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Szent István napok 
Ünnepelni mindig jó, rendhagyóan ünnepelni felemelő. Ilyen volt ez 2013 
augusztus 17-én és 18-án.  

Rendhagyó, mivel Gémesi Zoltán táncművész/koreográfus, Nevelő Judit 
táncművész és társai, a Körösi Csoma Sándor Program ösztöndijasai, 
valamint az itteni tánccsoportok tánctanitóikkal együtt kiemelkedő 
műsort készitettek.  

Augusztus 17-én szombaton este hat órakor érkeztem a Melbourne-i 
Magyar Központba. Ekkor már csak az alkony pirja adott némi 
világosságot, közeledett az este. Nézőközönség még alig volt. Csak a 
rendezők, szereplők jöttek, mentek végezték a műsor előtti teendőket. A 
konyhában készült a vacsora, a bárban a kiszolgálók már készenlétben 
várták a szomjas, kávéra-süteményre vágyó vendégeket. Az emberek 
lassan szállingóztak, időbe telt mig elkezdődött a műsor. Nagy 
meglepetésemre legtöbben esernyőkkel, vizes kabátokban (akinek nem 
volt esernyője) érkeztek, foglalták el helyeiket. Ilyen gyorsan megváltozott 
az időjárás? Többekközött ez is meghatározta a műsor kezdetének 
időpontját. 

Sydney-ből a Transylvaniacs zenekar elfoglalta helyét a szinpad előtti 

Folytatás a 4. oldalon 
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Kedves „Hiradó” előfizetők 

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

Támogatásukat köszönjük.  
Szerkesztőség 

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

2013–ban, az alábbi dátumokon, 
reggel 8 órától 

 
Szeptember 7 

Október 5 
November 2 
December 7 

 
 

ÁPOLJUK EGYÜTT ÉDES-ÍZES 
ANYANYELVÜNKET 

Szeretettel hívunk mindenkit  
„Az Óperenciás Tengeren”  

cimmel 

ADY ENDRE  
Költészetét bemutató irodalmi műsorra 

és az azt követő beszélgetésre  
A Magyar Központ 

Templom alatti Társalgójában 
(760 Boronia Road, Wantirna) 

Pénteken, 2013 szeptember 20.-án 
Este 7:30 kezdettel 

A műsor ingyenesen tekinthető meg 
“Ha idegen földön magyarul 

társaloghatunk magyar ételek 
mellett, akkor nemcsak a testünk de 

a lelkünk is táplálkozik” 
 

Vacsorázni a Korona Csárdában lehet 
már este 6:00 órától a szokásos 

$35.00-os áron  
Kérjük sziveskedjenek a vacsora 

igényüket előzetesen és közvetlenül 
bejelenteni a  Korona Csárdában a 

9801 8887 telefon számon. 
További felvilágositás: 

Kapantzián Artúr 
Email: kapantzian@bigpond.com 

Telefon: 03 9763 6399;  

Mobile: 0422 524 206 

 
FORRÓ ÉGŐVBEN 
 
E világnak számos népe változást kér. 
Mig e kerek világ új életrendet, ígér. 
Szokás vezeti az élelmeskedés útján, 
Mint nyári illat, örök vágyak után.  
 
Sivatagi trópus forró napfényében 
Úszik messze Délen, Ausztrál környéken 
A vadon szépsége sok ritka, rejtett helyen 
Kincset véltet mint ős rege hiedelem.  
 
Csodás madár világ, vészes hüllő őrök 
Éber szeme az éjben éppen vérmes tőrök.  
Ősi nép emléke, szokása és szava 
Él mint művész vívmányok hada. 
 
Természeti károk, új tűzvész és árvíz 
Farmot támad gyakran, de a siker átvisz. 
Az elmélet is tudományt tartó marad 
Ha emberi szív való elismerést ad.  
 
Csodálkozva jött már sok ország népe, 
Valutát hoz, véleményt visz, s ez a vége?  
Corroboree, faháncs festmény és Ulluru  
Énekbe font léte még is modern korú. 
 
