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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 –  decemberi 

 
december 1: 

Mikulás Piknik 
 

december 8: 
Mikulás Piknik– Központ 

 

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

2013–ban, az alábbi dátumokon, 
reggel 8 órától 

 
December 7 

Csatlakozzon Facebook-on “Magyarok 
Melbourneben - Hungarians in      

Melbourne” csoporthoz.  
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Tájékoztató a 2014. évi Országgyűlési 
Választásokról 

 
A 2014. évi országgyűlési választásokra jövő év 
áprilisában vagy májusában kerül sor. Az a nemzettárs 
szavazhat, aki magyar állampolgár és szerepel a 
Választási Névjegyzékben. 
 Aki nem rendelkezik bejelentett 
magyarországi lakcímmel a 2014-es országgyűlési 
választásoktól kezdve lehetősége van arra, hogy 
élhessen alkotmányos állampolgári jogával és levélben 
szavazzon országos listára. Kérni kell a felvételét a 
Választási Névjegyzékbe, amelynek feltétele, hogy 
magyar állampolgárságát igazolnia tudja a következő 
módok egyikén: 1. vagy magyar személyi azonosítóval 
(lakcímkártyán található); 2. vagy érvényes útlevéllel; 
3. vagy honosítási okirattal; 4. vagy három évnél nem 
régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal. 
 Ellenőrizze még most, hogy a fent felsorolt 
dokumentumok valamelyikével rendelkezik-e! Ha 
nem rendelkezik, vagy nem érvényes az állampol-
gárság igazolására szolgáló dokumentuma, akkor for-
duljon minél előbb a Külképvislethez, hogy még 
időben pótolható legyen! 
 A kérelem kinyomtatható a www.valasztas.hu 
honlapról, illetve a külképviseleteken is beszerezhető. 

Pontosan kell kitölteni a nyomtatványt (egyetlen 
betűeltérés is elutasításhoz vezethet), és meg kell 
küldeni a Nemzeti Választási Iroda címére: Nemzeti 
Választási Iroda, Budapest 1854 Magyarország. Az 
interneten keresztül a www.valasztas.hu honlapon 
keresztül is kitölthető és beküldhető a kérlem. A kér-
elemet legkésőbb a szavazást megelőző 15. napig kell 
továbbitani a Nemzeti Választási Irodához, de minél 
előbb küldjék meg, hogy esetleges hiba esetén korri-
gálni lehessen időben. A névjegyzékbe vételről a kér-
elemben az ott megadott módon fog értesítést kapni, 
és majd a szavazólap is az itt megadott címre lesz 
postázva! 
 Aki rendelkezik bejelentett magyarországi 
lakcímmel az automatikusan szerepel a Választási 
Névjegyzékbe, ilyen esetben nem kell külön 
regisztrálni. Ezek a választó polgárok külföldön a 
Külképviseleteken személyesen szavazhatnak, országos 
listára és egyéni képviselőre egyaránt. A 
Külképviseletre a választás kitűzése után, legkésőbb a 
szavazást megelőző nyolcadik napig kell bejelenteni, 
hogy szeretné szavazati jogát gyakorolni.  
 További bővebb felvilágosítást találnak a 

www.valasztas.hu honlapon, illetve érdeklődhetnek a 

Külképviseleten a (02) 6282-3226 vagy (04) 3926-6806 

telefonszámokon! 

http://www.valasztas.hu
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A flemingtoni Skót Klub október 27-én ebédet rendezett, melyre a Magyar Központ Néptánccsoport 
meghivást kapott. A tánc bemutatójukkal nagy sikert arattak.  
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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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NOVEMBER 8 
Kiss János plébánost, pár nappal érkezését követően, 
szükkörű fogadáson ünnepelték a volt Melbourne-i hivei. 
Kiss János Atyát, a megjelentek nevében, Galambos Imola 
köszöntötte és átadta a szót Hilton Deacon püspök úrnak, 
aki meleg barátsággal üdvözölte, saját és 
Denis Hart Melbourne érsekének nevé-
ben. Kiss Atya örömmel fogadta/
megköszönte ezt a megtiszteltetést és 
beszámolt magyarországi tevéken-
ységeiről, amit a jelenlevők nagy 
érdeklődéssel fogadtak. Meglepetésként,  
Patócs Joanna, Sillye Jenő “Múlnak az 
évek” és “A Dunaparton”, Kiss Atya által 
kedvelt énekszámokkal üdvözölte. Uz-
sonna következett, mely alatt mindenki külön 
köszönthette Kiss Atyát és nemsokára lassan szétszéledt a 
fogadásra összegyűlt csoport.   
 

