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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 –  októberi 

 
október 5: 

Raj kirándulások 
 

október 19: 
Összejövetel 

 
október 26-27: 

Kiscserkész hétvégi tanyázás 

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

2013–ban, az alábbi dátumokon, 
reggel 8 órától 

 
Október 5 

November 2 
December 7 

 
Munkanap szeptember 7-én. 

Résztvettek; Rodek Antal, Márton Gyula, Sülly 
Séndor ,Tárnoki János, Koppán Lajos, Varga Árpád, 
Vető Tibor  

E napon a kerti munkálatokon kívül, Tóth Zoltánáltal 
szerzett pizzasütő elhelyezése, a Társadalmi Klub 
raktárában takarítás és a volt zuhanyozóba  polcos 
szekrény elhelyezésével megoldódott a tisztítószerek 
tárolása. 

Ebédet Koppán Éva, Fogarassy Marika és Bartha 
Izolda készített. 

 Közösségünk nevében Mmindanyioknak köszönetet 
mondunk. 

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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SZENT ISTVÁN ÖKUMENIKUS 
TEMPLOM 

 
1993. november 7-én kondult meg a Magyar     
harang a Melbourne-i Magyar Templom tornyán. 
Ezt követően november 13-án szentelték fel az 
első Magyar templomot, amelyet az emigrációs 
magyarság épitett fel. Ennek további jelentősége 
még az, hogy Ökumenikus (Evangélikus, Katolikus 
és Református). 
 A melbournei Magyar közösség kis ré-
szének adomanyából és összefogásából született, 
teljesen magyar vezetéssel. 
 A Melbourne-i Magyar Központ területén 
épült fel, ami 2,248 ha területen fekszik. A tem-
plom épitése 1992. márciusában kezdődött el és 
1993. novemberében fejeződött be, ami termé-
szetesen függvénye volt az anyagi szükségletek 
megszerzési ütemének. 
 A Szent István Ökumenikus Templom 
stilúsa jellegzetesen magyar, de nem egy meglévő 
épület mintájára készült és nem hangsúlyoz ki egy 
bizonyos tájegységre jellemző vonást. A templom 
stilúsát új irányzatnak is lehet nevezni, amelyben a 
tradicionális elemeket modern épületanyaggal és 
épitési technikával oldottuk meg. Megőrizve a 
tradicionális templomok melegségét, karakterét és 
áhitatát, amire a hivők szimpátiával reagálnak 
hazai emlék-képeik alapján. 
 Az Őrbottyán-i harangöntő mester, Galam-
bos Lajos, által készitett harangon a Himnusz és a 
Szózat első versszakai emlékeztetnek a hazára, 
koszorús kis cimerrel és népi motivumokkal 
diszitve. 
 A templom alapszerkezete betonnal burkolt 
acélból készűlt, aminek talapzata kőre van épitve.  
A padlózata fémlemezre öntött összetett vasbeton 
lemez, villanypadló fűtéssel. 
 Az alsó szinten kialakitott térség a társalgó 
terem, konyha, mellékhelyiségek, raktár, valamint 
egy temetkezési úrnatartónak (kolombárium) adott 
helyet, amelyek megépitésére 1994-ben került sor. 
A templom épület felső szerkezete kanadai oregon 
fenyőfából laminálva összeépitett gerendákból és 
oszlopokbol szerkesztett diszitő vázszerkezetből 
áll, amik között diszes mintára kirakott kanadai 
cédrus fenyő deszka boritás van. 
 A falak és a torony téglából, s a tetőburko-
lat bordával merevitett, szines fémlemezből ké-
szűlt, amit kivűlről diszitő rézlemez takar. A temp-
lom diszablakai sugár formában vágott szines 
üvegsávokból készültek nemzeti szineink fel-
használásával. 
 A belső falakon a Keresztút bronz plakettjai 
találhatók, amely az ide vándorolt és nagy hirnevet 
szerzett magyar szobrász, Mészáros Andor, 
műve. Az oltár feletti rendkivűlien szép feszület az 
elhunyt, hires magyar faragóművész, Dr. Lestyán 

