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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!!!!!!!!!! 
 

Az következő munkanap 2015–ben,  
reggel 8 órától  

 

Április 4-én lesz 

Néptáncpróbák a Magyar 
Központban 

Magyar Központ  
FONÓ NÉPTÁNCEGYÜTTES:  
hétfőn és kedden 7-től 9-ig 
Érdeklődni: Bartha Gyöngyi 0409 857 819 

 
Gyöngyösbokréta:  
szerda és csütörtök este 7-től 10-ig.  
Érdeklődni: Sinka Imre 0413 423 130 

Csatlakozzon Facebook-on “Magyarok   
Melbourneben - Hungarians in Melbourne” 

csoporthoz.  

KalákaKalákaKaláka 2015. február 14-én 

Egy hét múlva Hungárofeszt! A termek és az udvar 
hangulatát át kell állítani vidám, kedves, ünnepélyes, 
vendégszeretőre. Kellékek a ház alatt, raktárakban, 
színpad alatt találhatók, de sokat a magyar közösségünk 
lelkes tagjai kölcsönöztek erre az alkalomra hogy, ezzel 
is szebbé varázsolják a Központot. A munkálatok 
egyidőben zajlottak mind a három teremben. A nagy 
teremben az asztalokat és székeket a terem közepére 
gyüjtöttük, hogy az “Aranyszarvas”-t és a bódékat fel 
tudjuk állítani. Az építmények szerkezetét a házalól 
kellett fel hozni, amit a csepergő eső nehezített. (mivel 
a vizes cipőtalp és a házalatti finom sárga por  igen 
kínos ötvözetté vált!) A bódék összeszerelését  Czudar 
Lajos , Zanáti Béla és  Zanáti Károly végezték a már 
többszeres nagy tapasztalat lendületével. A színpad  
előtt, a magas állványról,  Bartha Gábor, Mondoaca 
Sándor  és Pék Tamás szerelték az új lámpákat a 
színpad megvilágításához, miközben Sándor még a 
függöny zsinórját is megjavitotta. Az elázott és törött 
mennyezet lemezeit Juhász Géza, Pék Tamás és Bartha 
Gábor szabták és cserélgették le. A vetítő gép és a 
vetítő vászon is felkerült a mennyezet alá, állandó 
jelleggel, Apai Ernő és Mondoaca Sándor szakszerű 
munkája által. És míg “fenn” dolgoztak, odalent sem 

henyéltek. Az asztalokat, székeket és terítőket Fodor 
Jolka és Sándor, Marót Mártival és Pál Zsuzsával 
célszerű pontossággal és odafigyeléssel méretezték a 
lehető legmegfelelőbb helyre.  Az étel melegítő 
szekrények, alájuk a védő szőnyegek Juhász Etelka és 
Géza , valamint Fodor Jolka  szorgalmával “tisztultak” 
meg és kerültek szolgáltatási helyeikre. Az italok is 
folyamatosan érkeztek Hende Józsi autójával és 
kerültek a hűtőszekrények polcaira. Mivel az 
“Aranyszarvas” szerkezete igen nagyméretű és súlyos 
is, bevetésre került minden “férfi erő”! Pallai László, 
üvegező mester is , ügyesen kezelve szerszámait  akár a 
“legénység” minden egyes tagja, úgy állították  lábaira 
az “Aranyszarvast” akár egy napernyőt nyitottak volna 
ki! A kiállításhoz a táblákat  Pál András, Kovács Robert,  
Vidács János és Kovács János közreműködésével 
görgették a ház alol a terembe, miközben a cserkész 
fiúk már felrakták a székeket a színpadra. Mivel a 
kiállítás teremben is igény volt vetített műsor 
részlegekre, az ehhez szükséges vetítőt és vásznat 
Anderson Géza és Bálint Kálmán szerelték fel. Késő 
délután, kora estig folytak a munkálatok látványos 
eredménnyel! Minden résztvevőnek hálás köszönet az 
áldásos és áldozatos munkájáért. 

Tisztelettel, Bakos János 



3 



4 

MÁRCIUSI BESZÁMOLÓ 

Atyimás Erszébet 

HUNGAROFEST  
2015. február 20, 21, 22 

 

A 2015-évi Hungarofest sikere is babért érdemel. Az 
első Hungarofest 1995-ben volt megtartva, melyet a 
“Folkfest”ek előztek meg, ezek olyanok voltak mint a 
mai Multiculturális rendezvények és ennek az őse 
viszont a “Shell Folkloric” volt, az utóbbi, szinházban 
volt megtartva. A hosszú hónapokon keresztül történő 
előkészitő munka ismét meghozta gyümölcsét és újra 
bizonyságul szolgál, hogy “összefogásban van az erő”. 

Február 20, péntek: Ajtónyitás este 18-óra. Hivatalos 
megynyitó 19-órakor kezdődött az Ifjúsági teremben 
ahol, miután már a kapuban szivélyes fogadtatásban 
volt részük, ez alkalommal is széleskörű kulturális 
bemutató/kiállitás várta a kedves vendégeket. Marót 
Márta igazgató, aki egyben a kiállitás felelős volt,  
üdvözölte a megjelenteket, bemutatta a kiállitást, 
melynek jelmondata ”Élő magyar hagyomány” ! Ünnepi 
köszöntőt Sikó Anna nagykövet mondott, aki már 
három és fél évet töltött közöttünk. Köszöntőjében, 
dicsérte a magyar közösségét, hogy az új hazában 
otthonra találtak és nehézségeik ellenére ma már 
megbecsült részesei az ausztrál közösségnek. Elmondta, 
hogy a victoriai magyarság vásárolt, épített és ezért 
még most is él a közösségek által a magyar hagyomány. 
A kiállitott tárgyak is erről tanúskodnak. Képzőmű-
vészet, himzések, népviseleti ruhák, kerámia, üveg és 
sportkiállitás. Két évenkénti Hungarofest él és megy 
tovább. Jó összejönni és együtt ünnepelni. Ezzel a    
2015-évi Hungarofest-t megnyitom, maradjunk együtt 
még sokáig- hangzott el befejezőül. Sikó Anna 
nagykövet a nem magyar vendégekhez is szólt, angolul 
köszöntötte öket.  

A megnyitó ünnepség után a Hungarofest diszelőadói a 
Pozsonyi Kamara Kör zenészei, népzenével 
szórakoztatták a közönséget és nemsokára, 21 órakor, 
egy rövid izelitőt adtak Kedvenceikből, mely után, amit 
a vendégek, de különösen a néptánccsoportok tagjai 
már izgatottan vártak, Táncház következett. A mozgás 
után, aki újra megéhezett, a “hordozható” kemencében 
frissen sült, zsiroskenyérrel enyhithette éhségét.  Záróra 
20:30-kor, hogy friss erővel kezdődjön a szombati nap. 

Február 20, szombat. A higany a hőmérőben gyorsan 
emelkedett 36C fokot jósolt az időjárás jelentés. 
Ajtónyitás déli tizenkét óra, de már tizenegyórára 

várakozáson felüli sokaság töltötte meg a Központ 
termeit. Nem mindenki kezdte a kiállitással, hanem 
mielőtt az asztaloknál helyet foglaltak, kiváncsian 
körbejárták az egész Központot, kint is bent is és csak 
azután fogyasztották kellemes zeneszó mellett a finom 
ebédet. Mindkét teremben, teritett asztalok és az 
ételkiadóban finomabbnál finomabb ételek várták a 
kedves vendéget. Az ételekből nagy volt a kinálat. 
töltött káposzta, csikóstokány, rántott csirke, 
túróscsusza, gombapaprikás, sült csirke, töltött paprika, 
sült csülök, sertés sült, Jókai bableves, gulyás. 
Köritések: nokedli, sült burgonya, petrezselymes tört 
burgonya, zöldbab főzelék, káposzta saláta, vegyes 
saláta.  A három nap alatt több mint 2,500 adag étel 
készült el, köszönet a sok önkéntes, segitőkész 
csapatnak. A munkásgárda és a vendégsereg majdnem 
egyszerre érkeztek, kivéve azokat akik a konyhán 
dolgoztak, ők már ekkorra, a hőség és a sok teendő 
miatt úgy érezték, hogy jó lenne egy kis pihenés. 

