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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2009-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

Március 22 
Április 26 
Május 24 
Június 28 
Július 26 

Augusztus 23 
Szeptember 27 

Október 25 
November 22 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
 a Központban 

 

MUNKANAP a  
KÖVETKEZŐ napon   

2009 
 

Március 7 
Április 4 
Május 2 
Június 6 
Július 4 

Augusztus 1 
Szeptember 5 

Október 3 
November 7 
December 5 

 
reggel 8 órától 

Minden segitőkész személyt várunk!!!! 

Kedves előfizetők 
 
Aki szeretne a Hiradóra 
előfizetni, kérjük a csekket kirni 
a HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE 
ASSOCIATION Ltd-re kiállitani 
és a Központba, 760 Boronia 
Road, Wantirna 3152-ra 
póstázni.  
 
Ha készpénzzel szeretne 
fizetni, kérjük a gondnokéknál, 
a Finta házaspárnál hagyni a 
pénzt és a nyugtát kipóstázzuk 
a Hiradóval. 
 
Előre is köszönjük a támoga-
tást. 

K.É 

Farkas Tamás, Magyar Táncművészeti Főiskolát végzett 
néptáncpedagógus, táncművész, vállal esküvökön, 

rendezvényeken, bálokon fellépést, tánctanitást, táncházvezetést 
Melbourne-ben és kornyékén. 

Elérhetőség: O451O42955, email: ugros@vipmail.hu 
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Az Erdélyi Szövetség hirei 
Szövetségünk az elkövetkező másfél hónap 
alatt több magyar vonatkozású rendez-
vényen  vállalt szerepet.   
 A Hungarofest keretein belül, 
rendezett kiállitáson a kárpátmedence 
tájegységeinek magyar népművészetét 
Szegedi Erika és Bálint Rózsika sok gonddal 
és fáradsággal - eredeti tárgyakból -,  
összeállitott gyüjteménye fémjelzi. 
A kocsibejárónál az Erdélyi szövetség három 
tagja teljesitett szolgálatot szombat 
délelőtt. Több más tagunk pedig a 
rendezvény más eseményein tevékenykedett. 
 Azután két rövid hét és melbournei 
honfitársaink egyik kedvelt eseményén az 
Erdélyi Pikniken várjuk barátainkat és 
támogatóinkat. 
 Nem sokkal később, március 7-én 
Böjte Csaba testvér tiszteletére este 7 
órától a Magyar Reformátos Egyház és az 
Erdélyi Szövetség közösen rendez 
állófogadást a  Bocskai teremben. 
 És ez még nem minden. Úgy a fentiek-
ről, mint az itt meg nem nevezett 
eseményekről és annak eredményeiről     
március végén részletesen beszámolunk.  

MEGHÍVÓ 
  

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség 

 szeretettel várja ÖNT kedves 
családjával és barátaival együtt 

2009 március 1.-én 12 órától 
a Magyar Központ Templom-ligetében 

   
2009 első 

 PIKNIKÉRE 

 A lehető legkellemesebb időjárás garantálva 
  

Kiránduló felszerelését hozza magával, 
ételről és italról szövetségünk gondoskodik. 

LÁNGOSUNK ORSZÁGSZERTE ELISMERT 
  

A piknik tiszta bevétele Erdély magyarjait segíti 
  

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!! 

XIV Ausztráliai 
Kultúrális 

Találkozó—2009-2010 

 
http://www.talalkozo.info/doc/2008-
12Circular1.pdf 

http://www.talalkozo.info/doc/2009-
01Circular2.pdf 

http://www.talalkozo.info/doc/Patrons.pdf 

http://www.talalkozo.info/doc/Program.pdf 

More information 
Website: http://www.talalkozo.info/ 
E-mail: xiv@optusnet.com.au 
Mobile: 0416 142 141 
Telephone: (02) 6291 0772 
Messenger: ovari@hotmail.com 
Skype: ovari21 
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Meghívó 
 

a Melbourne-i Magyar Központ vezetősége szeretettel hív minden 
honfitársát 

Az 1848-as szabadságharc 
emlékműsor műsor 

2009. március 15-én 
a Melbourne-i Magyar Központban 

  
 15,00-kor Koszorúzás a Hősök Emlékművénél 

 Kérünk mindenkit, hogy szándékát Bakos Jánosnál jelentse be a 
következő telefonszámon 9707 4265. 