János alkotása. 
 A templom szentéjét és az ott található 
bútorokat népi motivumos mély faragásos 
kazetták diszitik a magyar népművészet 
hagyományos diszitő elemein keresztűl, ezek a 
helyi népi faragómester, Piller István művei. 
 A torony alját kivűlről a templom nevét me-
ghatározó Szent István hermájának rézlemezből 
készűlt domborműve disziti, kombinálva “Az István 
a Király” jelvénnyel, ami Zágon Klára műve. 
 Az összes beépitett bútort a tervező mé-
rnök, Zágon Lajos, elképzelése szerint, magyar 
mesterek készitették. A szentélyben magyaros 
himzésű diszpárnákkal diszitett pad van, ami jelké-
pesen Magyarországot képviseli. A népművészeti 
elemekkel himzett diszpárnak a különböző táj-
egységeket jelentik, amelyeket az onnan 
származó Melbourne-ben élő hölgyek készitettek. 
 A templom 300 hivőt fogad be, ebből 250-t 
ültetve. A templom előterébe több mint 2 ezer 
hivőt tudnánk elhelyezni kinti tábori mise formá-
jában, erre a célra kinti, hordozható oltár készűlt a 
bejárati lépcsősor fejénél. 
 A templom kizárólag adományokból ké-
szűlt, önkéntes munkával, az összes mérnöki ter-
vező, szervező és épitést vezető munkák önkén-
tes szolgáltatásával. 
 Az együttműködő egyházak vezetői, vala-
mint az e célra létesitett épitő bizottság, az önként 
dolgozó magyar szakemberek és munkások 
példát mutatóan működtek össze és az 
előirányzott költségvetésen aluli áron készült el a 
templom, aminek teljes összege 30%-a a templom 
valódi, felértékelt piaci értékének. 
 Ez a rendkivűl sikeres eredmény csakis a 
közreműködők és szervezők hozzáértésével, vala-
mint hatásos és jószándékú együttműködésével 
valósulhatott meg. 
 

Zágon Lajos 
Tervező- és Kivitelező Mérnök 

Magyarokról a melbourne-i 
Magyaroknak  

Szeptember 22-én, egy szép tavaszi délutánon megtelt 
a melbourne-i Magyar Központ Ökomenikus 
Templomának társalgója. Mindenki egy különleges 
teadélutánra érkezett, ahol a Kőrösi Csoma Program 
két melbourne-i ösztöndíjasa, Molnár Balázs és 
jómagam, Nevelő Judit prezentációkkal és 
előadásokkal szórakoztattuk a megjelent vendégeket, 
hogy szélesítsük ismereteiket magyar kultúránkról. 
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Hogy hogyan született meg a kulturális teadélután 
ötlete?  
 Melbourne-ben szerencsésnek mondhatóak az 
Árpád Idősek Otthonának lakói, akik a Kőrösi Csoma 
Program alatt hétről hétre előadásokat hallgathattak a 
magyar kultúránkról az ösztöndíjasoktól. Molnár 
Balázs a magyar sporttörténelem és gasztronómia 
területein barangolt, Bedekovics Péter a lelki gondozás 
mellett gyakran gitárral és énekléssel szórakoztatta 
őket, míg én a népszokásokról és magyar művészetről 
beszéltem, vagy épp néptánc bemutatót tartottunk 
Gémesi Zoltánnal és Kőnig Dorottyával. 
 Mindannyian sajnáltuk volna, ha a megtartott, 
legsikeresebb előadások nem kerülhetnek ki a 
szélesebb magyar közönség elé az Idősek Otthonának 
falai közül, így a Magyar Központban hívtuk életre a 
mindenki számára nyitott előadást, amelynek 
Magyarokról Magyaroknak – Szemelvények 
örökségünkből címet adtuk. 
 A 19. századi magyar történelmi festészet 
csodálatos képei után a 19-20. század fordulójának 
művésztelepeit és azok legfőbb műveit láthatták az 
érdeklődők, amelyekhez szóban érdekes tudnivalókat 
fűztem hozzá. Mindezek után Molnár Balázs az 
Aranycsapatról és Albert Flóriánról beszélt, akik a 
magyar futball történelem méltán nagyra becsült 
fejezeteit jelentik. 

Nevelő Judit 
 
Mint az egyik vendég ezen a délutánon, nagy 
érdeklődéssel kisértem mindkét személy előadását. 
Judit nagy szakértelemmel izelitőt adott a 19. és 20. 
század magyar festők munkáiról és egyben rámutatott 
a magyar festőművészet gazdag értékére. Legtöbb 
festményt ismertem a budapest Nemzeti Galériából, 
de volt olyan festmény is ami számomra új volt. A 
délután folytatódott Balázs előadásával az 
Aranycsapatról és Albert Flórián futball játékosról, 
előadását rövid filmek bemutatásával tette 
érdekesebbé. Mindkét előadás értékes volt. 