A nagyteremben volt található a Magyar termékek sarki 
bódéja, ahol olyan termékeket lehetett vásárolni ami 
más üzletekben nem található. Mellette volt a 
tudakozó, itt nem csak felvilágositást/útbaigazitást 
lehett eszközölni, hanem magyar vonatkozású emlék-
tárgyakat, könyveket, himzett dolgokat lehetett 
vásárolni. Legtöbb tárgy boldog új-tulajdonosra talált. 
Szintén itt lehetett a Németh Dénes és zenekara 
valamint Korpás Évi  CD-it kapni. A sorban igy 
következett a fő italmérő bode az Aranyszarvas, amit a 
Juhász házaspár diszitett fel, ahol szölőt lehetett lopni 
és szomjat enyhiteni. A terem középső átjáró ajtója 
mellett árulták a sok finom süteményt és kávét, itt 
fogyott el minden a leggyorsabb időn belül. Minden 
mennyiséget el lehetett volna adni.  A süteményes bódé 
mellett volt található az Árpád Idős Magyarok Otthona 
és az Acland Travel utazási iroda asztala, itt várták az 
érdeklődőket mindkét asztalnál a képviselők. Közel a 
szinpadhoz, helyezték el a diszvendégek asztalát, ahol 
Sikó Anna nagykövet, Szentirmay Klára a volt 
wellingtoni tiszteletbeli konzul Újzealandból, Mr Joe 
Cossari Knox City Councillor és felesége Rose, Mr Nick 
Wakeling Viktoriai Parlamenti képviselő, Bakonyi Péter 
melbournei vezető konzul és családja, Dr Domaniczky 
Endre konzul és Dr Bucsi Anikó attasé, a Sydney-i 2RRR  
Magyar Rádiótól ILosvay Gusztáv és Katalin, a Központ 
igazgatók társaságában, foglaltak helyet. Mindkét nap, 
déltől, váltakoztak a zenekarok. Elsőnek, Hangodi 
István és zenekara magyar nótákkal, majd  Pityu és 
Ági, valamint Németh Dénes zenekara 

► 
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Kárpátmedencei zenével, szórakoztatták a vendégeket. 
Népdalokat Korpás Éva énekes előadásában hallottunk. 
Az első együttes nótacsokrát követően megjelentek a 
műsorvezetők, a tulipán és pirospaprika motivumokkal 
diszitett szinpadon, melyet Jobbágy Simona tervezett.  
Kocsis Quittner Yvette  és Kövess Károly a szokásos 
könnyed, vidám fellépésükkel, folyamatosan,  
jelentették be a következő műsorszámokat.  Mint 
minden rendezvény, igy ez a nap sem múlhatott el 
beszéd nélkül. Fodor Sándor, a Hungarofest összekötő 
személy, köszöntötte a jelenlevőket, majd  Mr Joe 
Cossari Knox City Councillor következett, aki ismét a 
magyar közösség összefogó munkáját méltatta.  Ekkor 
került sor Sikó Anna nagykövet bucsúbeszédére, 
melyben röviden elmondta, hogy három és fél évi 
munkássága befejeződött, kiküdetése véget ért.      
2011-ben érkezett Ausztráliába és fáradthatatlanul 
látogatta a Magyar közösségeket országszerte. Utolsó 
teendőjéül a Hungarofest-en való résztvételének 
keretén belül, Díszoklevele-ket nyújtott át ezzel a 
szöveggel, “........honfitársunk részére az ausztráliai 
magyarság összetartása érdekében tett több évtizedes, 
áldozatos munkájának elismeréséül.” Sikó Anna 
Magyarország nagykövete.”  a következő 
személyeknek: Atyimás Erzsébet, Sülly Etel, Sülly 
Sándor, Vető Olga, Vető Tibor. A délután folyamán 
változatos, szines fergeteges táncbemutatókat láthatott 
a közönség a már hirneves Canberra-i 
Gyöngyösbokréta, Fonó Magyar Központ 
Néptáncegyüttes, Magyar Kultúr Kör Néptáncegyüttes, 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes (melbourne) és 
utoljára de nem utolsósorban a vendégszereplő 
Pozsonyi Kamara Kör tagjaitól. Abonyi Zsuzsanna 
vezetésével a Regnum gyerek csoport kedves kis 
műsorát láthattuk, ezt követte a “gyerek táncház”.  
Ezzel a szombat délutáni műsor véget ért. Vacsorához 
Hangodi István és zenekara magyar nótacsokorral 
kedveskedett. Az est a Pozsonyi Kamara Kör 
Kedvenceinkből cimű műsorával ért véget. Szombaton 
este 20-órától záróráig Kerti Buli-ban lehetett 
résztvenni a fent emlitett zenekarok együttes mulattató 
zenéjére.   

Úgyszintén, szombat délután, a Magyar Irodalmi és 
Kultúrtörténeti Társaság, Izes beszélgetők asztal-
társasága iró, olvasó találkozót tartott, a fent emlitett 
könyvtárban. Kapantzian Artúr bemutatta Bálint 
Krisztiná-t, aki  1975-ben Melbourne-ben született, 
angol nyelven ir, harmadik regényén adolgozik. http://
christinebalint.com és Zsóri Iloná-t, ő 1954-ben Aradon 
született. 1997-ben érkezett családjával Melbourne-be. 
Verseiből “Vágyak és Üzenetek” cimmel, 2007-ben, 
Romániában, könyv jelent meg, magyar nyelven.  

Február 21. vasárnap: Szintén meleg napra ébredtünk. 
Talán még több vendég érkezett mint az előző napon, 

az auto parkolás nem volt egy egyszerű feladat. Jó 
ebédhez szólt a nóta az Új Hullám zenekar és  Pityu és 
Ági  és Hegedűs Crystal előadásában.  A délután 
folyamán a szombati műsorszámok, a néptánc-
csoportok előadásában, megismétlődtek.  Kivétel, Toldi 
Bianca, mindig népszerű, kedves énekszámai  és a már 
hagyományos Box Hill Ballett School táncosai, akik 
magyar ruhában, magyar zenére Mikor én még legyény 
voltam, Szép a rózsám nincs hibája, mutatós előadá-
sában részesitették a nézőket. 

A templom kert árnyas fái alatt volt található a 
cserkészek és a Magyar Nyelviskola tanárai által történő 
gyerek foglalkozások, ebből a sátorból, kifestett arcú, 
boldog gyereksereg, megelégedett szülőkkel kézen-
fogva, távozott. Népszerű volt még az ugráló kastély is, 
ami a gyerek-had kedvenc időtöltése. A bográcsgulyás 
is, mindkét nap, kint a szabadban készült, a vendégeket 
itt is teritett asztalok várták és szabadtéri zene mellett 
fogyaszthatták kedvenc ételüket. Tóth Zoltán a kert 
sarkában elhelyezett, hordozható kemencéjében, 
sütötte a kenyeret és a konyhára a sülteket, melyeknek 
inycsiklandozó illata csábitóan hatott a központba 
érkezőkre. Úgyszintén, itt kigyózott, a nagy meleg 
ellenére, a kürtőskalácsra várakozók sora is. Szombat és 
vasárnap délután, a sörkert szinpadán váltakoztak a 
zenekarok, itt szórakoztatták a vendégeket délután két 
órától vacsoraidőig az Oktagon Blues, Névtelen Banda, 
Pityu és Ági, és a Zeneműhely különböző műfajok 
zenéjével. A szinpaddal szemben foglalt helyet az 
Ilosvay házaspár, akik innen közvetitették a Sydney-i 
2RRR Magyar Rádió műsorát. 

