 

63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2013-es  
Munkaterve –  novemberi 

 
november 2: 

Összejövetel 
 

november 16: 
Összejövetel 

 
 

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

2013–ban, az alábbi dátumokon, 
reggel 8 órától 

 
November 2 
December 7 
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Szent István napok-utóirat  

A  Melbournei Magyar Közösség, a hosszú 
évtizedek, számos magas szintű rendezvény 

megelégedett tanui. Már az 1848-as forradalmat 
követően érkeztek magyarok Ausztráliába, 
viszont a magyar társadalmi élet 1949 után 
kezdődött. A magyar egyházak és egyesületek 
társadalmi életét, az 1956-os forradalom 
menekültjeinek érkezése nagyban befolyásolta, 
fellenditette. Összefogással (pénz előjegyzés) 
1957-ben megvették Richmondban az első 
Magyarházat. Regnum Mariánum Kollégium 
(Katolikus Egyház jóvoltából) is ekkor nyitotta 
meg kapuit a kiskorú fiatalok előtt és megnépese-
dett az 1949-ben létesitett Református Egyház-
község is. (a Fitzroy-i templomot 1970-ben 
vásárolták). A széleskörű magyar társadalom kia-
lakulásában az is szerepet játszott, hogy 1949-től 
a bevándorolt közösség köreiben már voltak te-
hetséges, képzett személyek (papok, tanitók, 
művészek stb), akik önkéntes szerepet vállaltak. 
A már létező egyesületeken kivűl, mint a Magyar 
Nyelv Iskola  és a Cserkészcsapatok, megalakult 
a Margit Kör (fiatal lányok részére), a Richmond-i 
Magyar Házban Solymossy Kálmán (a Budapesti 
Opera Ballett volt tagja) vezetésével tánccsoport 
alakult. Ahozz, hogy még napjainkban is működik 
a széleskörű magyar közösség, hozzájárult az a 
szerencsés körülmény, hogy az évek során  
Magyarországról számtalan művész látogatott el 
Ausztráliába és miután felépült a Melbourne-i 
Magyar Központ időnként tánctanárok/
koreográfusok is érkeztek és ez mindig nagy 
sikerrel végződött, mivel fellenditették a népitánc 
és művészet iránti érdeklődést a már ittszületett 
fiatal nemzedék körében. Ezen személyek közűl 

kiemelkedő egyéniség Quittner János, aki 
többszöri itt tartózkodása ideje alatt új életet önt-
ött a közösségbe, különösen a fiatalokba. A mag-
yarságérzet szunnyadó tűze soha nem alszik ki 
csak lelohad és minden alkalommal amikor Ma-
gyarországról érkezik egy-egy tánctanár, művész 
újra lángra lobban, tovább izzik. 
 Most sem történt ez másképp Gémesi 
Zoltán, Nevelő Judit, Svak László, Svak Andrea 
tanitók, a Transylvaniacs Zenekar, Gyöngyös-
bokréta/Kultúr Kör/Magyar Központ Néptánc-
csoporjai és a Kőrösi Csoma Sándor program 
ösztöndijasai által rendezett Szent István napo-
kon.  
 Amikor gyönyörködünk egy-egy előadás-
ban, eszünkbe sem jut, hogy arra gondoljunk 
mennyi idő, türelem, fáradtság, álmatlan éjszakák 
szükségesek ahhoz, hogy a közönség megelége-
detten távozzonn. Mindig jóleső érzés, a műsor 
befejeztével, a megelégedett közönségtől hallani, 
„ismét rendkivüli látványban volt részünk”. El sem 
képzelhető milyen fegyelmet, kitartást igényel egy
-egy rendezvény a rendezők és a szereplők rész-
éről egyaránt. „Izek, Táncok-Táncizek” előadás 
és másnap a Szent István Ünnepély is, nivóban, 
az előző évek ünnepségeit, rendezvényeit követ-
ték. A sok hónapos táncpróbák, előkészületek 
ismét jó eredménnyel végződtek. A szereplők és 
a nézőközönség egyaránt boldog volt és meg-
elégedett.   
 Úgy a vendég, ez alkalommal Gémesi 
Zoltán és a Körösi Csoma Sándor Program Mel-
bourne tagjai, valamint az itt élő, csoportokkal 
foglalkozó értékes tanitók egyaránt megbecsülést 
érdemelnek. 
A közösség nevében köszönjük! 