Kövesdy Éva 

Felejthetetlen fél évem 
 

A  Kőrösi Csoma Program lehetőséget adott arra, hogy 
fél évig Melbourne-ben a magyarokkal együtt 

dolgozzak a magyar közösségek fennmaradásáért, a 
magyar élet gazdagságáért. Ez az időszak számos 
program megszervezésére adott lehetőséget amellett, 
hogy néptánc oktatói pozícióban érkeztem a Magyar 
Néptánc Kultúra Alapítvány kérésére. 
 
Néptáncot oktattam Gémesi Zoltánnal a Magyar Központ 
gyermek- és ifjúsági csoportjának, a Gyöngyösbokréta 
Tánccsoportnak, és besegítettem a Kultúr Kör  
Tánccsoport próbáin is. A táncosok a frissen szerzett 
tudást augusztus 17-én az Ízek, Táncok – Táncízek című 
egész estés gálán adták elő, amelyben a táncok mellett a 
közönség megismerkedhetett a magyar tájak különböző 
kulturális és gasztronómiai jellegzetességeivel.                   

A gála mellett több eseményen is felléptünk, így a 
Parkmore által szervezett népfocitornán, amelynek 
bevétele a magyarországi árvízkárosultakat támogatta, 
vagy éppen egy esküvőn szórakoztattuk néptánccal a 
magyar vőlegénynek és görög menyasszonyának 
nászmenetét. 
 
A tánc mellett fontos része volt munkámnak, hogy két 
ösztöndíjas kollégámmal, Molnár Balázzsal és Bedekovics 
Péterrel hetente tartottunk előadásokat, foglalkozásokat 
az Árpád Idősek Otthonában. Míg Balázs a magyar 
sporttörténelem és gasztronómia területét járta körbe, 
addig én a magyar művészet történetének és 
népszokásoknak szemelvényeiről szélesítettem a lakók 
ismereteit. Péter lelkészként az előadások közben és után 
a lakókkal beszélgetett, lelki gondozást tartott hétről 
hétre. 

Ízek, Táncok - Táncízek 
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A legjobban sikerült előadásokat aztán a Magyar 
Központban is előadtuk egy kellemes, nyitott 
teadélutánon. Nem szabad elfeledkezni a Magyar 
tánctípusok és táncdialektusok című előadásra sem, 
melyet Gémesi Zoltánnal együtt előadtunk a Bocskai 
Központban, és az Aucklandi, még fiatal Magyar Klub 
tagjainak is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első rendezvény, amelyet Balázzsal és Péterrel 
hárman szerveztünk a Pünkösdi Vígasságok volt, 
amelyben a gyermekekre koncentrálva alakítottuk ki 
a programrészeket, de nem feledkeztünk el a szülők 
és nagyszülők szórakoztatásáról sem. A cserkészek 
segítségével megválasztottuk a Pünkösdi Királyt és 
Királynét, akiket a táncos lányok régi szokás szerint 
táncolva megünnepeltek. A táncház és a kézműves 
foglalkozások is nagy sikert arattak, miközben az 
előtérben a Csíksomlyói búcsút vetítettük. 

Részt vettünk a VII. Identitás Konferencián 
Sydneyben, ahol valamennyi ausztráliai magyar 
szervezet képviseltette magát. A konferencia 
alkalmat adott arra, hogy a csoportok 
megismerhessék egymás munkáját, terveit, valamint 
bemutatkoztak a Kőrösi Csoma Program ausztrál 
ösztöndíjasai is. 

 

 

 

 

A Bocskai Központban Makkai Márti segítségére 
voltunk a téli és a tavaszi gyermektábor 
megszervezésében, amelyekben Eger váráról és a 
török megszállásról, valamint Szent István királyunkról 
tanulhattak játékosan a gyerekek.  

Augusztusban a Szent István Napok szervezése kötötte 
le időnket (augusztus 17-18), amelyre meghívást 
kaptak az Ausztráliában tevékenykedő ösztöndíjasok 
és mentoraik. Ezt a fantasztikus alkalmat kihasználva 
konferenciát tartottunk a Bocskai Központban, 
amelyben lehetőség nyílt a Kőrösi Csoma Program 
eredményeinek, tapasztalatainak átbeszélésére. A 
konferencián kiderült, hogy minden ausztrál város 
magyar szervezetei rendkívül elégedettek a 
programmal és az ösztöndíjasok munkájával. Még 
aznap este az Ízek, Táncok – Táncízek gálát 
tekinthették meg a vendégek, másnap pedig a Szent 
István ünnepségen adtak az ösztöndíjasok műsort a 
megjelenteknek.  