Vasárnap este újra 20-órától záróráig Kerti Buli-ban 
lehetett résztvenni a fent emlitett zenekarok együttes 
mulattató zenéjére.   

A Faith Ferenc könyvtárban, Barna Szilárd, aki maga is 
cserkész volt, előadást és bemutatót tartott a  “száz 
éves” Cserkészmozgalomról. (akit bővebben érdekel 
http://szilardbarna,vix.com/magyarcserkészet 
honlapon) 

A sakk kedvelők egy napos sakkversenyben vehettek 
részt. 

A Hungarofest élő példa, hogy a magyar ember szereti a 
jó ételt, italt a társaságot és kedve szerinti zene mellett 
a mulatást. Jó tapasztalni, hogy ez az az alkalom ahol 
megjelenik a második, harmadik nemzedék is,  és 
némelyek tudakozódnak, hogy-hogy lehetne a 
magyarországi rokonokkal érintkezésbe lépni vagy hol 
lehet magyarul tanulni..  

Hiába, gyökerek nélkül a fa is kidől. 

 Röviden, több mint háromszáz ember segitségével, 
igy múlt el a 2015. évi Hungarofest.  ► 

http://szilardbarna,vix.com/magyarcserkészet
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Köszönetet érdemel minden személy aki bármivel 
hozzájárúlt a rendezvény sikeréhez! 

 Az alábbi felsorolt személyeket illeti a fenti dicséret: 

Összhangoló: Fodor Sándor 
Média: Kövesdy Éva 
Előkészületi munkák:  Bakos János, Vető Tibor, 
Január 31, február 7 kinti munkálatok (14 személy 
lásd. márciusi Hiradó 2.old.), benti előkészitő 
munkálatok. (bódék, sátorlapok a konyha elé stb.) 
Sátrak, kinti szinpad stb. Cserkészek Kovassy István 
vezetésével. 
Kapubejárat: Bálint Kálmán, Dér József, Forgács 
László, Krsztekanits Sándor, Szetey István, Miklós Béla, 
Kiállitás Előkészitők és felügyelők: Marót Márta, 
Mrena Teréz, Barak Marietta, Bálint Kálmán, Bálint 
Rózsika, Bodó János, Csernátony László, Csernátony 
Zsuzsanna, Jobbágy Simona, Kismartoni Tünde, 
Makkai István, Marót Kálmán, Nagy Anna, Nagy Imre, 
Padányi Gyöngyvér, Pallai Angelica, Pallai László, Pálfy 
Zsuzsanna, Prokish Erzsébet, Somosi Éva, Styevkó 
Ferenc, Szalkai Borbála, Szalkai Tibor, Szegedi Erika, 
Szegedi Mihály, Tóth Teréz,  Varga Árpád, Varga 
Emőke, Withington Anna, Zakariás Ágnes, Zakariás 
Ferenc. 
Képzőművészek: Ilosvay Gusztáv, Jamrich Borbála, 
Lingeman Susi, Mrena Teréz, Rasacussion Csilla, Rácz 
Judit, Ristic Matilda, Szetey Ágnes, Tandori Erika, 
Zsidó Imre, 
Kézimunkák tulajdonosai: Atyimás Erzsébet, Barak 
Marietta, Fekete Marika, Fenyvesi Ilonka, Fodor 
Katalin, Kazi Annamária, Kismartoni Tunde, Kocsis 
Júlia, Koppán Éva, Kovassy Éva, Kovassy Marianne, 
Kövess Ilona, Mrena Erzsébet, Mrena Teréz, Rigó Edit. 
Porcelán és a többi kiállitott tárgyak 
tulajdonosai:  Bálint Rózsika, Fekete Marika, 
Korondi Gréti, Kovassy Marianne, Krisztekanits 
Sándor, Krisztekanits Violetta, Madai Sándor, Madai 
Zsuzsanna, Marót Márta, Pető Endre, Pető Marion, 
Summerfield Zsofika, Szegedi Erika, Szegedi Mihály. 
Nagyterem előkészitése: Bakos János, Vető Tibor, 
Juhász Etelka, Juhász Géza 
ÉTEL 
Bevásárlók: Atyimás Erzsébet, Hende József, Pál 
Zsuzsa 
Pénztár felelős: Fodor Jolán, Marót Márta 
Étel jegypénztár: Galambos Imola, Bogár Rózsika, 
Finta Julianna, Supka Margit . 
Konyhai dolgozók: Erdősi Rozália, Vető Olga, Bálint 
Károly, Svak László; Alexy Ágnes, Andoki Rozália, 
Atyimás Erzsébet, Ámon Lilla, Bácsi Mária, Bádon 
Márta, Bálint Ambrus, Bálint Daniella, Forgó Klára, 
Gróf Mónika, Hende István, Hernyák Erzsébet, Juhász 
Angéla, Juhász Attila, Juhász Etelka, Juhász Géza, 
Kakucska Juci, Kaltenecker Katalin, Kaltenecker 

Mihály, Lingeman Susie, Liptai Margit, Lőrinc Judit, 
Molnár Krisztina, Molnár Lajos, Nagya Ilona, Oláh 
Ernő, Oláh Irénke, Peregi Antal, Peregi Eszter, Pék 
Erika, Sabo Ana, Somosi Éva, Szabó György, Szabó 
László, Szabó Katalin, Szabó Mária, Szadovszky Katalin, 
Szegedi Erika, Szentirmay Klára (Újzealandból),  Szőke 
Katalin, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Tóth Zoltán, Tóth 
Zsuzsanna, Tóvári Katalin, Varga Béla, Varga József, 
Varga Regina, Vető Tibor, Zsóri Tibor,  
Gulyás: Vető Olga és Tibor, Szabó György,  Spurigán 
János,  Spurigán Katalin 
Mosogatás: Mondoaca Corina Erika, Szeley Sándor, 
Ételkiadás: Juhász Etelka, Bakos Anikó, Bartha László, 
Béli Rozália, Juhász Angéla, Kakucska Ilona, Molnár 
Krisztina Szabó Henrietta, Szabó Katalin, Tóth Timea, 
Zsóri Ilona,   
Asztaltisztitás: Polónyi Mária, Bitó Ida, Erdősi 
Angel, Erdősi Dezső, Kirby Elizabeth, Kirby Gary, 
Korondy Gréta , Liptai Valéria, Molnár Erzsébet, 
Pappné Szarka Etelka, Sepsic Betty, Szabó Henrietta, 
Tóth Erika, Tóth Mónika, Tóth Sándor, Ugray Katalin, 
Xio Yan,   
Szemét eltakaritás: Bakos János, Anderson Géza, 
Mausecz János (John), Pék Tamás 
Sütemény, kávé: Pál Zsuzsa, Bartha Izabella, Ferencz 
Ildikó, Fogarassy Marika,  Koppán Éva, Koppán Lajos, 
Kövess Ági, Kövess György, Magyar Károly, Pál Cassie, 
Szondy Katalin,    
Sütemény adakozók: Bakos Anikó, Berta Ilona, 
Fazekas Jolán, Ferencz Ildikó, Fogarassy Marika, 
Fritche Irén, Galambos Imola, Hadarics Gertrude, 
Harangozó Anna, Kakucska Juci, Kazi Annamária, 
Koppán Éva, Marton Magdolna, Oláh Rozália, Szabó 
Katalin, Szegi Katalin, Tóth Borbála, Tóth Teréz, Varga 
Emőke,   
Felvilágositás, tájékoztatás, magyarvonatkozású 
tárgyak árusitása stb.: Atyimás Erzsébet 
Magyar termékek: Hódi Judit, Háromszéki 
Zsuzsanna 
Italmérés I: Ámon Lilla, Hende József, Boros Emil, 
Hende András, Hende Juli, Hende Lucy, Mártonhelyi 
Erika, Padányi György, Sulyok István, Sulyok Piroska  
Italmérés II: Ámon Lilla, Balázs Delinke, Balázs Imre, 
Fogarassy Ferenc, Móra Lucika, Pál Cassie, Hende 
József  
Sörkert: Tóth Éva, Apai Ernő, Apai Veronika, Bartha 
Anna, Bartha Gábor, Czudar Michael, Czudar 
Zsuzsanna, Gruber Katalin, Gruber Tibor, Kocsis Ottó, 
Kovács Róbert,  Markus József, Szilágyi Tibor, Tóth 
Erika 
Kürtőskalács: Fülöp Árpád, Fülöp Éva, Ferencz 
Ildikó, Ferencz Vilmos, Szabó István, Ugray Katalin  
Műsor: Kövesdy Éva, 
Műsorvezetők: Kocsis Quittner Yvette, Kövess 
Károly 