NOVEMBER   10 
“Zeng a harang hivó szóval e szép ünnep reggelén” 
A Szent István Ökumenikus Templom harangja is igy 
hivogatta a magyar közösség tagjait, vasárnap november 
10-én, amikor ugyanis a Szent István 
Ökumenikus Templom épitésének 20. 
évfordulóját ünnepeltük a Melbourne-i 
Magyar Központban. 
 Az ünneplés ökumenikus Istenti-
sztelettel kezdődött. Az ünnepi öku-
menikus mise szertartásban résztvett 
Msgr. Hilton Deakin katolikus 
püspök ,Gregg Pietsch evangélikus 
püspök, David Palmer református 
püspök, Pető Gábor plébános, Nt.Dabasy János és Dr Kósa 
Géza. Szentbeszédet mindhárom püspök úr mondott, 
beszédükben megköszönték, megdicsérték a magyar 
közösség templomépitő összefogását, de mindhárman 
kiemelték, hogy ha még most más nyelven is dicsérjük az 
Urat szivünkben egy nyájhoz tartozunk. 
 Szentmisét követően a vendégsereg a nagyterem-
be vonult és elfoglalták helyüket az ünnepre feldiszitett 
asztaloknál.  
 Nt. Dabasy János üdvözölte a megjelenteket és 
külön köszöntötte a nap diszvendégeit. A három felekezet 
püspökein kivűl jelen volt Gedeon Béla canberrai magyar 
nagykövetség első titkára, Varga Mónika attasé, Dr Sán-
dor Ildikó konzul, Világos István tiszteletbeli konzul és 
felesége Eszter, Kiss János plébános, Laurie Foot Atya és 
Zágon Lajos épitészmérnök. János megköszönte minden-
kinek, aki a nap ünnepélyes sikeréhez hozzájárult. 
 Miután az önkéntes szakácsok finoman elkészitett 
ételeit elfogyasztottuk, meglepetés következett. A “Kicsi 
Szivek” csoportja Kiss János Atya tiszteletére énekszámo-

kat adtak elő. 
 Kiss János Atya a meglepetéstől meghatva 
megköszönte a csoport aprajának/nagyjának kedves-
ségüket. Köszöntőjében beszámolt jelenlegi 
helyzetéről, hogy az épitkezést és a hivek 

összefogását otthon is szorgalmazza. 
Négy község, Batyk, Tekenye, Zalabér 
és Zalavég plébánosa és iskolai órar-
endben hittant is tanit. Ausztrália 
napján január 26-án felvonja az auszt-
rál zászlót, mely a plébániája udvarán 
a többi zászló között foglal helyet és 
gondolatban velünk együtt ünne-
pel.Többek között azt is elmondta, 
hogy ha mégegyszer megadatna, hogy 

az épitkezést újra kezdjük már másképp tudnánk 
csinálni, de nagyon hálás a sorsnak azért, hogy a 
templomépités ismét összehozta a Melbourne-i mag-
yarságot. Ennek emlékére, a magyar közösségnek 
ajándékúl, egy szenteltviztartót hozott 1993-2013 
dátummal és a következő szöveggel “A veletek töltött 
szép évek emlékére Kiss János plébános”. Minden 
vendég számára, Mindszenty József biborosról és a 