Túl beképzelt lehet, az ki önzőn hódol,  
Reményt veszit és hiú fényt lát műholdról. 
Bálvány eszmére vágyhat a sok vetélytársa, 
Aki még a sikert is lehetetlennek látja. 
 
Talán más égövben méltóbb a valóság? 
Talán más égövben ékesebb a jóság? 
Kis vigasz a hűvös égöv, ha tűnik a vész 
A gond az marad, de csodát csak Isten tész! 
 
Antal Péter,  
Darwin 2013 
 

mailto:kapantzian@bigpond.com
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magaslaton, megnyilt a függöny és a vendégek 
köszöntésével elkezdődött a műsor. Elsőnek Moldvai 
gyermekjátékok és táncok cimmel, mely előtt moldvai 
csángó néni meséjét hallhattuk, miközben három 
fiatal táncos vezetésével, az apró emberkék, a 
legkisebb a másféléves Vince, kiszámolós játékokba 
kezdtek. 

Egy-kettő, Csipkevessző 
Három-négy, bezzeg légy 
Öt-hat, fut a pap 
Hét-nyolc, túrós bóc 
Kilenc-tiz, vig e viz. 

 
 A tánccsoportok, a „jövő táncosainak” 
bemutatója után, műsorukban, a következő táncokat 
mutatták be. Szatmári táncok, Cigánybotoló és 
csárdás, Abaúji leánykarikázó, Bogyiszlói ugrós, lassú 
és friss csárdás, Legényes, csárdás és szapora 
Kalotaszegről, Széki táncok, Mezőkölpényi táncok, 
Bonchidai magyar és Búzai táncok. Utolsó előtti 
műsorszámként, a Transylvaniacs zenekar, 
Vajdaszentiványi népzenét játszott. 
 A szinpadi táncok kezdete előtt mindig, a 
szinpad oldalán kivetitve, a helyről jellegzetes 
ismertetőt/bemutatót láthattunk, hallhattuk. Moldvai 
csángók izes beszédét, Búzai énekeket, Kányádi 
Sándor „Fekete-piros” versét melyet a költő a széki 
viselet két szinéről irt. Vetités volt a szatmári 
pálinkáról, hegyaljai borokról, bogyiszlói paprikáról, 
székelykapu diszeinek ismertetéséről, kalotaszegi 
juhmérésről és a Bonchidai Bánffy kastélyról. A szines 
műsort emelte a szinpad hangulatos diszlete, melyet 
a Jobbágy házaspár készitett.  
  A siker hatalmas volt, megnemszünő taps és 
éljenzés követte a tánccsoportok szines bemutatóit. 
Az előadást követően a tánccsoportok két 
képviselője, Foley Callaghan és Bartha Blanka, az 
egyik magyarúl a másik angolul, köszöntötték a 
diszvendégeket, Christine Fyffe Parlamenti 
képviselőt, Joe Cossari Knox város kerületi tanácsost 
és feleségét Rose-t, Dr Sándor Ildikó konzult, 
Adelaide-i, Canberra-i és Sydney-i vendégeket és a 
közönséget. Christine Fyffe viszonozta a köszöntést, 
elmondta mennyire örül, hogy a Multikulturális 
Minisztert ő helyettesithette. Tetszését fejezte ki, 
hogy ilyen gyönyörű műsort láthatott, megköszönte a 
meghivást és a szereplőknek további sok sikert 
kivánva, buzditotta öket a további működésükre és a 
magyar kultúra megörzésére. 
 Továbbá a két fiatal bemondó megköszönte; 
a tánccsoportok tagjainak, (Gyöngyösbokréta, 
Magyar Központ, Magyar Kultút Kör), Magyar 
Néptánckultúra Alapitványnak, a Melbourne-i 
Magyar Központnak a termek használatáért és 
mindenkinek, aki hozzájárult az est sikeréhez. Külön 

köszönetet mondtak a Transylvaniacs zenekar 
tagjainak, melyet a táncosok hangos lábdobogással 
köszöntöttek. Utoljára, de nem utolsósorban Gémesi 
Zoltánnak és Nevelő Juditnak mondtak köszönetet, 
átnyujtották Juditnak az ajándékot és pirulva 
bejelentették, hogy Zoli ajándéka otthon maradt.  
Az est első része üdvrivalgás, lábdobogás és 
fergeteges taps közepette ért véget. Szavakban nem 
lehet kifejezni a hangulatot, ami az előadás alatt és 
után uralkodott, ezt tapasztalni kellet.  
 Gémesi  Zoltán a felé irányuló szivességtől 
meghatódva, köszönetét, a következő dallal, mely 
vetitve volt, fejezte ki:  
„Annyi mindent kéne még elmondanom 
S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom 
Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk 
S mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet 
gondolunk 
 