► 
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Szereplők: 
Box Hill Ballett School: Alice T, Caitlan, Helen D, 
Laura, Margaret J, Margaret O, Melinda, Myah, Oliver, 
Sandra,  
Pozsonyi Kamara Kör: Táncosok: Gémesi Zoltán, 
Balta Aranka, Füzék György, Péter Timea, Korpás Éva 
énekes.  Zenészek: Németh Dénes primás, Király 
Tamás nagybőgő, Orsos Tamás brácsa  
Fonó Magyar Központ Néptáncegyüttes: 
Albert Barbara, Albert Károly, Anton Jeffrey, Anton 
Stephanie, Bartha Balázs, Bartha Bibor, Bartha Boglár, 
Bartha Györgyi, Bodó Katalin, Foley Claudine, Foley 
Calaghan, Kövesdy András, Kövesdy Éva, Liptai Ernő, 
Liptai Ibolya, Márffy Kinga, Rind Attila, Szabó  Zsuzsa 
Gyöngyösbokréta - Canberrai: Phillips Andrea, Buck  
Brigitta, Hewitt Sarah, Summerfield Zsófi,  Goold Kat,   
Gubicak Sam,   Dániel Sándor  
Gyöngyösbokréta - Melbournei: Sinka Imre, Abonyi 
Zsuzsi, Albert Barbara, Albert Károly, Bicó János, 
Huszár Jutka, Lovresz Krisztina, Szabó Endre, Szabó 
Katrine, 
Kultúr Kör: Svak László, Albert Elsa, Albert Sofia, 
Fazekas Ervin, Kovács Christopher, Kratz James, Kratz 
Jerry, Messina Michelle, Pál Benjamin, Pál Dániel, 
Svak Emili, Svak Gabriella, Toldi Bianca, Zöldhelyi 
Thomas,   
Hegedűszóló: Toldi Bianca, 
Zenekarok:  
Pityu és Ági, Hegedűs Crystal 
Octagon blues/Névtelen Banda/Zeneműhely: 
Hegedűs József, Babinczky István, Bartha GÁbor, 
Bartha Benjamin, Fazakas Alex, Hegedűs Crystal, 
Hiloczky Lajos, Institutori Zsuzsanna, Justin Adrian, 
Justin Tamás, Justin Zoltán, Kleman Adrian, Moreczki 
István, Pakai Walter, Rind Attila, Ugrai Caludia    
Újhullám: Pakai László, Antal Gáspár, Karsai Dániel, 
Pakai Walter 
Gyerek foglalkozás  
Cserkészek: Kovássy István, Bartha Gyöngyi, Czudar 
Michael, Farkas Dénes, Kocsis Eszti, Kocsis Jázmin, 
Kocsis Márti, Kocsis Réka, Kovássy Imre, Liptai Zsuzsi, 
Makkai Mark, Weber Melanie, Weber Zsuzsanna 
Magyar Iskola tanárai: Bartha Gyöngyi, Abonyi Zsuzsi,  
MHTV: Polónyi Sándor, Madai Sándor, Tóth István,  
100 Éves a Magyar Cserkészet: Barna Szilárd 
előadása a Faith Ferenc Könyvtárban 
Irodalmi Kör: Kapantzian Artúr. Magyar Irodalmi és 
Kultúrtörténeti Társaság tartott összejövetelt. Itteni 
irók bemutatkozása. 
Sakk verseny: Simon Endre 
Biztonsági őrök: Burai Gyula 
Irányitó táblák: Szabó Endre 
 
Hungaröfest Anyagi Támogatói: Knox City Council 

– Adomány (Grant); Acland Travel (Szabo Edit); 
Arrowsmith & Petrucelli; Árpad Elderly Welfare 
Society;  Bendigo Community Bank Wantirna; M. 
Bognar;E Gallo; Pető Árpád és Endre; L&J Gebhardt; 
Kara Kara Vineyard (M & S Zsigmond); Specline P/L; 
M&H Toth; L&M Zagon  
Általános bontás, takaritás: Bakos János, Vető 
Tibor 
Kiállitóterem bontás, takaritás: 
Marót Márta, Mrena Teréz, és kiállitott tárgyak 
tulajdonosai. 

2015. március 15 
 
A “Hősi Emlékmű”-nél, zeneszó mellett volt a 
gyülekezés. Egyesületek, csoportok képviselői, 
egyének  nemzetiszinű virág-koszoruikkal érkeztek. 
Van amikor az ünnepi hangulatot érzékelni lehet, ez 
most ilyen alkalom volt. Gyönyörű öszi napsütés, 
ünnepi várakozás. 
 Bakos János a rendezők, Melbourne-i 
Magyar Központ és a Melbourne-i Konzul Iroda, 
nevében köszöntötte az egybegyülteket és felkérte 
Nt. Dézsi Csabát és Nt. Dabasy Jánost, hogy mondják 
el áldásukat. A Szózat eléneklése után koszorúzás 
következett: Melbournei Konzuli Iroda, Viktoriai 
Magyar Tanács, D.D.M.Sz., Nunawading-i Idős 
Magyarok Klubja, Ausztrál Magyar Erdélyi Szövetség, 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes, M.H.T.V., Perczel 
Mór és bajtársai nevében – Fliszár Petronella, Fonó 
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► 

Magyar Központ Néptáncegyüttes, Melbourne-i 
Magyar Kultúr Kör, Kék Duna Sport Egyesület, Árpád 
Otthon, Trianon Társaság,  Melbourne-i Magyar 
Központ.    
 Az ünnepi műsor az Ifjúsági teremben 
folytatódott. Rendhagyó március 15-i ünnepségnek 
voltunk tanúi. Bakonyi Péter melbournei vezető 
konzul, aki egyben a műsor rendezői szerepet is 
vállalta, üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy a 
március 15-i ünnepség már szombaton délelőtt 
tizenegyórakor a Bocskaiban kezdődött. Ugyanis 
harminckilenc személy, ünnepélyes keretek között 
tette le az Állampolgársági esküt. A Kultúr Kör 
Néptáncegyüttese tánccal köszöntötte, Gruber Attila 
Magyarország nagykövetét és az ünneplőket. Továbbá, 
elmondta, hogy ő egy éve és egy napja érkezett 
Melbourne-be és neki is ez egy emlékezetes nap, mert 
szolgálatán keresztül, az elmúlt év alatt sok ismerősre 
tett szert. Március 15-vel kapcsolatban 
összehasonlitást tett az 1848-as szabadságharc, az 
1956-os forradalon, szabadságharc és      1989-es 
rendszerváltozás között. Mindhárom évszám a 
szabadságról szól csak szem előtt kell tartani, hogy a 
kivivott szabadsággal vannak jogok és kötelességek. 
Tartsuk meg a magyar nyelvünket és minnél többet 
legyünk együtt. Továbbá elmondta, hogy Gruber Attila 
nagykövet pénteken este érkezett Melbourne-be, 
szombat délelőtt a Bocskaiban volt, este már 
Canberrában és vasárnap Sydney-ben tett szolgálatot. 
Másodszori megemlékezés a Kultúr Kör szombati 
táncestélyén hangzott el és a harmadik megemlékezés, 
vasárnap, a Melbourne-i Magyar Központban volt.   
Rendkivüli ünnepségnek voltunk tanui, mivel Gruber 
Attila Magyarországi nagykövet ünnepi beszédét, 
melyet a Sydney-i ünnepségen mondott, mi itt az 
internet Skype segitségével, láttuk és hallottuk. 
Beszédét igy kezdte: “Tisztelt Barátaim!” Megilletődve 
szólalt meg, elmondta, hogy milyen megtiszteltetés 
számára ebben az ünnepi hangulatban találkozni. 
Befejezőül mondta:”Minnél többet és többel szeretnék 
találkozni!” 
 Fodor Sándor, a Magyar Központ 
Vezetősége és a Victoriai Magyar Tanács nevében 
üdvözölte a közönséget és elmondta, hogy a mai 
ünnep neki olyan mint egy “tavaszi napsütés”, habár itt 
nekünk ősz van és még hozzátette, hogy reméli ez a 
rendhagyó ünnepség a jövőben redszeressé válik. 
Ezután felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök a 
Diaszpóra Tanács-hoz küldött levelét. 
  