Ez a hat hónap életemnek egy meghatározó szakasza 
volt, amelyben azt éreztem, hogy itt szükség van a 
munkánkra. Megtapasztaltam a melbournei magyarok 
háláját, lelkesedésük hatalmas erőt adott a munkához. 
Hazaviszem hírüket Magyarországra, átadom 
üdvözletüket, melyre olyan sokan megkértek. 
Köszönöm mindenkinek, akivel itt találkoztam, 
dolgoztam, vagy csak beszélgettem, mert minden 
pillanat, beszélgetés rengeteget adott nekem, mely 
egy életre szól. Külön szeretném megköszönni Kövesdy 
Andrásnak és feleségének, Évának, hogy itt 
tartózkodásom alatt mind a munkában, mind a 
mindennapokban mellettem álltak. Egy családot 
hagyok itt. Viszont látásra! 

Nevelő Judit 

Pünkösdölő 
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A Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti 
Társaság („Társaság”) eseményei 

Szervezet - 2013. szeptember 20 

A Magyar Központ Erdély szobája volt a történelmi 
szinhely ahol pénteken szeptember 20-án az Ízes 
Beszélgetők Asztaltársaságából megalakult a Magyar 
Központ egyik új csoportja a Magyar Irodalmi és 
Kultúrtörténeti Társaság („Társaság”).  
A hivatalos egyesületi bejegyzéshez a Hungarian 
Literature and Cultural Heritage Society név került a 
Társaság Alapszabályába. (Az angol kezdőbetűkből 
kialakitott HULACH röviditéssel lehet majd a 
beszélgetések során a Társaságra utalni). 
   A tizennégy kezdeti tagságból egy rendes tag, 
valamint három tisztségviselő egységes döntésével 
megalakult az ideiglenes vezetőség („Vezetőség”). 
Ennek megfelelően 2013. november 30-ig, (az első 
általános évi közgyülés napjáig), Simon Endre, rendes 
tag, Gyarmathy Andrea, pénztáros, Kleman Andrea, 
titkár és Kapantzián Artúr, elnök vezetésével történik a 
Társaság tovább fejlesztése.  
   A történelmi jelentőségű alapitó tagság még nyitva 
állhat mindazok számára akik 2013 november 25-ig 
leadják a tagfelvételi kérelmüket  és befizetik a 20 
dolláros évi tagdijat a Társaság pénztárába.   
 
Ady Endre Irodalmi Est – 2013 szeptember 20 
   Ugyancsak pénteken, szeptember 20-án mutattuk be 
Az Óperenciás Tengeren cimmel Ady Endre verseiből 
összeállitott irodalmi műsort. Az Ízes Beszélgetők 
Asztaltársasága ez alkalommal a Regnum Szövetkezet 
vendégeként a templom alatti társalgóban rendezhette 
meg az estet. A lelkes irodalombarát közönség nagy 
élvezettel és áhitattal hallgatta a tehetséges 
versmondók által előadott Ady verseket. Hálás 
köszönetünket ezúton fejezzük ki a versmondóknak: 
ANTAL PÉTER; BAGIN LIVIA; BARTHA BALÁZS; BIRLOW 
FERENC; JUHÁSZ GÉZA; KAPANTZIÁN ARTÚR; KLEMAN 
ANDREA; KOCSIS MARGIT; KOVÁSSY MARIANNE; TARSI 
DEBI; TARSI LALI. 
   Az előadást a megszokottá vált kötetlen beszélgetés 
követte. Több bátorító bár néha egymással ellentétes 
javaslat is elhangzott a jövő műsorokkal kapcsolatban. 
Megigértük, hogy minden javaslatot mint azt 
korábban, a jövőben is mindenkor tüzetesen 
megvizsgálunk a Társaság céljainak figyelembe vételé-
vel és a döntésről minden érdeklődőt tájékoztatuk. 
 