Mint a villám tépte magányos fenyő 
Mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő 
Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér  
Otthont, házat, Hazát, nyugalmat már többé nem 
remél 
 
S bár a lényeget még nem értheted  
Amíg nem éltél nehéz éveket  
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk 
Mi egy vérből valók vagyunk 
 
Mint a leszakított haldokló virág 
Mint az öt millió magyar, akit nem hall a nagyvilág 
Mint porba hullott mag, mi többé nem ered 
Ha nem vigyázol ránk olyanok leszünk mi is, 
nélküled. 
 
S bár a lényeget még nem érthetted 
Amíg nem éltél nehéz éveket 
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk  
Mi egy vérből valók vagyunk!” 

 Ezután a székek félre lettek rakva, helyükre 
asztalok kerültek és ki-ki kedve szerint, jó társaságban 
fogyaszthatott a bár és a konyha kinálataiból: 
hortobágyi vagy túrós/kapros palacsinata, 
sütemények és italok. 
 A felejthetetlen est, a szereplők örömére, 
táncházzal , kivilágos virradatkor fejeződött be.   
 
Augusztus 18, vasárnap 

Zászlófelvonás, rövid ima, fa ültetés. Ilyen sorrendben 
és nagyon röviden kezdődött a Szent István napi 
megemlékezés. A Hősi Emlékmű-nél, egy cserkészfiú 
felvonta a zászlót, mely után Dézsi Csaba lelkész Isten 
áldását kérte az ünneplőkre és ezután közösen 
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elénekeltük a Himnuszt. Ezt követően a Körösi Csoma 
Sándor Program tagjai, Ausztráliai tartózkodásuk 
emlékére, fát ültettek. 
 Az ünnepi műsor, rövid szünet után, az Ifjúsági 
teremben folytatódott.  
 Nt Dézsi Csaba igét olvasott fel Máté 
evangéliumából, miután Pető Gábor Atya megáldotta a 
kenyeret és Istentől mindannyiunk egészségére áldást 
kért. A megáldott kenyérből mindenki részesült. 
 Az ünnepi műsorban elhangzott a Szent István 
Himnusz, „Kézfogás- Ghymes együttes”, Szózat – 
Vörösmarty-szavalat és közös ének, István a király-
segitsetek-részlet, Szent István intelmei Imre herceghez, 
Halotti beszéd – Márai. 
Ünnepi beszédet, Dr Sándor Ildikó konzul mondott, 
mely igy szólt: 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Engedjék meg, hogy mindenekelőtt átadjam Sikó Anna 
Nagykövet Asszony szívélyes üdvözletét, aki ezúton 
kíván felemelő, méltó ünneplést nemzeti ünnepünk 
alkalmából. 
 Tisztelt Honfitársak, kedves Egybegyűltek! 