Tisztelt Regionális Elnök Asszonyok és Urak! 
Az előző évekhez hasonlóan Miniszterelnök Úr 
idén is köszönti levélben a határon túli magyar 
testvéreinket.  
Kérem, hogy rendezvényeiken tolmácsolják 
Miniszterelnök Úr üzenetét. 

Köszönettel és tisztelettel:  
Potápi Árpád János Államtitkár 
Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság 

  

 
 

MINISZTERELNÖK 
 

Tisztelt Honfitársaim! 
 
Köszöntöm Önöket az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc ünnepén! 
 
Március  idusán   szerte  a  világon  sokféle  
eseményre   emlékeznek.  Nekünk, 
magyaroknak azonban mindenkinél több 
okunk van arra, hogy kivételesnek érezzük 
ezt a napot,  hiszen  hosszú  évszázadok 
elnyomása  után 1848. március 15-e 
mutatta meg, milyen életerős és bátor 
nemzet a miénk. 
 
A népek   tavaszán  Európa  számos   városát  
érte  el  a  forradalom vihara,  de  csak 
egyetlen  ország  volt, ahol nem  hunyt  ki 
pillanatok  alatt  a szabadság őrtüze.  Nem 
hunyt  ki, mert egy egész nemzet gyült a tűz 
köré, hogy élessze és táplálja. Amikor ez a 
tűz lobogott, őszinte  örömmel lelkesedtünk 
érte, és amikor  pislákolni kezdett,  mi, 
magyarok  Felvidéktől Erdélyen  át a 
Délvidékig, az Alpok lábaitó1 a Kárpátok 
hegykoszorújáig egy emberként hordtuk rá a 
fahasábokat, hogy ismét lángra kapjon. 
 
A magyar  szabadság üzenete  Pestrő1, a 
Nemzeti Múzeum lépcsőiről  indult  el, de az 
egész  hazában  visszhangra talált.  Kossuth  
Lajos sikeres  alföldi  toborzó  körútjain 
éppúgy,  mint Gábor Áron erdélyi  ágyúöntő 
műhelyében. Az azóta eltelt 167 év sok 
változást hozott, de az akkori igazságok  
máig örök érvényűek. Ma is úgy gondoljuk, 
hogy   a  magyarok   szabadságát  csak  a   
magyarok   vívhatják   ki:  összefogással, 
munkával és egyetértéssel. 

 
2015-ben sem kivánhat mást a magyar  
nemzet, minthogy  "legyen béke, szabadság 
és egyetértés!" 

 
Budapest, 2015. március 15. 
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A további műsorban a modern technika, skype, internet 
és a szereplők segitségével emlékezetes ünnepi 
műsornak voltunk szem és fül tanui. Elsőnek, Petőfi 
Sándor Nemzeti Dal cimű vesét, Toldi Bianca nagysszerű 
előadásában hallottuk. Következett az öt éves Törköly 
Attila, Sarkady Sándor Március 15-re  és  a  hároméves 
kistestvér Törköly Emese mondókája, mindketten a 
legszebb magyarsággal mondták el verseiket. Ezután 
Petőfi Sándor Magyar vagyok cimű versét Latinovits 
Zoltán előadásában, kivetitve, láttuk, hallottuk. A Fonó 
Magyar Központ Néptáncegyüttes férfi tagjai verbunkost 
táncoltak, miután Szécsi Margit Március 15 versét Kollár 
Borcsa előadásában és a vers zenés változatát az 
internetről vetitve hallottuk. Filmrészlet: Zúgjatok 
harangok! Európa csendes a Fonó táncosai, gyertyákkal 
kezükben, táncbemutató. Himnusz. Rind Attila, 
szereplőkkel körbe véve, a Kormorán - Isten ujja 
megérintett “ Volt valamikor egy régi világ....” , Hegedűs 

József gitár kiséretével, énekelt melyhez a közönség 
tapssal csatlakozott és ezzel befejeződött a március 15-i 
ünnepség. 

Köszönjük ezt a szép megemlékezést! 
 
Közreműködtek: 
Bakonyi Péter rendező, Bakos János, dr. Domaniczky 
Endre technikai munkatársak,   
Hegedűs József, Rind Attila, Toldi Bianca, Törköly Attila, 
Törköly Emese, Kollár Borcsa, a Fonó Magyar Központ 
Néptáncegyüttes. 

Atyimás Erzsébet 

 

A Duna TV összefoglalóját a Hungarofestről az alábbi 
cimen lehet megtekinteni. 
>http://www.mediaklikk.hu/mediatar/   

http://www.mediaklikk.hu/mediatar/
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Vége van már a Hungarofestnek … 

Hétfő, február 23, visszaállítani és mégegyszer 
feltakarítani a Központ minden részét a mindennapi 
használatra mert már holnap igénylik a termeket és 
az élet zajlik tovább. De a sátorbontás gyakorlatilag el 
kezdődött még vasárnap este 8 óra után. Mivel eső 
fenyegetett és a sátraknak jobb ha szárazan kerülnek 
tokjaiba, megkértem a Kovassy testvéreket, Istvánt 
és Imrét, ha lehetőség lenne ra, szedjük le a sátrakat 
még ma este. “Feleletet egyik sem ad…” egyenesen 
belevágtak a munkába és 21.30-kor a sátrak 
összehajtva a ház alatt voltak, mitöbb, még az 
asztalokat is elmentették az eső rongálásától. Hétfő 
reggeltől pedig elkezdődött a termek takarítása és 
még este sem lett, a régi rend vissza lett álítva.
(bizonyára sokkal nagyobb erőfeszítéssel és 
munkával mint ahogy az írásból ez érzékelhető 
lenne!!) Hálás köszönet az alulírott személyeknek, 
önzetlen és odaadó munkájukért, mellyel még 
nagyobbá tették a 2015-ös Hungarofest sikerét.                                                                            

Segítők névsora:  

Vető Tibor, Szalkay Tibor, Sülly Sándor, Zanáti 
Károly, Hende József, Balázs Imre, Anderson Géza, 
Stámusz  István, Ámon Lilla, Mausecz John, Tóth 
Zoltán, Fodor Jolka és  Sándor. 

    Tisztelettel, Bakos János 

VEZETŐI VÁLTOZÁS 

A Központ vezetői sajnálattal jelentik, hogy 
Bakos János lemondott a Magyar Ház igazgató 
tisztségéről. Hálás köszönet a sok évi 
munkájáért. 

Az Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet örömmel 
köszönti Pék Tamást aki elvállalta az igazgatói 
szerepet. 