  

 16,00-kor Műsor 

Emlékműsor a Cserkészek rendezésében 

Vendégeink közt köszönthetjük Szántai Lajos és Dr. Tóth Zoltán 
József történészeket, akik 17,00-kor a megemlékező műsorunk 

után fogják előadásukat megtartani.  
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FIGYELEM! 

Magyar néptánc oktatás Farkas Tamás,  vezetése 
alatt: 
 
15 éven alulikanka: kedden és pénteken 7-kor 
 
15 éven felülieknek:  hétfőn és szerdán 8-kor 
 
Felnőtteknek és kezdőknek: csütörtök este 7.30 
órakor 
 
Érdeklődni:  
Jobbágy Simona: 0411 486 242 
Sinka Imre: 0413 423 130 
Kövesdy Éva 0409 524 454 vagy  
ekovesdy@bigpond.com 

A RÉGI ZÁSZLÓ 
 
 El ne hagyd a régi zászlót hazám ifjúsága! 
Új ezer év szép hajnalán álljatok alája! 
Örökségül hagyták reánk a szabadság hősök. 
Azt a régi magyar zászlót vegyétek át tőlünk! 
 
 Tudjátok-e miért oly piros? -- sok vér hullott rája. 
Tudjátok-e miért oly fehér ? -- erkölcs a varázsa. 
Tudjátok-e miért olyan zöld? -- örökzöld a színe, 
Mert az igaz szabadságért ver a magyar szíve 

(Ismeretlen szerzőtől,  
Antal Péter gyűjteménye) 

’MAGYAR SZIGET’ A FÖLDGOLYÓ TÚLSÓ 
FELÉN – A HUNGAROFEST OTTHONI 

SZEMMEL 
 
 Kiutazásom előtt nem hittem volna, hogy olyan 
élményekben lesz részem Ausztráliában, mint 
amilyet az elmúlt hétvégén a Hungarofest 
alkalmával sikerült megtapasztalnom. Megpróbálom 
az alábbi néhány sorban személyes élményeimet, 
benyomásaimat papírra vetni. 
 Turistaként, látogatóba érkeztem az 
otthonról nézve nagyon távoli és kis Kárpát-
medencénkhez képest hatalmas kontinensre. 
Néhány hét kinttartózkodás után, baráti-rokoni 
kapcsolatok útján volt alkalmam megismerni a 
Sülly-házaspárt –Sanyi bácsit és Eta nénit- akik 
révén további nagyon sok kedves embert ismertem 
meg a melbourne-i közösség tagjaiban. 
 Személyes elbeszélések, történetek és 
természetesen az otthon hallottak alapján tudtam, 
hogy  Ausztráliába is nagyon sokan menekültek a 
kommunizmus elöl. 
Az én generációm szerencsére annak egy lágyabb, 
végnapjait élő változatát élte meg, viszont 
szerencsénk volt a rendszerváltást és a történelmi 
pillanatot , a szabadság érzését megtapasztalni 
amikor az  „ideiglenesen állomásozó” keleti horda 
elhagyta az országot, amely miatt oly sok vér folyt 
több mint 52 évvel ezelőtt és az azt követő 
bosszúhadjáratban. 
 A messzeség a mobiltelefonok és az internet 
korában immár csupán fizikai távolságot jelent, hisz 
nap mint nap jönnek a friss hírek, információk 
Magyarországról. 
A mi gyermekkorunkban, a 80-as években a 
„legvidámabb barakk”-ban –ahogyan akkoriban 
nevezték Magyarországot- sem volt felhőtlen az 
élet, de a hírek különösen a jelenlegi kritikus 
világgazdasági helyzetben sajnos egyre 
aggasztóbbak. 
 Egyre többen küszködnek mindennapi 