Autóbusztúra - 2013 szeptember 28 
   Néhány héttel ezelőtt de már a Magyar Irodalmi és 
Kultúrtörténeti Társaság nevében hirdettük meg 
Magyar telepesek nyomában program sorozat első 
útját a Castlemain városkában lévő Buda Ház 
meglátogatására. A családi kúriát 1866 ban alapitotta 

Leviny Ernő, a magyar származású világhíres óra-
ékszerész, arany és ezüstműves mester.  
Az utazás reggelén, mindössze egy fő betegsége miatt 
nem telhetett meg a 48 ferőhelyes luxus busz. De a 
busz utasain túlmenően még két család (7 fő) a saját 
személy-autójukkal jöttek el a Buda Házhoz.   
   A buszon utazók Bathy Laci értékes verselemzését, 
Kovassy Marianne versmondását, Marót Márta és 
Gyarmathy Andrea vidám irodalmi előadásait 
hallgathatták. Jómagam pedig Romhányi Józsefre 
emlékezve, néhány vidám versparódiával 
szórakoztattam az utasokat.  
   Kleman Andrea énekszóra buzditott mindenkit majd 
ismét Gyarmathy Andreával együtt szebbnél szebb 
népdalokkal énekeltük át a minden kétséget kizáróan 
nemzeti jelentőségű rugby döntő játszmát. (a 
feltűnően jól alkalmazkodó autóbusz vezetőnk eltitkolt 
sajnálatára). Néha néha azért arról is tájékozód-
hattunk, hogy éppen akkor mennyire állt a mérkőzés. 
Kárpótlásként a sok idegen szóért, a kitűnő vezetőt 
barátságosan megjutalmaztuk az utunk befejeztével. 
   A kirándulás résztvevői élményekkel és új 
ismeretekkel megrakodtan térhettek vissza, de máris 
kiváncsian és érdeklődve várják a legközelebbi 
kirándulást. Gyarmathy Andrea és Kleman Andrea 
készségesen vállakoztak a következő út megszervezé-
sére amely már csak 2014 ben történhet, de erről 
rövidesen hirt adunk mindenkinek. 
   Látva a kirándulás sikerét, a résztvevők bátoritó 
korosztály megoszlását, boldogsággal nézhetünk a 
jövőbe mert a Társaságunk Alapitólevelében 
megfogalmazott  célkitűzések megvalósithatósága 
rajzolódhatott ki előttünk.  

Ha.... 
Ha meghallod az anyai szót 
Ha megérted szived szavát 
Ha kutatsz hogy ne vesszenek 
Ha szeretsz hogy szeressenek 
Ha házad sziklaszirten áll 
Ha sziveddel együtt dobban a láb 

 A jövő is életben talál! 
  2013 szeptember 29 

   A legközelebbi műsorunkat szombaton, november  
16-án tartjuk a Magyar Központ Társadalmi Klubjában 
délután 4 órai kezdéssel ünnepeljük a Magyar Nyelv 
Napját. Az ünnepség részletes műsoráról a 
későbbiekban adunk értesitést. 

Kapantzián Artúr 
Elnök - Mobil: 0422 524 206 
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► 

2013    APÁK NAPJA  
A mebournei cserkész csapatok családi körben 
ünnepelték ismét APÁK NAPJÁT.  Apák, nagyapák, 
nevelőapák, keresztapák gyűltek össze hogy együtt 
töltsünk egy kellemes délutánt.  Szerencsénk volt, mert 
az ebédet meg tudtuk főzni a szabadban, mielőtt 
megeredt az eső.  Így már mindenki jó hangulatban 
várta az előadást.  Nagyon büszkék és boldogok 
vagyunk, mert a csapat két új cserkésszel gyarapodott.  
Pál Dániel (Dani) és Benjamin (Benji) tettek fogadalmat 
és fogadtuk őket nagy szeretettel a cserkészcsaládba.  A 
kiscserkészek, Macik és Baglyok, verseket mondtak, 
persze nagy volt a sikerük.  Külön dicséretet érdemel-

nek az őrsvezetők és a kiscserkész rajparancsnok.--
Aztán vidám mókás jelenetek következtek, amikor az 
apák vetélkedtek és próbáltuk eltalálni, hogy ki a 
legokosabb vagy legügyesebb.  Mivel Apák napja idén, 
szeptember 7 -  a választás napjára esett, -  egy kis 
politikát is be kellett vonni.  Megjelent nagy fülekkel, 
pici piros fürdőnadrágban Abbott  és a nyakkendős, 
öltönyben díszelgő Rudd is.  Végül is elénekeltük a 
„Serkenj fel....” köszöntöt és elbúcsúztunk.... .. 