  Erdélyi Magyar Szövetség 

Hírei 

Beszámoló a 2015. Március 8-án rendezett          
Erdélyi Piknikről 

   
Az elnök által időben volt hirdetve a médiában, 
többen is csatlakoztak a hirdetésűnk tolmácsolásában, 
internetes közmédiában. Közben szerveztük a 
besegítők csapatát.  
  Szombaton a sátrak felállításánál szövetségünk 
elnöke Bálint Kálmán és a lelkes segítői: Szabó Endre, 

Dér József, korát nem kímélve gondosan takarított és 
berendezték a templom ligetet sátorokkal. A konyhá-
ban is jó kedvűen szorgoskodtak az előkészületekkel, 
hogy minden megfelelően legyen elkészítve a 
következő napra: Muzsi Csilla, Godó Marika, Erdősi 
Rozika, Világos Eszter, Szegedi Erika, Bálint Károly.  
   Vasárnap reggelre a kissé felhős idő senkit se ijeszt el 
a piknikről, főleg azokat nem, akik rendszeres támog-
atóink. Egyre jöttek a vendégek és így újabb és újabb 
asztalokat, székeket kellett felállítani a kellemes hűvöst 
adó fák és sátrak alá. 
  A süteményes asztalra is egyre több, finomabbnál 
finomabb sütemény érkezett, pogácsák, rétesek, dobos 
torta, zserbók, szóval volt miből válogatni a kedves 
vendégeknek. A süteményes asztalnál lelkes munkát 
végeztek: Muzsi Csilla, Szegedi Erika, és Kismartoni 
Tünde. Hálás köszönet a kedves hölgyeknek, akik 
adományként süteményükkel minden évben hozzájá-
rulnak rendezvényünk sikeréhez. 
   Kellemes jó ebédhez szóló hangulatot Nagy Imre 
harmonikás szolgáltatta a vendégeknek. Szabó Katrina 
és férje Endre jó voltából lángos sütés előtt csörögét is 
sütöttek az ügyes kezű szorgos dogozóknak, melyből 
jutott díjmentesen az idejében érkező kedves 
vendégeknek is. 
   Dél körül már kellemesen érezte mindenki magát a 
ligetben, lehűtőtt italokkal várta Mikós Béla és Forgács 
László a szomjas vendégeket. 
   BBQ-t nagy szakértelemmel Juhász Géza sütötte 
melynek illata elárasztotta a környéket. Bálint Károly 
szakács is időre elkészült a finom marha gulyással, 
melyet nagyon sokan megdicsértek kiváló finom-
ságáért.  
 Köszönet Tuturás Juli, Huszár Jutka, Szabó Katrina a 
kiszolgáló hölgyeknek.  
   Mint hirdettük a szórólapunkon, hogy, lángosunk 
egyedülálló, ez be is bizonyosodott, Tóth Zoli és Szabó 
Endre hozzáértő előkészítési munkájuknak köszön-
hetően. 
 Mint a lángossütés szakértője Juhász Etelka irányítá-
sával, Godó házaspár Melinda, Robert, Sinka Imre 
készítették el az egyedülálló lángosunkat. 
  Pénztárnál Godó Marika pénztárosunk és Dér József 
kitűnően látták el feladatukat, mivel nem volt túlságo-
san hosszú sorbaállás. Szabó Henrietta, gyakorlott 
ügyességgel árulta ez alkalommal is a tombola jegye-
ket, munkája eredménye a sok eladott jegy és a szép 
bevétel.  
  Köszönjük adományozóinknak a tombolához adott 
szép és értékes tárgyakat. Végül gratulálunk a tombola 
tárgyak nyerteseinek.  
   Szövetségünk több mint 50 éve szorgoskodik rászo-
rult magyar emberek, vagy közösségek megsegítésén. 
Igaz anyagi forrásaink nagyon korlátozottak. Így csak 
önkéntes munkával, szervezett rendezvények 
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jövedelméből és adományaiból segíthetünk a rászorul-
takon. Piknikünk is többek között egy ilyen rendezvény. 
     Aggodalommal kísérjük ez alkalommal a Kárpátalja-i 
magyarság sorsát. 
    Szövetségünk ís csatlakozott a magyar Katolikus 
Karitász felhívására a gyűjtéshez. Ezen rendezvényünk 
alkalmával erre a célra Világos István szervezésében, 
Szegedi Mihály segitségével egy külön álló gyűjtés 
kezdődőtt. Adományozóink: Mrena Teréz, Juhász 
házaspár, N/N, Muhi István, Walsh István, Hatalák 
István, Crubel Lajos, Dér József, Gróf Mónika, Fazakas 
Sándor, Polonyi Sándor, Szegedi házaspár, Kocsis 
házaspár, Vető házaspár, Kismartoni Tünde, Ámon 
Lilla, Korona Csárda étterem, Világos házaspár, Bagin 
Livia, Szabolcs Ferenc. 
   Szövetségünk az adományoknak köszönhetően egy 
komolyabb összeget tudott máris továbbítani 2015. 
március 11-i dátummal a megadott bankszámlára. 
Gyűjtésünk erre a célra tovább folytatódik 2015. április 
30- ig bezárólag.  Akik a Kárpátaljai nehéz sorsú 
magyarokon szeretnének segiteni, kérjük a további 
adományukat szövetségünkhöz eljuttatni. 
  Szövetségünk rendszeres támogatóitól idén is kaptunk 
adományokat az erdélyi iskoláink fenntartására, 
rászoruló egyetemi hallgatók ösztöndíjazására, valamint 
árva gyerekek megsegítésére.  
Nagylelkü adományozóink: 36287, Rácz Judith, Galló 
Erzsébet, N/N, Buzy István, N/N, B Ferenc, 
  Nagyon szépen köszönjük, elismervény és köszönő 

levél továbbítva lesz adományozóinknak. 
  Bizonyára ennek a rendezvénynek is a sok 
előkészületi munkáknak, izgalomnak meg van az 
eredménye. Ezért az Erdélyi Szövetség még egyszer 
köszönetet mond minden kedves adományozónak, 
önkéntes segítőinek, honfitársainnak, és nem utolsó 
sorban, akik eljöttek és jelenlétükkel elősegítették az 
Erdélyi piknikünk sikerét. 
 „Ne Hagyd Elveszni Erdélyt Istenünk,, 
   Továbbra is szövetségünk jelszava „SEGITS, HOGY 
SEGITHESSÜNK!” 
   A jövőben is szeretnénk sikeres rendezvényeket 
rendezni. 
És a jövőbeli adományokkal támogatni fogjuk 
Erdélyben az arra rászorultakat. 
    Továbbra is kérjük csekket, money ordert, a: 
COUNCIL OF AUSTRALIAN HUNGARIANS FROM 
TRANSYLVANIA  névre kitölteni. Banki átutalási 
lehetőség is van:  Commonwealth Bank: 06 3610 / 
1009 0349 
 Postacímünk; Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
                       760 Boronia Road. Wantirna VIC. 3152 
   Erdélyi szeretettel viszontlátásra a legközelebbi 
rendezvényünkön, az Erdélyi Ebéden, amely 2015. 
október 4-én kerül sor a Magyar Központ Ifjúsági 
termében. 
                            

Az Erdélyi Szövetség nevében,  
Bálint Rozália Sajtófelelős 
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Korona Csárda Étterem 
Program Ajánlata 

Anyáknapi Ebédre 
várunk sok-sok szeretettel minden édesanyát, 

nagymamát, leendő anyát és családtagját. 
Helyszin: Korona Csárda étterem 
Időpont: május 10-én, vasárnap 

Ebéd: 12-3-ig 
Izletes Büféasztalunk teljeskörű választéka 

Ár: $45  
Asztalfoglalás: 9801 8887 

  
Nagyon sok szeretettel várjuk jelenlegi és jővőbeli 

vendégeinket minden: 
péntek este, szombat este és vasárnap délben         

változatos büfé asztalunknál  
  

Családi ünnepélyek lebonyolitásá esetén hogy sikeres és em-
lékezetes legyen forduljon hozzánk, szivélyesen segitünk! 