gondokkal, különösen a hideg téli hónapokban 
amikor sokaknak a fűtési költségek kifizetése 
után alig marad valami a megélhetésre. 
Szerencsére a derűs Ausztráliában a legtöbb 
ember vállát nem nyomják ilyen terhek.  
 Nagy élmény volt a februári nyárban 
újra magyar ízeket érezni és egy különös 
majális-szerű hangulatot átélni. 
 Külön ki kell emelnem –a teljesség 
igénye nélkül- a fantasztikus házi kenyeret, a 
töltött káposztát, a pörköltet, a kemencében 
sült húsokat, az édességeket és a többit. 
Nem szabad kihagynom a sorból a finom 
ausztrál borokból készült fröccsöket és a híres 
magyar vendégszeretetet sem. 
 Igazi kis magyar szigetet varázsoltak 
ide a szervezők azok számára akik átlépték a 
Magyar Ház kapuját a Boronia road-on. A 
környezet, a helyszín csodálatos, egészen 
megkapó és különleges élmény volt számomra 
magyar templomot pálmafák között látni. 
 Szép dolog, hogy a fiatalok –a 
második-harmadik generáció- büszkén 
viselnek népviseletet, címeres és egyéb 
magyar motívumokkal ellátott pólókat, ingeket. 
Érdekes volt viszont hallani őket, amikor 
egymás közt sokszor angolul kommunikáltak. 
  Nagy örömömre szolgált, hogy a 
fesztivált megelőző előkészületekben részt 
vehettem és –még ha szerény mértékben is- 
de hozzájárulhattam a rendezvény sikeréhez.  
 Kívánok  az elkövetkező években is 
hasonlóan sikeres rendezvényeket és a 
szervezőknek jó egészséget és kitartást ehhez 
az áldozatos munkához! 
 

Párizs Szabolcs 
Szarvas 
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Figyelem! Figyelem! Figyelem! 
  

 Dráma Oktatók Magyarországról 
 

Örömmel tudatjuk, hogy két dráma oktató 
pedagógus érkezik Melbournebe,  

Dr Lázár Péter és Tóth Erzsébet 
 

március 25—április 3 
 

 Itt tartózkodásuk idejére tervezett pro-
gramok többeközött látogatás az Árpád  
Otthonba, foglalkozás az ifjúsággal, nyitott 
fórumok.  
 
Bővebb felvilágositás: Kövesdy András 03 
9846 2675, ekovesdy@bigpond.com 

BEMUTATJUK  
 

TÓTH ERZSÉBETET 
 
N é p mű v e l é s - k ö n yv t á r 
szakos tanulmányaimmal 
közel egy időben tettem 
e lőadóművész ,  ma jd 

rádióbemondói vizsgát.  Közművelődési 
szakemberként művelődési intézményekben 
szerveztem nagyszabású közösségi és 
kulturális eseményeket, rádiós műsorok 
szerkesztőjeként a kisközösségek kulturális 
életével foglalkoztam. Jelenleg a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus Koordinációs Osztályát vezetem. 
  Versmondó-színjátszó tehetség-
gondozó szaktáborokat szervezek, ahol 
magyarországi, felvidéki, vajdasági, erdélyi 
és tengeren túli gyerekekkel születnek közös 
műsorok.  A versmondással oktatóként, 
zsűritagként, és felkészítőként egyaránt 
foglakozom. 
 Radnóti díjas előadóművészként 
fellépek gyermekműsorokkal, önálló 
estekkel, szerkesztett műsorokkal. 
K ö z r e mű k ö d ö m  f i l m e s  i r o d a l m i 
alkotásokban. Elsősorban kortárs alkotók 
műveit, illetve a Szlovákiában élő magyar 
költők verseit szólaltatom meg. 
Színpadi játékra az Orfeusz Színházzal van 
lehetőségem, legutóbb Norvégiában 
szerepeltünk. 

BEMUTATJUK  
Lázár Pétert  
Előadóművészet: 
♦ Rendhagyó irodalom órák 

középiskolásoknak és 
pódiumműsorok  a magyar nyelvű 
széppróza születésétől (Heltai Gáspártól) a mai 
magyar irodalomig. 

♦ Népmesékre épülő könyvtári foglalkozások 
gyermekeknek 

♦ Komplex kommunikációs tréningek, versmondók 
felkészítése élményközpontú verselemzéssel 

 Nem hivatásos színjátszás: 
♦ Amatőr színházi produkciók létrehozása 
gyerekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, köztük speciális 
csoportokkal (otthonban élő pszichiátriai- és 
szenvedélybetegekkel) 
♦ Alternatív színházi produkciók; elsősorban a 
kistelepülések műsorellátására: 
♦ Jelentősebb rendezések: Fehérlófia 
(mesefeldolgozás); Weöres Sándor: Csalóka Péter; 
Slawomir Mrożek: Rendőrség, Károly, Rókavadászat; 
Csíksomlyói Passió; Polányi Passió (János 
evangéliuma alapján); valamint vásári báb és 
színjátékok 
♦ Színjátszó táborok vezetése, ill. szakmai 
közreműködés a táborokban. 
Dí jak ,  szakmai  e l i smerések :  Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozón rendezői fődíj 2 
alkalommal, arany minősítés 3 alkalommal; arany 
minősítések   alternatív produkciókra ; Pszichiátriai 
Betegek Országos Találkozóján arany minősítés 4 
alkalommal és fesztiváldíj egy alkalommal. 
 