Atyimás Erzsébet 

2013 október 19 

Gálaest a Mansfield-i Performing Arts 
Centre-ben 

189 kilóméterre Melbourne-től, a victoriai alpok festői 
tájának egy kis helyiségében, Mansfield-ben, nagy 
reményekkel készült az Egység és Sokféleség Egyesület 
(Unity and Diversity Inc) szombaton október 19-én egy nem 
mindennapi szines műsorral. Az egyesület önkéntesei vala-
mint partnerei és támogatói sok időt, pénzt és munkát nem 
kimélve készültek az előadásokra. Balan Márta toborozta a 
magyar vendégszereplőket. A magyar részről a Geelong-i 
Mezei Virág Tánccsoport szerepelt a nemzetek műsorában 
és Patócs Joanna szoprán a klasszikus műsorban vett részt. 
Hét különböző nemzet népitánccsoport, egy balett kar, skót 
dudások és négy művész alkotta a százon felüli szereplők 
csoportját. Fantasztikus szines műsor került bemutatásra. A 
nézőközönségnek egy kiváló, szines előadásban volt részük.  
Ami sajnálatra méltó, hogy a többkultúrás ország, világ né-
pei már nem olyan érdeklődéssel vannak egymás iránt mint 
ahogy azt a vezetőink megálmodták. 

Atyimás Erzsébet 

Képeket Tony Delov készitette  
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Ámon Lilla  fényképei 

2013 október 20 
  
“A múlt egyesek szerint nem fontos, de az élet legfon-
tosabb része az, mivel benne van minden: minden amit 
átéltél, ami miatt boldog vagy és minden szomorúság 
amiből tanulni tudsz!”  

a fenti idézet a világháló póstájából 
  

1956 Forradalom és Szabadságharc –   
Megemlékezés Ünnepi műsor a             

Melbournei Magyar Központban 
 Az Ausztrál tavaszban, a megemlékezés napjára, egy 
meleg nyári nap alakult ki. Lassan összejött az ünneplő 
közönség és a meghirdetett időben, délután három 
órakor Bakos János, a Melbourne-i Magyar Központ 
vezetősége nevében, üdvözölte a megjelenteket, 
elénekeltük a Szózatot és az alábbi egyének és 
egyesületek képviselői elhelyezték virágcsokraikat/
koszorúikat az Emlékműnél, ilymodón adva tiszteletet 
a Szabadságharc Hőseinek és áldozatainak.  

 Ausztráliai Magyar Erdélyi Szövetség 
Barna Szilárd 
Délvidéki Demokratikus Magyar Szövetség 
Magyar Szabadságharcosok Szövetsége, 
Victóriai Szervezete 
MHTV   Melbourne-i Magyar Televízió 
Szent László Rend 
Trianon Társaság 
Viktóriai Magyar Tanács 
Vitézi Rend 
Melbournei Magyar Központ 

A megemlékezés az Ifjúsági Teremben folytatódott. 
Bakos János elmondta, hogy ellentétben az eddigi 
októberi megemlékezések műsoraitól, ez alkalommal, 
a szereplők, az előzményeket (második világháború 
végétől a forradalomig) fogják ismertetni és igy a 
műsor a következő mondatokkal kezdődött: 
  *“1956 története nemcsak forrongás és harc 

volt, hanem az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága 
is. Az a tiz nap maga a mennyország volt. 
 Boldogságban úszott az egész ország. A durvák 
megszelídültek, a zárkózottak kinyíltak, a zsugoriak 
bőkezűek lettek, a keserűek mosolyogtak, sőt a 
reményt vesztettek is bizakodni kezdtek. Örömmámor 
áradt szét a szívekben. Jó volt Magyarországon élni, jó 
volt magyarnak lenni. Így maradjanak meg 
emlékezetünkben ezek a napok!” 
A műsor tartalma röviden összegezve a következő volt: 
a II Világháború szörnyűsége után a magyar nép jobb 
életet remélve kezdett hazája újjáépitéséhez.  A 
valóság, a kommunista szovjet diktatúra alatt, 
rémállommá vált. A magyar nép nem tűrhette tovább a 
kommunista terrort és ez váltotta ki az 1956 október 
23-i békés felvonulás csodálatos egységét és ekkor 
tapasztalta az egész ország a fenti idézet * sorait. A 
felkelés és szabadságharc minden ellen szólt, amit az 
akkori hatalom jelentett és ismét mint már annyiszor a 
történelmünk során, ha rövid időre is, de egy volt a 
nemzet. 
 Végezetűl Pálos István egypár mondatban 
buzditotta a jelenlevőket, hogy most megért az 
alkalom arra, hogy ismét egyek lehessünk és ezt a 
lehetőséget, az állampolgárság felvételével, aki teheti 
használja ki. 
 Az ünnepség a Himnusz eléneklésével 
fejeződött be. 
 Ilyen alkalmakkor a jelenlevők mindig 
átszellemülten, az ünnep hangulatában, folytatják az 
egymásközötti beszélgetést és gondolataikba merülve 
még néhány napig a hatása alatt maradnak. Engem 
személyesen igy érint egy-egy megemlékezés.  
 Köszönetet monduk a rendezőknek, 
szereplőknek és munkatársaiknak, mert nélkülük nem 
lenne méltó megemlékezés: Bakos János, Gyarmathy 
Andrea , Hegedűs József, Kleman Andrea, Mártonhelyi 
Erika, Tóth Mónika.    