szent Családról képet aján-
dékozott. 
 Befejezésül köszönetet 
mondott mindazoknak, akiknek 
jóvoltából vágya valóra vált, a 
repülőjegyre  összeadott  összeg 
lehetővé tette, hogy ő is itt 
közöttünk, velünk együtt ünne-
pelhetett ezen a szép napon. 
 Ezután ismét Molnár 
Emöke állt a mikrofon elé és fel-

olvasta a templomépitők névsorát, felkérte a szóli-
tottakat, hogy vegyék át a Regnum Szövetkezet által 
készitett “Emléklapot”, melyet Kiss János Atya 
kézfogással adott át. 
 Az emléklap kiosztást követően Galambos 
Imola mondott köszönetet, a volt és jelenlegi 
igazgatóknak, kitartó értékes munkájukért. Az asz-
talokat diszitő virág költemények is megtalálták ér-
demhelyüket egy-egy értékes munkátvégző sze-
mélynél. 
 E szép ünnep megrendezését a következő 
személyeknek köszönjük. Jelenlegi igazgatóknak és 
hozzátartozóiknak, azonkivül a következő szemé-
lyeknek: Szabó Edit, Bakos Krisztina, Bácsi Marika, 
Bádon Márta, Csernátony Róbert, Ferencz József, 
Fogarassy Ferenc, Fogarassy Marika, Gergely Klára, 
Godó Marika, Kazi Annamária, Kovássy István, Mol-
nár Emőke, Pál Cassie, Szeredai Magdolna, Magyar 
Károly, Simon József. 

Atyimás Erzsébet beszámolója 
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NOVEMBER 16 

Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság Izes 
beszélgetők Asztaltársasága 

A Magyar nyelv nemzeti vagyon, amit nem tudnak 
kiárusitani csak leértékelni ha engedjük!  
Magyar Nyelv Napja ami hivatalosan évente november 
13-án tartanak az itteni közösség körében november 
16-án, szonbaton délután 4 órai kezdettel került 
megrendezésre. 
 A műsort Kapantzián Artúr a Társaság elnöke 
üdvözlő szavaival nyitotta meg. Ezután Gyarmathy 
Andrea kitűnő előadásában  Hegedűs Géza „Szonnet az 
anyanyelvről” hangzott el, majd Endrődi Tibor tanár, 
1956-után tizennégyévesen érkezett Ausztráliába, 
dióhéjban tájékoztatta a jelenlevőket az elmúlt ötven 
év Magyar Nyelv tanitásáról. Magyar Nyelvből az 
érettségi 10% számit a tovább tanuláshoz és mint 
gyakorlati szaknyelv „Certificate 3” is elfogadott pl. 
ápolói, rendőri, stb. szakmákban. A jövővel kapcsolatos 
terv a „Kőrösi Csoma Sándor Program” keretén belűl a 
távoktatást megvalósitani.  
 Ismét Gyarmathy Andrea következett  Bencze 
Imre „Édes, ékes Apanyelvünk” c. vesét mondta el. 
A műsor kiemelkedő része két szavalat következett. 
Ugrai Klaudia, Petőfi Sándor „Anyám Tyúkja” és 
Mondoaca Nadia Patócs Bernadett „Apu” cimű 
verseket mondták el. Mindketten életkorukat 
(kiscserkészek) megcáfolva kitűnö kiejtéssel szavaltak. 
Szüleiket is elismerés illeti meg.  
 Artúr beszámolója következett, mely előtt „Ó 
jól vigyázz” Füst Milán versét mondta el. Többek 
között bejelentette, hogy a napokban tért vissza 
Magyarországról, részt vett az „Anyanyelvi 
Konferencián”, ahol Társaságunkat megtiszteltetés 
érte. Kerényi Imre miniszterelnöki megbizott felkérte, 
hogy a Magyar Kormány ajándékát „Magyarország 
Alaptörvénye” könyv* eljuttatására az Ausztráliában 
magyar nyelvből érettségiző diákoknak. Továbbá 
bemutatta az ajándékokat melyeket a Társaság részére 
magával hozott: két darab varrottas, a „Nemzeti Dal” 
és „Mit kiván a Magyar Nemzet” nyomtatványokat. 
Ezután Artúr, mint elnök köszönetét fejezte ki, a 
megjelenteknek, szereplőknek és a Magyar Központ 
Vezetőségének, hogy a Magyar Nyelv Napja- műsor 
megvalósult. A Társaság nevében Anyanyelv Bajnoka 
elnevezéssel érdem érméket (fia ajándéka) osztott ki a 
következő felirattal „ Magyar Nyelv Napja – elismerő 
érem – Melbourne 2013”. 