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnepünk, 
Szent István király ünnepének napja. A keresztény 
magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának 
emléknapja. 
 Megtisztelő és egyben örömteli számomra, 
hogy itt Ausztráliban, mintegy 16,000 km-nyire az 
anyaországtól ünneplő honfitársakhoz szólhatok. 
 Tisztelet és elismerés Önöknek! Önök, akik 
évtizedek óta elsodródva az anyaországtól munkát, 
fáradságot, szabadidőt nem kímélve Magyar 
Központokat hoztak létre Melbournbe, egész Ausztrália 
szerte, azért, hogy legyen egy hely ahol, 
összegyűlhetnek, nemzeti ünnepeinket méltóképpen 
megünnepelhetik, ahova gyerekeik, unokáik vasárnapi 
iskolában tanulhatják, gyakorolhatják édes 
anyanyelvünket, megismerkedhetnek hagyományaink-
kal, vagy csupán egy hely, ahol találkozhatnak 
egymással, mert a hétköznapok sodrásában arra 
vágynak, hogy magyar szót halljanak.  
 Tették ezt hosszú évtizedeken keresztül akkor 
is, amikor az anyaország figyelmét, törődését, 
közelségét nem érezték, mert a világ történelmi 
viharában Magyarország számkivetetté vált, nem 
helyes utakra kényszerült. Hosszú évtizedek teltek el, 
hogy a nemzetrészei egymástól elszakítva, alig tudva, 
de soha meg nem feledkezve egymásról, kereste 
boldogulását a világban.  
 A világ idővel folyamatosan változik, 
rendszerek jönnek és mennek, és Magyarország 
csetlések- botlások után, tanulva hibáiból, magára 
ébredt! 

Most, már az Európai Unió tagállamaként méltón küzd, 
mert felismerte, hogy a 21. század globális társadalmi-
gazdasági versenyében annak a nemzetnek van jövője, 
amely elismerve és tiszteletben tartva más nemzetek 
történelmét, kultúráját, de a saját nemzeti értékeit 
büszkén vállalva, nemzet részeivel összefogva, egységes 
nemzetbe gondolkodva, becsületes munkával próbál 
helyt állni a világban. 
 Tekinthetjük úgyis, hogy a történelem elmúlt 
hosszú évtizedei szinte szükséges tanuló lecke volt a 
magyarság számára, hogy nyomatékosabban, és 
végérvényesen megvalósuljon az, amire nagyanyáink 
csak legmerészebb imáikba fohászkodtak eddig: a 
határokon, kontinenseken átívelő egységes nemzet.  
Az elmúlt években sok lépés történt ebben az irányban: 
a történelmi lépés az kétségkívül az egyszerűsített 
honosítási eljárás, amelyre oly hosszú ideje vártunk, 
amely révén, aki magyarnak érzi magát, immár 
állampolgárként is a nemzet sorait gyarapíthatja. Az 
állampolgárság megszerzésének e könnyített módjával 
Magyarország elsősorban azon nemzet társai előtt rója 
le háláját, akik a határain túl és szerte a nagy világban, 
a mostoha történelmi körülmények ellenére, hosszú 
évtizedeken keresztül kitartva nemzete mellett, 
dédelgette édes anyanyelvét, őrizte hagyományainkat. 
Magyarország megtisztelve van, hogy ilyen 
nemzettársak közjogilag is a soraiba lépnek, ezért akik 
még nem tették meg, azok is éljenek az állampolgárság 
megszerzésének e lehetőségével. 
 Ugyancsak ezt a régóta áhított Nemzeti 
Összefogást szolgálja a Magyar Állandó Értekezlet 
budapesti évenkénti összehívása, akárcsak a Diaszpóra 
Tanács létrehozása, de a sok kezdeményezés között 
elég, ha csak a Körösi Csoma Sándor programot 
említjük, amelynek keretében több tíz fiatal a világ 
minden táján szétszóródott, hogy ott ahol magyar 
közösség van segítő jobbot nyújtson. 
 Kedves Honfitársak, 
 Önök, hozzátartozóik, akik évtizedekig eljöttek, 
és eljönnek újra és újra a magyar rendezvényekre, 
ennek a Nemzeti Összetartozásnak az ékes példái. 
Köszönet és hála ezért a kitartó, áldozatos munkáért 
különösen Azoknak, akik ezt saját hétköznapi 
munkájuk, hívatásuk mellett, fáradtságot nem kímélve 
végezték és végzik, Önöknek pedig a hűségért, hogy 
mindannyiszor hozzájárulnak ehhez jelenlétükkel. 
 Mit kívánhatnánk mindezek után, itt a 
diaszpórában? rendezzenek még sok hasonló, olyan 
csodálatos előadást, mint akár a tegnap esti néptánc 
műsor; továbbra is legyen türelmük gyerekeik, 
unokáikban édes anyanyelvünket sulykolni, és  ha ezelől 
a lurkók menekülnének, arra is legyen erejük, hogy 
utánuk fussanak; később nagyon hálásak lesznek! 
 Mindehhez további kitartást, és jó egészséget 
kívánok; találkozzunk ilyen, és ehhez hasonló 
rendezvényeken minél többen és gyakrabban, mert ez 
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Erdélyi Szövetség 

hírei 

   Magyar Hazánkat, magyar 
testvéreinket nehéz anyagi helyzetbe 

hozta a Duna és mellék folyóinak áradása. 