Jó munkát! 
Kovássy Marianne  

Körzeti parancsnok 

2O13 REGŐS TÁBOR 
BESZÁMOLÓ 

 Bár idén nem én vagyok hivatva, hogy megírjam a 
beszámolót, annyira jól sikerült a tábor, hogy úgy 
érzem írnom kell. 
 Nem fogok mindenkit külön említeni, hiszen 
több mint ötvenen voltunk és mindenki kivette a 
részét és ezért volt olyan fantasztikus élmény ez a 
tábor. 
 A tábor  gyönyörű helyen Melbournetől észak 
nyugati irányban, lankás dombos vidék egy völgyre 
nézett, talán hasolított is Szék nagyközség környéké-
hez, mely a tábor témája volt.  Beérkezés és zászlófel-
vonás után, beöltöztünk Szék-i népviseletbe, be 
lettünk osztva családokba (Kisszék, Kisbogács,  
Kispulyon, Cege: a környező falvak nevei), leteleped-
tünk és máris kezdődtek az előadások.  Nagyon 
hangulatos volt, ügyesen előadva, mindenki 
gyakorlatilag is részt vett így nem volt unalmas. 
 A történelemmel kezdtük, ami elég száraz 
téma, de  nagyszerűen lett előadva.  Mindenki kapott 
egy lapot, erre egy mondatban meg lett adva  az adat.  
Le kellett rajzolni három képben, azután összetettük  

helyes sorban az évszámok szerit.  Így elkezdtük a 
honfoglalással és egészen napjainkig a rajzok 
felkerültek a falra és mindenki tanulmányozhatta. Ezt 
követte a népviselet bemutató, majd földrajz ismét 
kérdés-felelet formában.  A népszokás előadás is igen 
ötletes volt.  Itt már belépett a modern technika:  
Powerpoint formában először egy rövid bevezető, 
majd egy nagy kérdőjel feltette a kérést „Ide való ez a 
népszokás?”   majd becsúszott a válasz.  
 Aztán következtek a már szokásos 
FORGÓSZÍNPADOK: hímzés, faragás,  bőrmunka, 
szövés, gyertyakészítés, festés, ékszer és mézeskalács 
készítés.  Így mindenki vitt haza valami saját készítésű 
emléket a táborból.   
 Vasárnap délelőttre meg voltak híva a 
kiscserkészek.   
 Mindegyik család kapott egy szöveget az 
előadáshoz és ehhez készítették a megfelelő bábokat.  
Nagy sikere volt persze, de  a családok is jól szórakoz-
tak az előkészületek közben.   
 Az előadások közben ének és tánc mozgatta 
meg a családokat.  A Sydney-ből érkezett  
Tansylvániacs zenekar két tagja  szolgáltatta a zenét és 
Sydneyből a Körösi Csoma Sándor ösztöndíj nyertesei 
pedig a ének és tánc tudást. 
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 A tábori áhítatra a családok írták az imákat, 
majd egy erdélyi bácsi elbeszélése éreztette a szeretet 
és összetartás fontosságát. 
 De talán a legötletesebb előadás az 
építkezéssel volt kapcsolatos.  Miután az építkezés és 
a ház ismertetve lett, mindenki kapott egy kartonra 
nyomtatott ház alapot, falakat és fedőt.  Aztán ki lett 
adva az utasítás hogy mindenki építsen egy házat.  
Összeragasztottuk sok nevetés közben, de még nem 
volt vége a murinak.  Most átmentünk egy másik 
helyiségbe, ahol az asztal le volt terítve zöld filccel, 
dombok, utak, bárányok már várták, hogy felépüljön 
Szék nagyközség.  Mindegyik család, letelepedett a 
kijelölt helyen, aztán felépült a templom, a kocsma és 
elkészült a falu.  Hát ilyet sem láttunk még soha.   
 Estére  elmentünk a csárdába a szüreti 
mulatságba.  Itt mindenki felhasználhatta a kártyáját, 
ahova gyűjtötte a tábor alatt a pontokat, hogy 
vásárolhasson.  Nagyszerű volt a hangulat, tánc, ének, 