 Asztalfoglalás: 9801 8887  

Szolgáltatásaink utazni vágyoknak. A 
világ közel 300,000 szállodájából vál-
ogathat, repülőjegyet foglalhat, illetve 
utasbiztosítást is köthet a QBE biztosi-
toval oldalunkon 

www.koronaconcierge.com 
Látogassa meg prémium csomagjainkat 
vagy állitsa össze utitervét a világ bá-
rmely részére, hogy segithessünk uta-
zását zökkenőmentesen elinditani és 
biztonságban hazaérkeznie. 

Állunk rendelkezésére 
Korona Concierge 

http://www.koronaconcierge.com
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Pozsonyi Kamara Kör  
vendégszereplése 

 
Február 24-én este a Magyar Kultúrális és Jótékonysági 
Klub megtelt vidám családokkal. Különleges alkalomra 
gyűltek össze. Bizony, a szokásos esti rutin helyett egy 
fergeteges hangulatú gyermektáncházban lehetett ré-
szük. A Para Hills-i termet szebbnél szebb muzsika 
töltötte be Németh Dénes és bandája jóvoltából.     
Korpás Éva és Gémesi Zoli vezetésével kezdetét vette a 
táncház. Játék játékot követett. Mikor már nem lehe-
tett a hangulatot tovább fokozni, előkerült egy seprű 
is. Az egybegyült sokaság átbújt alatta, vagy 
éppenséggel átugrotta, sőt néhány elővigyázatlan ven-
dég a fenekére is kapott egy-egy enyhe támogatást 
vele. A hosszú táncos vonat ide-oda kanyargott és 
kapukon haladt át. A sok ugrándozástól a gyerekek jól 
megéheztek. Jó étvággyal falták a finom virslit és az 
ízletes házi süteményeket. Az este fénypontja a 
„sülnek a kenyerek” játék volt. A kenyérgyerekek szé-
pen sorban csücsültek a „kemencében”, várva, hogy jó 
ropogósra süljenek. Mikor már nem csak sültek, 
hanem elkezdtek pirulni, sütőlapát híján erős táncos és 
zenészkezek húzták ki őket a „kemencéből”, de úgy, 
hogy nagyot röpültek, mielőtt földet értek. A gyerekek 
sikongatva szaladtak vissza a sor végére a „kemen-
cébe”, hogy a gyanútlan pék újra kihúzza őket... 
Másnap, szerdán úgyszintén a Pozsony Kamara Kör 
szórakoztatta a közönséget. Ezúttal egy fantasztikus 
koncertnek lehettünk tanúi. A Para Hills-i klub csor-
dulásig megtelt vendégekkel. A várakozó tömeg már az 
előadás előtt fél órával a bejárat előtt tolongott, hogy 
minél jobb helyet kapjon. Nem is hiába. Ezért a kon-
certért érdemes volt a sorban állni. A Pozsonyi Kamara 
Kört a felvidéki Szőttes Kamara Néptáncegyüttes négy 
idelátogató táncosa és Németh Dénes és bandája ala-
kította Korpás Éva énekessel. A zenészek szívhezszóló 
dallamokkal szórakoztattak minket. Németh Dénes 
hegedűn, Orsós Tamás brácsán és Király Tamás bőgőn 
muzsikáltak. Korpás Éva pedig gyönyörű hangjával 
bűvölte el a közönséget. Ízelítőt hallhattunk a Kárpát 
medence oly sokszínű népzenéjéből. A zenészek nem 

csak a táncosokat kísérték, önállóan is csodaszépen 
szólt a muzsika.  
 
A néptáncosok négyen érkeztek felvidékről: Gémesi 
Zoltán, Balta Aranka, Füzék György és Péter Tímea. 
Mindannyian tapasztalt táncosok, erről 
előadásmódjuk is árulkodott. A bemutatott kore-
ográfiák hitelesen tük-rözték egy-egy vidék táncát. Az 
előadás néptáncos része szintén felölelte Kárpát 
medence örökségéből a táncosok „kedvenceit”. A 
virtuóz mérai legényest harmónikusan követte egy 
színpompás györgyfalvi pá-rostánc csodaszép ka-
lotaszegi viseletben. Az oly szépen bemutatott gömöri 
táncokat bogyiszlói párostánc követte. Aranka lábán 
csattogott a piros papucs. Aki még nem látott ilyet, 
alig hitt a szemének és a fülének. A koncertet búzai 
táncok zárták Mezőségről. A fellépőket nehezen 
engedte el a közönség, igényes előadásukat vastaps 
koronázta. Némi ráadás után azért mégis meg-
pihenhettek. A nézők pedig nekiláthattak a közben 
kisült ízletes lángosnak.  

Kiváltságos alkalom volt ez a két este. Köszönjük a 
zenészeknek és a táncosoknak, hogy eljöttek hozzánk! 
Szereplésük nem jöhetett volna létre, ha a Fonó Mel-
bourne-i néptánccsoport nem ajánlja fel nekünk a 
lehetőséget, hogy ide is eljusson ez a tehetséges 
társaság. Külön köszönjük Kövesdy Évának a kiváló 
szervezést és, hogy elhozta hozzánk a csapatot. 
Hálásan köszönjük továbbá a családoknak, akik be-
fogadták és jól tartották a 13 tagú küldöttség tagjait. 
Hatalmas köszönet illeti a Para Hills-i klubot, hogy 
helyszínt biztosított a gyermektáncháznak és a kon-
certnek. Köszönjük a süteményeket , a lángossütő 
gárda munkáját és azokét, akik a háttérben szorgos-
kodtak.  

Hubbard Zsuzsa,  
Adelaide,  

2015. március 24 
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Tisztelt Fodor Sándor/Magyar Közösség! 

Kérem engedje meg, hogy figyelmébe ajánljak 
egy fesztivált, amely lehetőséget ad a határon túl 
és az anyaországban élő fiatal magyarság 
szorosabb és rendszeresebb találkozására. Ez a 
fesztivál a MIVIT - Magyar Ifjak Világtalálkozója, 
melyet 2015-ben első alkalommal rendezünk 
meg, ezúttal az "Alföld kapujában", Cegléd 
városában. 

A FIDESZ-KDNP kormány a határon túl élő 
magyarságot állampolgársághoz juttatta. Ez a 
gesztus kinyitotta a kapukat, elősegítve a több 
évtizede elcsatolt területen élő és kivándorolt 
magyarság számára az anyaországhoz való 
integrálódást. Ez alatt a pár év alatt több 
százezren éltek a lehetőséggel és vették fel a 
magyar állampolgárságot, nem csak a Kárpát-
medencében, de Európában, Észak-Amerikában, 
Dél-Amerikában, Dél-Afrikában, Új-Zélandon és 
Ausztráliában is. 

Az Anyaországtól távolabb élők, népdalainkat 
énekelve, népi táncainkat táncolva őrzik 
hagyományainkat, magyarságukat. Komoly 
létszámú magyar közösségek élnek Uruguayban, 
Argentínában, Brazíliában, Venezuelában, 
Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Dél-
Afrikában és az Egyesült Államokban, valamint 
számos további pontján a világnak. Szeretnénk, 
ha ez a rendezvény közelebb hozná az ott élő 
fiatalokat a Kárpát-medencében élőkhöz, még 
akkor is ha esetleg már nem beszélik szüleik, 
nagyszüleik anyanyelvét. Olyan programokat 
szervezünk, amelyek a magyarság hagyományait, 
értékeit mutatják be hét napon keresztül. 
Mindezeket, megismerve, megtanulva 
hazautazásuk után a résztvevők a látottakat, 
tanultakat, átadhatják azok számára is, akik 
ezúttal nem jutottak el a fesztiválra, a Magyar 
Ifjak Világtalálkozójára. 

A rendezvény célja, hogy a Kárpát-medencén túl 
és azon belül élő magyar fiatalok a hétnapos 
fesztivál alatt ismeretségeket, barátságokat 
kössenek. Megismerjék egymás népszokásait, 
gasztronómiáját, hagyományait, különös 
hangsúlyt fektetve a tengeren túlról érkezőkre.  