   A Duna Tv-ben leadott vészjelzést látva, Bálint 
Kálmán, az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 
Elnöke azonnal akcióba lépett és a Magyar 
Életben meghirdette az összefogásunk jegyében 
történő anyagi gyűjtést, 5 hét idő tartalmára. 
Ennek eredménye képen $5,000 dollárt küldhetett 
el az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség a 
Duna Tv-nek, melyet Világos István tiszteletbeli 

konzul és felesége Eszter adott át. Itt idézem a 
Duna Tv. Vezérigazgatójának köszönő levelét. 

 

’A Duna Televízió és az árvíz által károsult 
honfitársaink nevében ezúton szeretném 
megköszönni az Ausztráliai Erdély Magyar 
Szövetség nagylelkű támogatását. 
   A Duna Televízió az árvíz által okozott 
enyhítésére érdekében a kezdetektől segítette 
a Nemzeti Összefogást. Így örömmel segítünk 
a közvetítésben és az 5000 dollár összegű 
adomány célba juttatásában. 
   Az ausztráliai magyarok ismételten 
bebizonyították, hogy a nemzet összefogás 
nem ismer határokat. Köszönjük, hogy 
számíthatunk az Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetségre, és az ausztráliai magyarságra. ,, 

Tisztelettel: 
Dobos Menyhért 

Vezérigazgató 
Duna Televízió Nonprofit Zrt. 
Budapest, 2013. augusztus 8 

 
Ezt a köszönetet, mindjárt tovább is adjuk 
mindenkinek a mi hálánkkal együtt, azoknak akik 
azonnal csatlakoztak az Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség felhívásához, ezzel is kinyilvánítva a 
bennünk való bizalmát és adakoztak a nagy  
magyar családunk bajba jutottai részére: 
Adarkó Klára,  Bartha Izolda, 35287, Bagin Lívia, 
Bálint Kálmán és neje Rozália, B. István, Csaba 
József, Erdélyi Magyar Szövetség, Fazakas 
Sándor, Fülöp Aranka, Galló Erzsébet, Gebhardt 
Judit, Godó Marika, Gulyás  Gyöngyi, Győri Izuka, 
Ittak  Magda, Kocsis Endre, Koczek  János, 
Kövess Ilona, Krsztekanits Sándor, Muzsi Csilla, 
Pálffy Mária, SMJ Simkó,  Szabolcs Ferenc,  
Szathmáry A, Tóth József, Világos István és neje 
Eszter.  
 Dobos Menyhért vezérigazgató úr levele 
egy nagy elismerés az Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség tagjai, és valamint az Ausztráliai 
magyarság felé. 
 Örülünk az ilyen irányú kapcsolattartásnak, 
nemzeti összefogásnak és nyitottak vagyunk a 
további együttműködésre, segítségadásra! 
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség-
következő szokásos rendezvénye az ERDÉLYI 
EBÉD 2013. október 6-án amelyre sok szeretettel 
várunk mindenkit. 

Bálint Rozália 
Sajtófelelős 

 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!! 

NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK 

 

most már végérvényes: MI ÖSSZETARTOZUNK, MI EGY 
NEMZET VAGYUNK! 
Köszönöm figyelmüket! „ 

Végezetül Fodor Sándor a Melbourne-i Magyar 
Központ és a Viktóriai Magyar Tanács nevében 
köszöntötte a diszvendégeket Dr Sándor Ildikó konzult, 
az államok képviselőit Queensland-ból Sipos Ilkát, NSW 
Illosvay Egyed Katalint, South Ausztráliából Szabó 
Ágnest valamint a Körösi Csoma Sándor Program 
ösztöndijasait. Az ünnepi műsor az ösztöndijasok 
szervezésében és előadásában történt a Magyar 
Központ közreműködésével a Viktóriai Magyar Tanács 
égisze alatt, melyért mindannyiunk nevében 
köszönetet mondott. Ezt követően személyenként 
bemutatta az ösztöndijasokat és elmondta, hogy 
melyik államban tevékenykednek. Nagy Viktor Gábor-
Perth, Szigeti Balázs – Brisbane, Baranyai Barbara – 
Sydney, Pásztor Péter – Sydney, Dunai Márk Bence – 
Adelaide, Bedekovics Péter Pál – Melbourne, Nevelő 
Judit -  Melbourne, Molnár Balázs – Melbourne. 
Jelképes ajándékként, egy-egy bumerángot és egy 
üveg  ausztrál nedűt kaptak kézhesz, melyet Vető Olga 
igazgató nyujtott át. 

Ezután Alan Tudge Federal Parliament - Aston körzet 
képviselője, aki részt vett az ünnepségen, akit a 
közönségnek Marót Márta „chairperson” mutatott be. 
Rövid mondandóját köszönettel kezdte, kellemes Szent 
István ünnepet kivánt a jelenlévőknek, ismét dicséretet 
mondott az első multiculturális rendezvény Harmony 
Day sikeres megrendézéséért és átnyújtott egy 1500 
dolláros csekket, melyet Márta a Központ nevében 
megköszönt. 

A „Szent István napok” ünnepség ezzel véget ért! 

Mindenki aki bármivel hozzájárult köszönjük! 

Atyimás Erzsébet 
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Izek, Táncok—Táncizek 2013 
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SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉLY— 2013 
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A TERMEK HASZNÁLATAA TERMEK HASZNÁLATAA TERMEK HASZNÁLATA, , , 

BBBÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELE      

A MAGYAR  KÖZPONTA MAGYAR  KÖZPONTA MAGYAR  KÖZPONTBANBANBAN 

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 

Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

Nevelő Judit néptánctanár  
(KCsP), tanitja a néptáncosokat.  
Kedd: Felnőtt csoport: 6,30-tól 9-ig 
Szerda: Felnőtt csoport: 7-től 9-ig 
Péntek: Magyar Központ Néptánccsoport 
kicsik és nagyok: 6-tól 9-ig 
Érdeklődni: Kövesdy Éva 0409 524454 

 
 
 

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! 

A 
z idén érettségiző diákok kemény 
munkával készülnek az októberi 
záróvizsgáikra.  
Október első hetében kerül sor a szóbeli 

vizsgára, mely tartalmazni fog egy 7 perces 
elbeszélgetést, melyben a diákok saját magukról és 
mindennapjaikról fognak beszélni, majd ezt követi 
egy elbeszélgetés Mátyás Királyról, akiről az elmúlt 
6 hétben tanultak. 
 A két és fél órás írásbeli vizsgára szerdán, 
október 16-án kerül sor. 
 Nagyon sok sikert kívánunk 
érettségizőinknek, reméljük, mindenki maximálist 
teljesítményt fog nyújtani.  

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AU
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CSERKÉSZBÁL 2013 
  

A hagyományosan megrendezett Anna-bálon 
fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte a 
63. számu Tormay Cecil leánycserkész csapat. A 
bálanya tisztségére a Fenntartó Testület az idén a 
csapat parancsnokát, Kocsis Mártit kérte fel, akit 
az ünnepélyes megnyitón a KMCSSZ ausztráliai 
elnöke vezetett be a bálterembe. A kiséretet 
kiscserkészek és cserkészvezetők adták. Szintén 
hagyományosan, virággal feldíszített 
cserkészbottal cserkészfiúk és lányok álltak 
sorfalat. A magyar Himnusz után, amit a Magyar 
Központ nagytermét teljesen megtöltő vendégek 
is felállva énekeltek, Wéber Melanie és Kovássy 
András üdvözölte a megjelenteket, külön 
köszöntve dr Sándor Ildikót a canberrai 
Konzulátus képviselőjét, Világos István 
tiszteletbeli konzult és feleségét Esztert, valamint 
az egyházak lelkészeit. Röviden ismertetésre 
kerűlt a cserkészek ezévi munkája. A 
LEGFONTOSABB ESEMÉNY, a vezetőképzés 
keretében hárman végeztek segédtiszti tábort 
Argentínában, öten pedig örsvezetőképző tábort 
Melbourne közelében, a Rauch Károly 
cserkészparkban. Örvendetesen megnőtt a 
kiscserkészek létszáma is, ami egyik fő biztosítéka 
a csapat jövőjének. 