Atyimás Erzsébet 
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2013 október 23 
 

Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, Sikó 

Anna nagykövet kiséretében, Victoria Állam 
vezetőivel való hivatalos találkozását követően,  
látogatást tett a Melbourne-i Magyar Központban. 
Mivel, hogy az ez évi megemlékezés vasárnap      
20-án lett megtartva igy, a magyar hősök 
emlékművének megkoszorúzását követően 
Semjén Zsoltnak és Sikó Annának családias 
fogadtatásban volt részük.  A röpke fogadtatáson 
sor került az “56-os emlékzászló bemutatására, a 
zászló a Forradalom és Szabadságharc 50. 
Évfordulóján lett aláirásokkal ellátva, melyre a 
vendégek követkző szövegeket irták: 
 “1956 a Magyar jogállamiság alapja! 
Megbecsüléssel.”  Semjén Zsolt Magyarország 

miniszterelnök helyettese. 
“Büszke Magyarként hálás köszönettel ’56 
emlékére” Sikó Anna Magyarország Canberrai 
nagykövete. 
 Semjén Zsolt és kisérete a Melbourne-i 
Magyar Központban-i rövid látogatás után, a 
Fiztroy-i Bocskai Református egyházközségnél 
folytatta hivatalos teendőit, részt vettek a 
hagyományos gyertyafényes megemlékezésen és 
Semjén Zsolt megnyitotta a konzuli irodát. 
Október huszonharmadika kettős ünnep, mivel a 
harmadik Magyar Köztársaságot 1989. október   
23-án, az 1956-os forradalom évfordulóján Szűrös 
Mátyás, az Országgyűlés elnöke, ideiglenes 
köztársasági elnök kiáltotta ki Budapesten. 

Atyimás Erzsébet 

Ámon Lilla  és Bodó János fényképei 
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DÉLVIDÉKI VÉRBOSSZÚ 1944-45 
Több délvidéki iró, történész valamint a magyarság működő 
társadalmi szervezetei, a hatvanas évek kisérleteit nem 
számitva, a kilencvenes évektől mutattak rá a Délvidéken 
1944-45 során végrehajtott népirtásra, melyek a délvidéki 
magyarok ellenében történtek meg. Annak ellenére, hogy a 
történelmi kutatások megrekedtek, mert az adatokat 
eltüntették, elegendő bizonyiték van arra, hogy a jelzett 
időszakban több tizezer délvidéki magyar , köztük igen sok 
kiskorú, áldozatúl esett szélsőséges szándékú előre felfegy-
verzett csoportoknak. Tervszerűen, mindennemű birósági 
eljárás nélkül történt meg a több tizezer magyar 
megsemmisitése, irtása. Ez a szörnyű esemény tabú, az új, 
azaz a második Jugoszlávia szervei által legszigorúbban tiltott 
és elpalástolt téma volt. Néhány hivatalos értelmezések 
szerint a terv (program), a népirtás (atrocitás) nem más mint 
válasz, visszaütés volt az 1942-es évben történt újvidéki 
eseményekre. Viszont, ami 1942-ben történt semmivel sem 
indo-kolható, akkor sem, ha a bécsi döntés értelmében 
bevonuló honvédség időnként a kukoricásokból 
fegyveres csapatok lövöldöztek. Elvégre, ezeket a 
lövöldöző tetteseket kellett volna elfogni és felettük itélkezni. 
De lényegében nem ez történt. Ezért is tekinthetők az 1942-es 
éjvidéki halálba menők (majd kétezer személy), semmivel 
sem indokolható áldozatoknak. A két esemény között 
különbség van, nemzetközi jogi és ember jogi szempontból. 
 Az 1942 évi újvidéki razziával kapcsolatban hivatalos 

magyar szervek jártak el és jogi eljárásban hoztak 
felelősségrevonó itéleteket, 1944-es magyar ellenes 
népirtásért, atrocitásért hivatalos jugoszláv vagy szerb 
szervek soha senkit nem vontak felelősségre. 

 Az 1944-45-ös magyar ellenes terv méreteiben, 
szándékaiban a népirtás bűntényét meriti ki. 

 Délvidéken a magyar lakta területek már a királyi 
Jugoszlávia szemében is mostoha módon volt kezelve. Mi 
mindannyian tudjuk azt, hogy az ott élő magyarság 
megkérdezése nélkül területeikre szerb önkénteseket, azaz 
„dobrovoljacokat” költöztettek, a volt Jugoszlávia különböző 
területeiről már 1922-ben. 
 Az 1944-45-ös magyarellenes atrocitások jogi 
jellegére visszatérve, vajon ez nem népirtás volt e? A 
népirtás,  nemzetközileg törvényesitett (szankcionált) 
bűncselekmény, amely soha nem évül el. Népirtás? 
 Ez egy nép, népesség tömeges megsemmisi-tését 
jelenti. Aki ezt megtette, az a népesség megszüntetésének 
szándékával tette meg. Hogy népirtás volt és semmi más az is 
mutatja, hogy nem volt semmiféli jogilag véghezvitt (releváns) 
itélkezés, biráskodás, eljárás. Az itt élő magyar embereket 
nemzetiségre való tekintettel fosztották meg életüktől, igen 
sokszor kegyetlenül, embertelen módon. Teljesen ártatlan 
embereket fosztottak meg életüktől csupán azért, mert 
magyarok voltak. Ezeket az embereket tömegsirba lökték. 
Hozzátartozóik mai napig sem tudják, hol vannak eltemetve. 
Temetésük módja embertelen, az emberi méltóságot sértő 
módón történt. Ezzel is kimutatták szélsőséges 
téveszméjüket, mely szerint a délvidéki magyarok „kollektiv” 
bűnösök. Most az ellen hadakoznak, hogy nem aszerbség a 
bűnös, hanem egy szűkebb csoportja. A felelőssség mindig 
egyéni, akkor is ha több ezer a bűnös. A magyarok elleni 