ADOMÁNYOK NYUGTÁZÁSA 

A magyarországi árvizkárosultak megsegitésére a Victoriai Magyar 
Tanács (VMT) gyűjtést hirdetett, a nemzeti összetartozás 
szellemében melynek kapcsán a következő tagszervezetek, 
csoportok, magánszemélyek, társaságok és klubok gyűjtöttek és 
adományoztak. 
 Kék Duna Délvidéki Magyar Szövetség: 761 dollár, 
Magyar Kultúr Kör: 1,000 dollár, Magyar Református Gyűlekezet-
Bocskai: 796 dollár, Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet gyűjtése: 
Maurer Sándor 50 dollár, Csúk Júlia 50 dollár, Rodek Antal 50 
dollár, Sülly Sándor 50 dollár, Ámon Lilla 200 dollár,  Takács Barna 
50 dollár, Tóth János 50 dollár, Vető Olga és Tibor 100 dollár, 
Ifjúsági Szövetkezet 400 dollár. Összesen 1,000 dollár. Melbourne-
i Magyar Cserkészek 300 dollár. Regnum Szövetkezet 1000 dollár. 
Melbourne-i Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes gyűjtése: Csanádi 
Károly és Juliska 20 dollár, Gambárovics Zoltán 10 dollár, Simon 
Júzsef 50 dollár, Kadványi Antal 50 dollár, Jandó Julianna 100 
dollár, Jandó Gyula 100 dollár, Marót Kálmán és Márta 100 dollár, 
Juhász Géza és Etelka 70 dollár. Összesen 600 dollár. Délvidéki 
Demokratikus Szövetség: 300 dollár. Knox-i Idős Magyarok 
gyűjtése (akik a Magyar Központban műdödnek): Tóth Teréz és 
József 50 dollár, N.N. 10 dollár, N.N. 5 dollár, Bácsi István és 
Marika 50 dollár, Szabó Géza 5 dollár, Pritz Katalin 20 dollár, N.N 

zene, játék, sok-sok tréfa.  A zászlólevonás után még 
volt egy óra szabad, de azt hiszem sokan reggelig 
mulattak. 
 A tábor sikeréhez hozzájárult a fantasztikus 
konyha.  A felnőtt cserkészek és cserkészszülők láttak 
el minden jóval, minden elfogyott és félek mind hízunk 
egy pár kilót.   
  A tábor záráskor még mindnyájan kaptunk egy 
kis emlék érmet (fából készült kézimunka). 
Bár nem akartam neveket említeni, nem tudom 
elhallgatni a táborparancsnok munkáját.  A Kocsis 
család valóban, mint a széki családok,  együtt 
dolgoztak, kalákában,  a tábor előtt, alatt és gondolom 
a tábor után is. A legnagyobb köszönet a sok mosolygó 
hálás cserkész akik alig várják a következő regős 
tábort. 

Jó munkát! 
Kovássy Marianne  

Körzeti parancsnok 

20 dollár, Berta Sándor és Ilona 50 dollár, Vida Ilona 10 
dollár, Szabakai Júlia 50 dollár, N.N. 20 dollár, Kisházi 4 
dollár, N.N. 10 dollár, Belovári Éva 10 dollár, Majhén Anni 10 
dollár, Bitó György és  Elizabeth 20 dollár, Horváth Rozália 
10 dollár, Bereg Piroska 20 dollár, Supka Margit 10 dollár, 
Klein Oszkár 4 dollár, Nagy József 5 dollár, N.N. 5 dollár. 
Összesen 468 dollár. Trianon Társaság Victoriai Tagozata: 
200 dollár. Korona Csárda Magyar Étterem 100 dollár. A 
fenti adományok összege 6525 dollár tesz ki amihez hozzá 
jönne az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség gyűjtése 5,000 
dollár amit ők már külön haza jutattak. Tehát Viktoriából 
11,525 dollárral tudjuk segiteni az árvizkárosult magyar  
testvéreinket. 
 A Gold Coast-i Magyar Egyesület is hozzánk küldte 
gyűjtésüket, 1,240 dollár amit Egyesületünk pénztárából 260 
dollárral egészitett ki, hogy kerek 1,500 dollár segitséget 
nyújtsanak rászoruló testvéreinknek.  
 Minden adományozónak hálás köszönet és Isten 
áldását kérjük életükre. Az adományokat az Ausztráliai 
Magyar Szövetség továbbitja Magyarországra.  

 
A Victoria Magyar Tanács nevében 

Juhász Géza 
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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! 