Érme kiosztást követően bejelentette, hogy ezt az 
elismerő ajándékot a Társaság a jövőben is 
szorgalmazza és a 2014-es Magyar Nyelv Napja- 
ünnepségre javaslatokat szivesen fogadnak olyan 
személyek, egyesületek, csoportok előterjesztésére 
akik a magyar nyelv megőrzése érdekében kimagasló 
eredményt értek el. 
 A műsor befejezéséül a Cserkészcsapatok 
tagjai népdalt és katonadalokat énekeltek és ezzel ért 
véget az első Magyar Nyelv Napja ünneplés. 
Köszönet a szervezőknek! 

 
*20drb könyv már megérkezett  

és azok kiosztása megkezdődött. 

Szervezet Átvette 

Faith Ferenc Könyvtár Szegedi Erika 

Fiú és Leány Cserkész 
Csapatok 

Kovassy István  

Magyar Központ Vető Olga és Tibor 

Magyar Központ Hiradó Atyimás Erzsébet 

Magyar Nyelv Iskola Endrődi Tibor 
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NOVEMBER 17  

 

Közgyülések 
Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet valamint a Magyar Ház Szövetkezet, vasárnap, november 
17-én tartotta az évi közgyűlést. A Regnum Szövetkezet pénteken, november 29-én tartotta az 
évi közgyülést. 

Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet  Magyar Ház Szövetkezet Regnum Szövetkezet  

Ámon Lilla Bakos János Bartha Izolda 

Hende József Fodor Sándor Ferencz Ildikó 

Padányi Gyöngyvér Marót Márta Galambos Imola 

Szetey István Padányi György Hadarics Gertrude 

Vető Olga Sülly Sándor Koppány Éva 

 Tóth János Pál Zsuzsa 

 Vető Tibor Szondy Katalin 

 Bálint Kálmán – pótigazgató  

református lelkész Isten áldását kérte a jelen-
levőkre és a Himnusz eléneklésével, a 2013. évi 
Vitézi Rend avatás befejeződött. A zászlókivon-
ulással a nap hivatalos része véget ért.  
Az ünnepi ebédet a Korona Csárda szolgáltatta. 
Itt már kis asztaltársaságok körében fogyasztot-
ta az ünneplő közönség a finom ételeket és 
megkezdődhetett a barátságos beszélgetés. 
 A novemberi sorozatban ez is egy szép 
nap volt! 

NOVEMBER 23 
 

“Tisztelet adassék az igaz Istennek, kit őseink 
Hadúrnak neveztek” ez áll a Vitézi Rend meg-
hivóján. 

A Vitézi Rend 2013. évi Vitézi avatást a  
Melbourne-i Magyar Központ Szent István Öku-
menikus Templomában, szombaton november    
23-án tartotta. 
 A templom megtelt az avatásra érkezőkkel 
és az avatási szertartás a Vitézi Rend vezetőinek 
és tagjainak és a cserkész zászlósok bevonulá-
sával kezdődött. 
 Vitéz, nemes Világos István székkapitány 
üdvözlölte a megjelenteket és felkérte vitéz, nemes 
Tassányi József ügyvezető törzskapitányt az 
avatás megkezdésére. A törzskapitány üdvözölte a 
rendtársakat és a vendégeket, ezután Világos 
István székkapitány felszólitotta Teleki Ilona vitézi 
hadnagyot, hogy az avatandó személyeket 
vezesse elő. Ez alkalommal Fekete István László, 
holta után (posthumously), leánya Fekete Mária és 
fia Fekete József  tették le esküjüket, melyet már 
előzőleg irásban hitelesitettek. Fekete István 
Lászlót, felesége, Fekete Marika képviselte. Az 
eskütétel után, mely a következő szavakkal ért 
véget “Magyarországom soha meg nem tagadom, 
Isten engem úgy segéljen!”, Világos István székka-
pitány felkérésére, Nt. Keresztesi László Flórián 
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NOVEMBER 24 