népirtás nem csak egy ember műve volt, voltak ott tettesek, 
társtettesek, felbújtók is. Hogy kik voltak, még ha nem is 
élnek, fel kell tárni, megnevezni név szerint még akkor is ha 
sokan voltak – akkor sok névvel. 
 A délvidéki magyarok egyéneit és közösségét 
sértették meg nem egyszer. Embertelen módon. Az életeket 
nem lehet vissza hozni. A kegyeletet nem lehet csupán 
főhajtással megadni. Meg kell adni a jogokat. A felelősöket, 
még akkor is, ha már nem élnek, meg kell nevezni, 
utólagosan el kell itélni. Ki kell adni az erre vonatkozó 
adatokat, iratokat. 
 A délvidéki magyar kisebbségi kérdést nem lehet 
(nem szabad) izoláltan szemlélni. A nemzetközi bűntényeket 
még megbocsátani sem lehet, mert azok a nemzetközi 
közjogi szempontból megbocsáthatatlanok és 
elévülhetetlenek. Minket, délvidéki magyarokat nem lehet 
mindig „bűnbakoknak” tekinteni olyan tettekért, amit sem, 
„kollektivan” sem egyénileg nem követtük el. A nemzetiségi 
probléma a délvidéki térségben nem fog megoldódni akkor 
sem, ha azt teljesen elszerbesitik – ami már jóformán meg is 
történt. A szerbség, ez esetben még egy vád alá kerülhet, a 
kollktiv bűnősség vádja alá. 
 Igazságot, emberhez méltó életet az ott élő magyar 
testvéreinknek, honfitársainknak! 
Honfitársi tisztelettel, 

 Fliszár Petronella 
 Tel: 03 9758 4620 

  

EMLÉKNAP 
„Akikért nem szólt a harang” 

A délvidéki, 1944-45-ben ártatlanúl kivégzettek 
emlékére 

  

SZENTMISE 
2013. november 24-én, vasárnap 8,30 órakor  

a Szent István Ökumenikus Templomban 
Melbourne-i Magyar Központban 

760 Boronia Road, Wantirna 

9,30 órakor Emlékműsora Központ emlékparkjában 
a nap diszvendége  

Dr SÁNDOR ILDIKÓ konzul 
Kérjük a szervezetek képviselőit zászlóikat hozzák magukkal 

  
A rendezvényt a Victoria-i Magyar Tanács támogatja     

 
12,30 órakor közös ebéd a Kék Duna D.M.SZ.   otthonban 

9 Homeleigh Rd, Keysborough – melway 94 B1 
ajtónyitás 11 órakor 

Ebédre kérjük jelentkezzen, november 22.-ig 
Kaltenecker Katalinnál tel: 9705 1638 

 

Bővebb felvilágositásért kerjük forduljon Juhász  

Gézához a 0412 335 675 telefonszámon 
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► 

Magyar Néptáncfesztivál Tervezet, 2014 Melbourne, 
Ausztrália 

 

HATÁRTALAN HAGYOMÁNY  
A Kárpátmedencei Diaszpórában élő magyarok 
találkozása a legtávolabbi Magyar Diaszpóraval 

 
A jövő az enyém, mondjátok. 

Itt az alkalom! 
És én azt kérdem, milyen jövő? 

Kettős életem keresztútján 
sok mindent, talán hiába vártok el tőlem, 

de halljátok: 
a nyelv még él az ajkamon!  

(Ruttkay Arnold melbourne-ben élt költő Soha nem 
láttam a hazát című verséből)  

 
Melbourne-i magyarságknak legalább fél évszázados 
hagyománya és tapasztalata van néptánccsoportok és 
ezzel kapcsolatos programok megszervezésében.  
Legutóbbi átfogóbb projektünk a pozsonyi Szőttes 
Kamara Néptáncegyüttes 31 tagú Melbourne-i 
szervezésű látogatása a tizenharmadik Hungarofest-re, 
melynek keretében az együttes Canberra, Sydney, Új 
Zéland-i turnékon is részt vett. A Melbourne 
központjában tartott ENOSI fesztiválon a helyi magyar 
táncegyüttes és a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes 
közös műsorban léptek fel, melyet táncházak, 
táncpróbák követtek.   
  