   Az Ausztrália-i Erdélyi Szövetség Hirei  
                       
Ez évben  a Ausztrália-i  Erdélyi Magyar Szövetséget igen 
nagy veszteség érte. 
 Három régi, és a Szövetségben végzett tevékeny-
sége  révén, igen nagyra becsült tagját vesztette el. 
Előszőr örökös vezetőségi tagunk v. Fazakas Lola, utána 
minden munkában fáradhatatlaúl résztvevő vezetőségi 
tagunk Dér Józsi felesége Lujzika távozott el hosszan tartó 
betegség után, és most szeptember 14-én Gulyás Gyöngyi 
adta vissza lelkét teremtőjének 90 éves korában.  
 Aradról jött Gulyás Gyöngyit nem kell bemutatni, 
hiszen sokoldalú, odaadó munkásságán keresztűl oly sokan 
ismerték.  
 Hosszú éveken át volt az Erdélyi Szövetség vezető-
ségi tagja  és kiemelkedő egyéniségével, beszédével, 
megjelenésével karizmát sugárzott, a Szövetség legjobb 
képviselője volt. Részt vett a Segitő Szolgálatban, ezen 
belűl az Erdélyből kivándorolni szándékozók és a 
kivándoroltak megsegitésében. Az aradi kultúrális 
szemlében a Szövétnekben ir, és anyagilag támogatja a két 
havonta megjelenő kúltúrális szemlét . Az Aradi Alma 
Mater Alapitvány –melynek fő célja a magyar kúltúra 
ápolása, megtartása Erdélyben – keretén belűl 18 db. 
Magyar nyelvű könyv  kerűl kiadásra. Az Irodalmi Jelen, a 
Nyugati Jelen, a Szövétnek c.lapok olvasóit érinti a hir. 
Idézek.....Az ausztráliai magyarok tudatában vannak az 
őket ért veszteségnek. Gulyás Kolozsvári Gyöngyi közéleti, 
publicisztikai és irodalmi tevékenysége  ismertté  tette Őt , 
becsülték , szerették. 
 Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség az elmúlt 
évben, október 7-én a hagyományos Erdélyi Ebéd 
alkalmával elismerő kitüntetésben részesitette az Erdélyért 
és az Erdélyben élő magyarság, valamint a magyar nyelv és 
kúltúra ápolása,  megőrzése érdekében folytatott kiváló 
munkájáért. Folytonosan anyagilag, erkölcsileg támogatott 
minden Erdélyből jövő segitség kérést. Egyik legkiemel-
kedőbb mukássága az Aradi 13 vértanuk emlékére emelt 
Szabadságszobor  helyreállitattására  elinditott adomány 
gyűjtés volt az Erdélyi Szövetségen belűl. Az 1890 ben 
felállitott  szoborcsoportot  Trianon után  lebontották, 
eltávolitották, raktárba helyezték. A magyar kormány 70-
80 millió forinttal járult a szobor restaulásához, melyet—
igaz nem eredei helyén -- de újra felállitották. 
 Az idén az Aradi Vértanuk halálának 
megemlékezése, egy kis rövid műsorban, az október 6-án 
tartandó Erdélyi Ebéden lesz megtartva. 
Bizony nagy űrt hagyott maga után, pótolhatatlan  űrt, 
nagyon fog hiányozni nem csak az Erdélyi Szövetség kis 
csoportjának, hanem az itteni és az Erdélyi magyarságnak 
is.  

Az Erdélyi Szövetség nevében irta,  
Győri Izuka 

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 
 

LIKÕR 
 

CSÁSZÁRKÖRTE $27.50/ÜVEG GST-VEL 
25% A/V  @ 500ML ÜVEG 

 

1 DOBOZ  (8 ÜVEG) MIN. MENNYISÉGBEN 
PÁlinkÁval keverhetŐ  

 

ÉRDEKLÕDÉS 
HIVÓ SZÁM  

MOBIL: 0439 13 80 85 
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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  

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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október 5. szombat Munkanap 
      
október 6 vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Erdélyi Szövetség ebédje 
     
október 13. vasárnap 8.30 Szentmise 
      
október 20. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Megemlékezés az 1956-os Szabadságharcról 
        
október 27. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 

 
 

Novemberi  naptár  
 
november 10. vasárnap Szent István Ökumenikus Templom 20. évfordulója 
 
november 16. szombat Magyar Nyelv Napja  
  
  

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 október 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. 

OKTÓBERI NAPTÁR 