TelekiJúlia 
KERESEM AZ APÁM SIRJÁT 
 
Keresek egy sirt, egy eldugott temetőt, 
Ahol nincs fejfa, ahol nem nyilik virág. 
Valahol ott, nem messze innen 
nyugszik édesapám. 
  
Vajon hány árva mondja ezt 
és hány Anyának fáj? 
Hisz környékünkön negyvennégy öszén 
úr volt a gyűlölet és aratott a halál. 
 
Annyi ember, annyi fiatal, 
ki nem ölni, de dolgozni 
és élni akart, 
meghalt csak azért, 
mert nemzetisége magyar. 
 
Talán egyszer nem lesz majd gyűlölet, 
helyette győz az ember iránti szeretet. 
Talán eljön az idő, 
mikor feltárul minden eldugott temető 
és ég majd gyertya, nyilik majd virág 
apáink eldugott sirján. 

 

“Akikért nem szólt a harang” 

A fenti versben és idézetben benne van minden amiért 
vasárnap, november 24-én EMLÉKNAPOT tartottunk, a 
Melbournei Magyar Központban, a délvidéki áldozatok 
emlékére. 
 Melbourne-ben először Kiss János plébános 
2003-ban ajánlott fel szentmisét a délvidéki áldozatok 
lelkiüdvéért. Azóta minden évben, november utolsó 
vasárnapján, van megemlékezés. 
A megemlékezés napja szentmisével kezdődött, melyet 
Pető Gábor plébános ajánlott fel. A Himnusz után, a 
vallásos rész befejeződött. 
 Egy kis tétovázás után, mivel a szentmise alatt 
esett az eső, a Hősi Emlékmű előtt Juhász Géza, 
üdvözölte az egybegyűlteket, megkezdte a műsort. Ezt 
megelőzően, az Emlékműnél meggyújtották a nagy 

gyertyát és többen elhelyezték a kegyelet virágait. 
Fliszár Petronella és Juhász Géza felsorolták a 
keresztény egyházak lelkész áldozatainak névsorát, 
miután Juhász Géza elmondta József Attila 
“Istenjárás” cimű versét. Beszédek következtek Dr 
Sándor Ildikó konzul, Fliszár Petronella és Juhász 
Géza személyében. Mindhárman elmondták a 
sajnálatos körülményeket és a kiméletlen 
gonosztetteket melyek a délvidéki magyarokat 
érték. Ezután ismét szavalat következett, Kiss 
Menyhért “Magyar  Miatyánk” Juhász Géza 
előadásában. Elénekeltük a székely Himnuszt, mely 
után Géza bejelentette, hogy 2014-ben lesz a 70. 
évforduló és ennek emlékére táblát* fognak 
elhelyezni a Hősi Emlékmű falára, erre már a 
Központ vezetősége beleegyezését adta. Ennek 
érdekében gyűjtést inditottak. Abban az esetben ha 
a szükségesnél több pénz jön össze, a fennmaradt 
összeget a délvidéki “Lurkó” alapitványnak 
ajándékozzák. Minden összegű adományt 
nyugtáznak. Pénzadományaikat vasárnaponként, 
mise után a Melbournei Magyar Központban, 
Juhász Gézának lehet átadni. A gyűjtés határideje 
2014 június 4-e, a “Nemzeti összetartozás napja”. 

“Szánd meg Isten a magyart 
Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának. 
Balsors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt!” 

Köszönet Dr Sándor Ildikó konzulnak és 
mindenkinek aki eljött, valamint Fliszár 
Petronellának, Juhász Gézának a rendezésért. 