A Néptánctanárok Melbourne-ben elnevezésű program-
ban eddig többek között a következő ismert tánc-
művészeket láttuk vendégül: Gémesi Zoltán 
(Életfordulók, Izek, Táncok-Táncizek Gálaműsorok), Kiss 
Árpád (Egymillió Lépés Gálaműsor), Farkas Tamás 
(Péternapi Mulatság Gálaműsor), Reicher Richárd 
(Magyarbődi Tánctábor), Ertl Péter (Bodrogközi Táncok 
szeminárium és Vajdaszentiványi Néptánctábor), Leng-
yel Melinda (Vajdaszentiványi Néptánctábor), Béres Ani-
kó (Bodrogközi Táncok szeminárium), Kádár Ignác, Ma-
kovinyi Tibor, valamint Erdélyi Tibor munkásságai.  
  
Quittner János koreográfus alkotómunkája a helyi 
táncosokkal együtt kultúrtörténeti nagyságrendű és 
ugyanakkor közösségteremtő bemutatókkal (István a 
király; Pro Patria, Pro Libertate; A megfeszített) 
erősitették diaszpóránkat . 
 
A Honvéd Együttes és a Hegedős Zenekar turnéja volt a 
Magyar Kormány millenniumi ajándéka számunkra. Ez 
segített felismerni, hogy  közösen is építhetjük 
megmaradásunk hídfőit. Kárpát-medencei hagyomány-
őrző kapcsolataink szélesedtek érdeklődő fiataljaink 
egyéni kezdeményezésű "hazalátogatásaival" is. A 

fentiekből baráti kapcsolatok is születtek a magyar 
területek táncosai és a melbourne-i hagyományőrzők 
között, melyeket azóta is erőnkhöz mérten ápoluk 
úgy, mint kárpát-medencei hazánk élő kultúráját.  
  
A kezdetektől napjainkig az áldozatos munkát 
önkéntesen vállaló szervezőknek és minden 
résztvevőnek  nagyon fontos maradt, hogy a 
következő korosztályok megőrizhessék egyedi ma-
gyarság-tudatukat, identitásukat.  
  
A melbourne-i Magyar Néptánc Kultúra Alapitvány 
terve egy három hetes hagyományápoló fesztivál: 
HATÁRTALAN HAGYOMÁNY címmel. Terveinket és 
velejáró kiadásaink részleteit feltárva, magyarság-
unkért  felelősséget vállalók segítségével elindul-
hatnánk a szervezés útján. Minden önkéntes 
munkaerő és minden zenész, táncos, énekes 
áldozatvállalására építve számítunk programunk 
sikeres megvalósításában.  
 

Program terv  
Kulcsszemélyek: 

Gémesi Zoltán, Magyarország: Táncművész, 
koreográfus, a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes 
művészeti vezetője, az együttes 2013-as ausztráliai 
turnéjának főszervezője. A Határtalan Hagyomány 
fesztivál anyaországi koordinátora és szaktanács-
adója, előadásokért felelős tanár. Vállalja, hogy 
minden szükséges részletet megszervez az illetékes 
magyarországi személyekkel.  

Szőttes Kamara Néptáncegyüttes: Négy pár 
táncos a felvidéki Pozsonyból akik hitelesen örzik, 
tanítják és tovább adják néptánchagyományaikat a 
fiatalabb generációknak otthon, valamint a diaszpóra 
magyarságának.  

Népzenekar Magyarországról: Négy népzenész 
és zenetanár akik hitelesen szólaltaják meg  szülő-
földjük népzene hagyományát, illetve tovább adják 
helyi magyarságnak és az ausztrál közönségnek.  

Énekes és táncpedagógus: Gyönyörű 
népdalaink, gyermekjátékaink, népszokásaink 
bemutatása, tanítása az itteni fiatalságnak. 

Adatközlő énekesek Erdélyből:  A Mezőségi Búza 
falujából, Takács Anna és Takács Piroska népi 
énekesek. 

Kézműves és bábos: Népi ékszerek, pitykék 
készítése valamint gyermek programok szervezője.  

Kövesdy Éva, Ausztráliai fő-koordinátor. Minden 
szervezési és előadói al-koordinátorok feletti 
döntéshozó, a kapcsolatfenntartó al-koordinátorok 
vezetője.   
 
Programmenet:  

Időtartam: 2014 február-március, három hét. 
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Kiemelkedő programok Határtalan Hagyomány 
Fesztivál, Melbourne valamint Canberra és Sydney 
magyar közösségeiben megrendezésre kerülő 
programok (ének-zene-tánc tanítás, kézműves 
foglalkozás, táncelőadás). Castelamine-i „Buda” 
történelmi háznál ausztrál közönségnek magyar 
kultúránkat bemutatjuk. Alkalom lesz pár napra az 
auckland-i magyarokank is újra bemutatkozni 
programunkkal. 