Ezután Kovássy Marianne, a csapat alapító 
parancsnoka méltatta az évforduló születésnapot. 

A bál fénypotjaként a nyolc elsőbálozó leány 
bemutatása következett: 

Fazakas Caroline, kisérője Hannah Simon 

Liptai Ibolya, kisérője Tóth Attila 

Liptai Csilla, kisérője Anton Jeffrey 

Bartha Blanka, kisérője Foley Callaghan 

Toldi Bianca, kisérője Bankó János 

Mucsányi Anita, kisérője Farkas Dini 

Gruber Erika, kisérője Bartha Beni 

Kocsis Eszti, kisérője Leitner Brandon 

A megnyitó tánc után a párok még három 
"kortárs" tánccal is kedveskedtek a 
megjelenteknek. A táncokat Kocsis Jázmin 

tanította be. 

A vendégek számára a Bálanya és kisérője az 
"Édesanyám, kedves anyám.." cserkésznótával, 
illetve csárdással nyitotta meg a táncot. A 
cserkészkonyha most is remekelt az 
inycsiklandozó és választékos vacsorával és házi 
süteményekkel. Az igen gazdag tombola 
számtalan nyereménytárgyaival szintén a 
cserkészbálok tartozéka. 

Az évfordulóra az elmúlt évtizedek cserkészlányai 
közűl is sokan eljöttek. Az előtérben (nem teljes 
összeállításban) mintegy 370 név volt felírva, a 
megjelentek közűl sokan kicsi szívet is rajzoltak a 
nevük mellé. A születésnapi torta sem maradt el. 

A bál kitünő hangulatban, jóval éjfél után a "Szellő 
zúg távol... " cserkész énekkel ért véget. 

Ezúton mondunk köszönetet a cserkész-
szülőknek, illetve a Fenntartó Testületnek a bál 
előkészítéséért, a rendezésért és a vacsora 
elkészítéséért. S nem utolsó sorban, az 
eltakarításért is. 

Találkozunk jövőre, Jó Munkát!  
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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  

63 sz Tormay Cecil Lcscs és 
az 54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2013-es  
Munkaterve –  szeptemberi 

 
szeptember 7: 

Apáknapi ebéd 
 

szeptember 21, 22, 23: 
Kerületi Regős Tábor 

 
szeptember 21- okt 26: 

Raj kirándulások 

 

 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 

    

Megjegyzés: A szeptember 8-ra 
meghirdetett Apáknapi ebéd 
jelentkezők hiánya miatt 
elmarad. 
                                                            
          

Felhivás! Kérjük már most jelölje 
be a naptarjában: November 10-
én ünnepeljük a Szent István 
Ökumenikus Templom 20. éves 
évfordulóját. 

Regnum Szövetkezet 
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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  

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:  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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szeptember 1 vasárnap 8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
         
szeptember 7. szombat Munkanap 
     Apáknapi ebéd—Cserkészek rendezésében 
 
szeptember 8. vasárnap 8.30 Szentmise 
      
szeptember 15. vasárnap 8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
 
szeptember 21. szombat du. 1.30-kor Magyaroknak Magyarokról-előadás  
           
szeptember 22. vasárnap 8.30 Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet 

 

szeptember 29. vasárnap 8.30 Szentmise 
 

Októberi  naptár  
 
október 6. vasárnap  Erdélyi Szövetség ebédje 
  

október 20. vasárnap Megemlékezés az 1956-os Szabadságharcról 

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 szeptember 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. 

SZEPTEMBERI NAPTÁR 