 A Világtalálkozó Fővédnöke: Semjén Zsolt, 
Miniszterelnök- helyettes 

Védnökök: Dr. Fazekas Sándor, Földművelésügyi 

Miniszter 
Balog Zoltán, Emberi Erőforrás Miniszter 
Tarlós István, Budapest Főváros Főpolgármestere  
Dr. Simicskó István, Sportért Felelős Államtitkár 
Földi László, Országgyűlési képviselő 
Házigazda: Takáts László, Cegléd Város 
Polgármestere  
 

JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: 

Az Ön által vezetett közösségből 3 fő részére 
tudunk térítésmentes részvételt biztosítani. A 
MIVIT által finanszírozott résztvevőknek így 
mindössze az ideutazás költségeit kell 
állni.  További jelentkezőket is örömmel látunk, 
számukra a fesztivál önköltségi áron biztosítja a 
részvételt. Bővebb információ: www.dcr.hu 

A rendezvényre 18. életévüket már betöltött 
személyek jelentkezését várjuk! 

A Közösségi / Csoportos Regisztráció határideje: 
2015. május 4. | A regisztrációt a közösség 
vezetője végzi! 

( http://dcr.hu/index.php?page=regisztracio ) 

Az Egyéni Regisztráció határideje: 2015. május 
30. | Minden résztvevő saját magát regisztrálja! 

( http://dcr.hu/index.php?page=regisztracio2 ) 

A MIVIT finanszírozás kizárólag Európán kívülről 
érkező résztvevők számára elérhető - az Önök 
közösségéből 3 fő részére -, korlátozott számban, 
amely a jelentkezések sorrendjében kerül 
feltöltésre. 

Jelentkezés, regisztráció: www.dcr.hu 

Ezúton küldöm a Magyar Ifjak Világtalálkozója - 
MIVIT 2015 Programtervezetét. 

Várom mielőbbi válaszát. 

Üdvözlettel: 

Ács Tibor 
főszervező  

 

 

http://www.dcr.hu
http://dcr.hu/index.php?page=regisztracio
http://dcr.hu/index.php?page=regisztracio2
http://www.dcr.hu
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63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 
54 sz Hunor és  

Magyar Cscs 2015-ös  
Munkaterve –  május 

 
Május 2 

 
Anyák napja 

 
Május  16 

 
Összejövetel 

 
Május 30 

 
Összejövetel 

Édesanyám Élő Lelke 
     Szabó Endre   
     ( Holt a teste, de él a lelke és emléke)  
   
 Földi fájdalmai a testét megtörték, de él a leke,  
 S vele együtt gyermekei összes, szép emléke. 
 Az ő szeretete ó mily drága szép ajándék, 
 Határát, mélységét  szent, égi mértékkel mérték. 
 
 Megfogni, vagy rejteni e kincset nem lehet  
 Ám, szükséges,  mint az éltető sok kis lehelet.   
 Míg őrizzük, mint szívbe rejtett, titkos üzenet: 
 Szeretete, hangja mosolya, óh mily szép zendület. 
 
 Sóhaja is fenn maradt a múlt jó ajándékiban 
 Szívem hálás emléket nyújt új árva napjaiban.  
 Hisz, szabadult lelke tengeren túl is érdekel, 
 Mert szeretetünk hálája, kin és fájdalom felel.  
 
 Mi, kik éneket, imát és reményt ismerünk,   
 Vigaszt, gyermek kérelmet hozzá kísérünk. 
 A Teremtőtől kérünk békés kegyes nyugalmat,  
  Kiad porból és vízből kélt jó anyát és bizalmat. 
 
 Az Ő lelke és szívfájdalma most együtt vannak 
 Áldást és üdvösséget együtt vigaszként adnak. 
 A testet lelket megpihenni hívja külön országába, 
 Hisz Ő jól  tudja ki mit érez sok sok fájdalomban. 

 
Antal Péter 
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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 
 

 
  

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS 
Personal Injury Layers 

No Win No Fee!! 

 Dr. Livia Tonge Principal 
Magyarul beszélünk 

Gyakorlatomat Ausztrália egyik legnevesebb, ezen a  
téren szakositott ügyvédi irodájában szereztem, 

majd voltam igazgatója az egyik irodájuknak. 
Akármilyen természetű a sérülés, biztositjuk, hogy a 

lehető legjobb eredményt fogjuk kiharcolni az Ön 
számára.  

Balesetek lehetnek: 
JÁRMUVEL, MUNKAHELYEN, KÖZUTAKON, 

KÖZÉPÜLETBEN, KORHÁZBAN (GONDATLANSÁG, 
ORVOSI TÉVEDÉS), SPORTOLÁS, ERŐSZAK, TESTI 
SÉRTÉS, LELKI BÁNTALMAZÁS, STB. MINDEN AMI 

MARADANDÚ FIZIKAI, SZELLEMI VAGY LELKI 
SÉRÜLÉST OKOZOTT. 

Magyarok részére ingyenes szolgáltatás: Abban az 
esetben, ha Ön már részesült anyagi kielégitésben a 

fenti okok miatt más ügyvédi iroda segitségével, még 
mindig van  további lehetőség összegek igénylésére, 

ami sokszor figyelmen kivűl marad. 
Hivja irodánkat egy megbeszélési időpontot foglalni 

és majd hozza magával az összes superanuation 
okmányait. Ezen okmányok átvizsgálása és 

kiértékelése ingyenes. 
Ingatlanok adás-vételével is forduljon hozzánk. 

WWW.tongelawyers.com.au 
Telefon:(03) 96705504     Fax: (03) 9602 5615 

Email:  ltonge@tongelawyers.com.au 
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000  

http://WWW.tongelawyers.com.au
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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 HASZNÁLATAA TERMEK HASZNÁLATAA TERMEK HASZNÁLATA, , , 
BBBÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELEÉRBEVÉTELE      

A MAGYAR  KÖZPONTA MAGYAR  KÖZPONTA MAGYAR  KÖZPONTBANBANBAN 

A Melbourne-i Magyar Központ 
termeinek kiadásával  

Szalkai Borika 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 

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.ilosvay.net   

Korona Csárda Magyar étterem 

Kegyeleti megemlékezések (Halotti tor),         
szeretetvendégség megrendezését,                 

lebonyolitását vállalja. Vendéglátásunk zá-
rtkörű, 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.ilosvay.net
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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. Csütörtök este a Bocskai 
teremben. 
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök:    Bartha Gábor 
tel:  9754 17O6  vagy O417 5O6 226   
 
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@hotmail.com 
 
Táncpróbák: Fiatal és idősek csoportja 
minden hétfőn és kedden 7 órai kezdettel.  
 
 
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 Békediktátum 
igazságtalan, történelmileg hibás döntéseit.  

A Magyar Központban működő csoportok 

mailto:balintkalman@hotmail.com
mailto:imgasi@hotmail.com
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április 3. péntek  11:00 Istentisztelet 
                                    15:00 Evangélikus Istentisztelet 
                                    18:00 Keresztúti Ajtatósság 
                                    18:30 Rozsafüzér 
                                    19:00 Nagypénteki szertartás, gyonási lehetőséggel  
 
április 4. szombat  Munkanap 
    19:00 Nagyszombati Liturgia               
     
április 5. vasárnap  11.00 Református Istentisztelet 
      
 
április 12. vasárnap 8.30 Szentmise 
  
 
április 19. vasárnap 8.30 Szentmise 
    11.00 Református Istentisztelet 
    Multicultural Harmony Festival 
 
 
április 26. vasárnap 8.30 Szentmise 
    10.00 Evangélikus Istentisztelet 
 
 
    Májusi naptár 
 
május 3. vasárnap  Anyáknapi Ebéd a Regnum Szövetkezet rendezésében 
 
    

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 április 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. 

ÁPRILISI NAPTÁR 