 
Eszközök: Táncbemutatók/Táncházak, Népi 

hangszerekkel való ismerkedés, Kiállítások, Kézműves 
foglalkozások bemutatása (hímzés, faragás, népi 
ékszerek készitése, gyerekeknek bábozás) Magyar 
ételek, italok kóstolása, az interaktiv részvétel 
lehetősége.  

 
Előadások: Vendégek fellépései diaszpóránk 

számára, diaszpóránk előadóínak fellépései, közös 
fellépések Magyar és Ausztráliai szervezésű 
interkulturális rendezvényeken az emlitett 
helyszineken.  
 
Tervünk belátható eredményei  

 
Az Ausztrál Diaszpórának főleg a második, 

harmadik és sokadik generációja által tapasztalt 
személyes benyomások, a nyelvi-zenei-kulturális 
élmények képesek magyarságtudatot ébreszteni, 

építeni és erősíteni. Ennek beláthatatlan vetületeit 
bízzuk a megmaradást igérő Magyar Sorsunk 
Gondviselőjére.  

 
Mindenki, aki "tengeren innen és túl" személyes 

erőfeszítésével energiát, időt és munkát áldozott a 
magyarság megmaradására, újabb építőkövévé válik 
Szellemi Pantheonunknak, melynek során kapcsolatok 
jönnek létre, barátságok mélyülnek. Magyar 
felnőttéválásunk egyik legnemesebb eszközétől 
lennénk szegényebbek enélkül.   

 
A nem magyar kultúrák felfigyelhetnek kicsiny, de 

tartalmas jelenlétünkre itt, a Dél Keresztje alatt. Ezzel a 
fesztivállal magyarságunkról teszünk tanúbizonyságot 
a mai globalizálódó világban.  

 
Tervünk megvalósitásához, Sikó Anna nagykövet 

közbenjárásával, a Magyar Kormány részbeni anyagi 
támogatást biztosit, melyet hálásan köszönünk. Mivel 
a kapott összeg nem fedezi a költségeket, igy a 
melbourne-i magyar közösségen belül támogatóinkhoz 
folymodunk, hogy mint sokan ebben az évben is 
tették, nyujtsonak segitséget hogy ez a fesztivál 
megvalósuljon. Kérjük szives adományaikat a 
Központba póstázni—760 Boronia Road, Wantirna 
3152, csekket vagy money order-t Hungarian Cultural 
Fund névre kiállitani. 

 
Kövesdy Éva 
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► 

 

Erdélyi Magyar Szövetség hírei   

 

   Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség ez 
évben is megrendezte a hagyományos Erdélyi 
Ebédet, amire mindig október első vasárnapján 
kerül sor.  Mint minden évben ez az egyik 
kiemelkedő eseménye a Szövetségnek. 
    Ez alkalommal 2013. október 6-án 
vasárnap került megrendezésre. Jó volt látni már 
12 óra után jöttek a vendégek, hölgyek nagyon 
elegánsan, férfiak is ünneplő ruhában érkeztek jó 
időjárás közepette. Ez a 
rendezvény, amelyen oly sok 
ismerős és jó barát évről évre 
találkozik és őrül a 
viszontlátásnak.  
    A pénztárnál, ahol 
Győri Izuka és Szegedi Erika 
szakszerűen látta el a 
teendőket, a vendégek rövid 
várakozás után átvették az 
ebédjegyeiket, majd Dér Józsi 
vezette a vendégeket a 
helyükre. 
     Rendezvényünkön közel 215 fizető vendég 
foglalt helyet a szépen feldíszített asztaloknál az 
Ifjúsági Teremben.  Kedves vendégeinket ez 
alkalommal is a jól ismert Székely zenekar 
fogadta és szórakoztatta, kellemes hangulatot 
teremtve az érkezőknek.  
     Az elnök Bálint Kálmán üdvözölte a 
nagyon szép számmal megjelent vendégeket, 
többek között Dr. Sándor Ildikót, konzul hölgyet. 
Az elnök beszédében megköszönte a megjelentek 
támogatását, jelenlétükkel biztositva Szövet-
ségünk további működését. Rövid tájékoztatót 
tartott a szövetség eddigi eredményeiről, mint 
például a Duna árvízkárosultak megsegítésére 
gyüjtött egymillió forintról és további ösztöndíjjal 
kapcsolatos támogatás célkitűzéseiről. Nagy 
tapssal köszönték meg a vendégek szövetségünk 
fáradhatatlan munkáját. 
 Székely himnusz eléneklése után a 
Cserkészek csoportja rövid előadásban emlé-
kezett meg az Aradi vértanúkról, majd a hősi 
halottakra gondolva egy perces néma csend 
következett. Befejezésül elénekeltük a Magyar 
Himnuszt. 
    Az asztali áldás református lelkész Antal 
Péter vezetésével hangzott el, majd az elnökkel 
egyűtt jó étvágyat kívánt a vendégeknek az 
ebédhez. 
    A finom háromfogásos ebédet Spurigán 
János és a sokévi tapasztalattal rendelkező ügyes 
kezű konyhai segítők készítették el: 
Bácsi István, Bácsi Marika, Bádon Márta, 