Atyimás Erzsébet 

*Figyelem az emléktáblára a felirat még nyitott. 
Kérjük ötleteiket a Hiradó szerkesztőségéhez a 
következő cimre küldeni. 

Hungarian Community Centre 
HIRADÓ – DÉLVIDÉK 
760 Boronia Road 
Wantirna Vic 3152  
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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! 

A CSALÁD ÉRTÉKE 
 
Ős régi fogalom a család miből nemzet épül. 
Egy ajándék amit mindenki vár örökségül. 
A közösség, ahol gyógyír és seb egymásra vár, 
Mint mesebeli, elvarázsolt szerelmes pár. 
 
A világ népének alaptétele és építő szerepe, 
Aminek kell mindig alkotni, nőni és lennie. 
Egység, amiben újra terem az akarat és az élet. 
Drága végvár, ahol élhet csend, sírás és ének. 
 
A családom közös egyedi mérték, amit védek. 
Ha a világ bánt, tudom hol lelek menedéket.  
Egy biztos, titkos rejtek, hol kapok amit kérek  
És a legrosszabb vészben is csak jót remélek. 
 
A család egy kert, ahol gaz és virágok nőnek, 
Érzés ami az anyát tartja központi erőnek,  
Ős régi fogalom a család miből nemzet épül. 
Egy ajándék amit mindenki vár örökségül. 
 
A közösség, ahol gyógyír és seb egymásra vár, 
Mint mesebeli, elvarázsolt szerelmes pár. 
Aki ismét teremt nemest, újat, ékest, szépet, 
Hogy láthasson a világ egy méltó példaképet. 
 
Ezért van még, egyszer minden decemberben, 
Erős vágy, vonzás és igyekezet az emberben, 
Egy kimagasló, szent ünnepre és a csodára, 
Ami családi ajándék, népek Karácsonyára. 

        Antal Péter 
 

Karácsonyi Ebéd a Korona 
Csárdában 

 
2013. december 25-én vasárnap 

különleges karácsonyi büfével 
várjuk kedves vendégeinket! 

Ár: 59 dollár 
Asztalfoglalásért kérem hívja 

9801 8887 
 

Nyitvatartás: Péntek este 6-tól-11-ig,  
Szombat este 6-tól-11-ig 
Vasárnap: deli 12-től-3-ig 

Cim: 760 Boronia Rd, Wantirna 

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 
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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  

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  

Korona Csárda Magyar étterem 

Kegyeleti megemlékezések (Halotti tor),         
szeretetvendégség megrendezését,                 

lebonyolitását válalja. Vendéglátásunk zártkörű, 
igénybe vehető hétköznapokon éttermi         

színvonalon. A tisztelt megrendelő egyéni 
igényeit figyelembe véve kerül kialakításra az 

étel és italkínálat.  

Személyre szóló ajánlatokkal állunk                 
rendelkezésére! 

 

Forduljon hozzánk bizalommal 9801 8887  
760 Boronia Rd, Wantirna 3152  

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 keddén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 

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

email:  imgasi@hotmail.com  

 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 7 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: Fiatal és idősek csoportja minden  
Hétfőn 7 órai kezdettel. Kicsik csoportja 
Pénteken 6 órai kezdettel 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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december 1. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
         
december 7. szombat  Munkanap 
 
december 8. vasárnap 8.30 Szentmise 
    Mikulás Piknik 
         
december 15. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Gyertyafényes Est 
            
december 22. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 
 
december 29. vasárnap 8.30 Szentmise 
 
december 31. kedd  Szilveszteri Bál 
  
január 1. szerda  11.00 Református Istentisztelet 
január 5. vasárnap  8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
január 12. vasárnap  8.30 Szentmise 
január 19. vasárnap  8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
január 26 vasárnap  8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 
    Regnum Szövetkezet ebédje 

 
Februári naptár 

 
február 16. vasárnap  Gulyás/Halászlé Fözőverseny 

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 január 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. 

DECEMBERI –JANUÁRI NAPTÁR 