Fazekas Erzsébet, Gergely Klára, Godó Marika, 
Spurigán Katalin, Szegedi Erika, Szeredai 
Magdolna.  
 A szövetség nevében hálás köszönet az 
önzetlen fáradságot nem ismerő munkájukért. 
    Úgy szintén hálás köszönet Regnum 
vezetőségének adományként felajánlott étkész-
letükért, valamint a Magyar Központ vezetőségé-
nek rendszeres támogatásukért. 
    Az asztalok megterítése is zökkenő 
mentesen ment, igaz vasárnap kora reggel 
kezdődően. Köszönet önfeláldozó munkájukért: 
Világos Eszter, Bácsi István, Koczek János, 

Muzsi Csilla és Tibor, 
Miklós Béla, Vető Olga. 
    Az ebéd 
felszolgálásban köszönet 
Gyöngyösbokréta 
tánccsoport tagjainak és 
Papp Etelkának a 
zökkenőmentesen végzett 
munkáért, valamint Huszár 
Jutka és Muzsi Csilla, az 
asztaloknál felszolgálók, 
szakszerű irányításáért. 
    Az bárban 

nagyszerű szakértelemmel végeztek önkéntes 
munkát Bácsi István, és Miklós Béla, amit itt 
szeretnénk megköszönni. 
    Az ebéd alkalmával került sor az árverésre, 
ahol Szetey Ágnes festőművész által festett és 
felajánlott értékes csendélet festménye került 
kalapács alá. A festőművész már több mint tíz éve 
rendszeresen adományoz szövetségünk-nek 
alkotásaiból e nemes célra. Huszár Jutka nagyon 
jó hozzáállással vezette le az árverést. A 
festményt, a végső 400 dollár kikiáltási áron, Rácz 
Marika vette meg.  
   Köszönjük nagylelkű honfitársainknak, hogy ez 
évben is nagyon sok értékes tombola tárgyat 
sorsolhattunk ki. Külön köszönet Szabó 
Henriettának a tombola jegyek árusításáért, 
valamint Huszár Jutkának, Muzsi Csillának a 
sorsolás nagyon gyors, szakszerű levezetéséért. 
    Köszönet a pogácsasütők nagylelkű 
támogatásáért, mint minden évben, most is számít-
hattunk rájuk. 
    Szintén köszönettel nyugtázzuk a Székely 
zenekar tagjainak önkéntes szórakoztató zenét 
szolgáltató munkáját. 
      Hálás köszönet mindenkinek, akik rendez-
vényünket megtisztelte jelenlétükkel és a lelkes 
adományozóinknak pénzbeli támogatásukért: An-
tal Péter, B. Bambill, Bánvölgyi Erzsébet, Bitte 
F, Borsos Margit, Dobson Ági, Fülöp Sándor, 
Galló Erzsébet, Keresztesi Florián Katalin, 
Kövesdy Éva & András, N. N, Rácz Judith, Sim-
kó Margit SMJ, Zsóri család. 
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Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

Magyar Központ: hétfőn 7-től 9-ig 
Magyar Központ kicsik: pénteken 6-tól 7-ig 
Érdeklődni: Bartha Gyöngyi 0409 857 819 
 
Gyöngyösbokréta: szerdán 7-től 9-ig 
Érdeklődni: Sinka Imre 0413 423 130 

 
 
 

MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGE 
(Canberra, Ausztrália) 

folyamatos konzuli ügyintézést kíván biztosítani 
konzuli fogadónapok keretében 

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

Fitzroy North 3068) többek között: 

honosítás/visszahonosítás egyszerű 
ügyintézése 

 állampolgársági ügyek 

 aláírás/másolat/fordítás hitelesítése 

 születési/házassági/halotti anyakönyvezés 
illetve ezek magyarországi beszerzése 

 útlevél igénylés 

 erkölcsi bizonyítvány beszerzése 

 lakcímbejelentés/kijelentkezés 

 letelepedés bejelentése 

Részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, 
tekintsék meg a  

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

telefonszámon. 

Várjuk szeretettel! 

 Úgy szintén hálás köszönet azoknak is, 
akik Ausztrália más államaiból is küldenek 
pénzbeli adományt. Minden kedves adomány-
ozónknak egy elismervény és egy köszönő levél 
keretében köszönjük meg nagylelkűségüket. 
    További adományaikat kérjük csekken 
vagy money order-en 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, 2014.  március 2-án, az Erdélyi 
Pikniken. Majd ezt követően szeretettel várjuk az 
Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség működésének 
hatvanadik évfordulójára tervezett Gála Ebédre, 
amely 2014. október 5-én kerül megrendezésre. 
 

Bálint Rozália  
Sajtófelelős 

SZENT ISTVÁN TEMPLOM 
 
A legrégebbi földrészen, 
Új kis oltár szerényen áll. 
Elé térdel egy kis sereg, 
Ifjú, s öreg Istenre vár. 
 
A jele már bizony igaz, 
Áldása nem maradhat el, 
Magyar kezek, buzgó szívek, 
Tiszta lelkek keljetek fel. 
 
Áldva zengjetek itt hálát, 
Amit Isten vígan fogad, 
Szent lényének örömére 
Hitetekért meg nem tagad. 
 
Emlékeztet az István név 
Hű tanúra, ki bátran vallott. 
Apostol volt, s megkövezték. 
Példájára sok szív hajlott. 
A magyar nemzetnek királya 
Lett e példának hasonmása. 
Már több mint ezer éve 
Szent igazság alap érve. 
 
Csak az Ige legyen Tiéd, 
Táplál, vezet vészes létben. 
Minden téren végvárt jelent, 
Mert Isten szól, s megvéd épen. 
 
Nemzet hite, ám megmarad, 
Viharral is kűzd már régen, 
Bűnviadalba is szenved,  
Mint Jézus tett a kereszten. 
 
Emlékezz hát maroknyi nép, 
Jó ezt hittel megbecsülni, 
Mert a vétek gyorsan szét tép, 
De áldásos itt összegyűlni. 
 

Antal Péter 
Melbourne 1999 

 

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AU
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 Értesítő 

 
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség, 

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

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

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

Kurátorát 
Bálint Kálmánt a 9794 6429 

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

    

 

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 
 

 
  



14 

Könyvtári órák minden pénteken 

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

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

A MAGYAR A MAGYAR A MAGYAR    KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Melbourne-i Magyar Központ 
termeinek kiadásával  

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

A gondnokot a 0408 011 974 
mobil számon lehet elérni.  

A Magyar Központ igazgatói 

Ha hivatalos ügyintézésre van szüksége 
forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and Solicitors  
McPherson Building 

Level 3,  546   Collins Street 
Melbourne, Vic. 3000 

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

Email; enquiries@msandor.com 

DR KAPANTZIÁN ARTÚR 
Ügyvéd – Barrister and Solicitor 

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

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

Attorney) 
 Hagyatéki ügyek (Probate and Administration 

of Deceased Estate) 
 Családjogi ügyek (Cohabitation Agreements, 

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

Real Property, Conveyancing) 
 Kereskedelmi és vállakozási szerződések, 

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

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

 Magánjogi viták (Civil Law Disputes) 

 
         Anthony Raso and Associates 

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

A Sydney-i 2RRR melbournei 
munkatársa Kövesdy Éva aki 

alkalmanként  beszámol a melbournei  
eseményekről. 

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

www.2rrr.org.au  

Folytatódik a  
Kőrösi Csoma Sándor program  

Folytatódik a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi 
Csoma Sándor program a jövő évben is, a fi-
nanszírozását a költségvetés biztosítani fogja -   
jelentette be a nemzetpolitikáért felelős            
miniszterelnök-helyettes a programot értékelő 
konferencián hétfőn Budapesten a Magyarság Há-
zában. Semjén Zsolt kiemelte: fantasztikus munkát 
végeztek az ösztöndíjasok, és nagyon pozitív 
visszajelzések érkeztek kinti tartózkodásukról. 

Heti nemzetpolitikai összefoglaló (43. hét) 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG 
 

 
A melbourne-i magyar közösség az utolsó VMT 
gyűlésen kérte Fodor Sándort, aki képviseli a 
közösségünket a Diaszpora Konferencián, hogy újra 
néptánctanáára lenne szükség és egy Hungarolódusra, 
aki széles körben tud tevékenykedni a közösségben. 

KÉ 

mailto:enquiries@msandor.com
http://www.2rrr.org.au
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429  

email: balintkalman@hotmail.com 

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

 

 

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

email:  imgasi@hotmail.com  

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

 

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

tel: 5968 9939 vagy  0409 802 115  

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

 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   0409 434 417 
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Bartha Gyöngyi   
tel:   0409 857 819  
email: eva.bartha@bigpond.com 
 
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. 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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november 1. péntek  19:30 Szentmise 
 
november 2. szombat Munkanap 
      
november 3 vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
         
november 10. vasárnap 11.00  Ökumenikus Istentisztelet 
    Szent István Ökumenikus Templom 20. évfordulója 
     
november 16. szombat Magyar Nyelv Napja 
 
november 17. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Magyar Ház és Ifjúsági Szövetkezet Évi Közgyűlése 
            
november 24. vasárnap 8.30 Szentmise 
    9.30 Délvidéki Emlékműsor a Hősiemlékműnél 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 
 
november 29. péntek Regnum Szövetkezet Évi Közgyűlése 

 
Decemberi  naptár  

 
december 8. vasárnap  Mikulás Piknik 
 
december 15. vasárnap  Gyertyafényes Est 
 
december 31. kedd   Szilveszteri Bál 

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 november 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. 

NOVEMBERI NAPTÁR 