 Oktatás a gyermkszínjátszás és drámapedagógia 
területén: 
♦ Gyakorlati és elméleti tárgyak oktatása 

pedagógus továbbképzéseken (határon túli magyar 
közösségekben is Romániában, Szerbiában és 
Ukrajnában) 

♦ Akkreditált rendezői képzés kidolgozása 
pszichiátriai foglalkoztatóknak 

Tanítási dráma (DIE), színházi nevelés (TIE): 
Speciális drámaprogramok kidolgozása ill. 
továbbfejlesztése, valamint foglalkozásvezetés 
„Impulzus” táborok: 5 napos bűnmegelőzési és 
drogprevenciós drámaprogramok 11-12, 13-14 ill. 15-
16 éves korosztály számára 6 ill. 4 napos, szakértői 
játékra épített ökológiai drámaprogramok fiataloknak 
Önálló és adaptált színházi nevelési programok 
vezetése saját társulattal (A csónak, 13-14 éveseknek; 
József és testvérei, 11-12 éveseknek) 
Fő érdeklődési területek: Ökológia; környezetvédelem; 
tudományos határterületek; meglévő eljárások újszerű 
alkalmazása, családi farmgazdálkodás 
(kecsketenyésztés) 
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Pirosbetűs ünnep a Melbourne-i Magyar Központ 
naptárában. 
 Az előkészitő munkálatok, a Hungarofestre, 
szombaton február 7.-én ezen a végzetes napon 
kezdődtek. Viktoria állam egyes 
helyei lángokban álltak. A 
szomorúsággal töltött napok 
szinhelye a sok halál áldozat és 
féltve őrzött személyes 
tulajdonok elvesztése 
mindenkire nagy hatással volt 
és van. 
 Minden viszontagság 
ellenére, az önkéntesek serege, 
ismét egy felejthetetlen 
rendezvényt tudhat maga 
mögött. 
 A fesztivál, február 13.-án, péntek este 6 
órai kapunyitással indult. A kedves vendégeket 
mindhárom napon, a kapubejáratnál vidám 
vendégfogadók és egy igen értékes kiállitás várta, 
melynek a hivatalos megnyitója Péntek este nyolc 
órakor  Mr William Winford, a 
Swinburne Egyetem Művészi 
osztály vezetője (Manager of 
Arts) által történt. Frissen sült 
pogácsával, borral fogadták a 
tiszteletbeli vendégeket. A 
Harris testvérek adták az 
alkalomhoz a zenei aláfestést. 
 A Népművészeti és 
Képzőművészeti kiállitás az 
Ifjúsági Teremben foglalt helyet. 
A kiállitásnak a Népművészeti 
része, az ezeregyéjszaka meséibe is beleillő, 
szines szöttes illúzióját keltette, mely itt az 
idengenben összegyüjtött, féltve őrzött kincsekből, 
egyéni kézimunkákból, festményekből, 
kerámiákból, diszruhákból, népiviseleti ruhákból 
stb. állt. Külön nem is lehet mindent megemliteni, 
mert minden egyes kiállitott darabról vagy tárgyról 
egyedi könyvet lehetne irni.   
 Képzőművészeti kiállitás keretén belűl 
megismerkedhetett az érdeklodő a Magyar 
művészekkel és munkájukon keresztűl a művészet 
különböző műfajával. 
 Magyarországról is érkezett kiállitási anyag. 
A vertcsipke fővárosából Cserkeszőlőből Révész 
Márta népi iparművész csipke remekeit láthattuk. 
Márta, az érdeklődőknek, lelkesen elmondta, hogy 
hogyan készül, milyen szerszámok szükségesek a 
csipkekészitéshez és kérte az érdeklődőket, ha 
Magyarországon járnak, látogassanak el a 

Csipkeházba.  
 A kiállitást elhagyva az Ifjúsági teremből 
kilépve, finom inycsiklandozó ételek és vidám 
zene csalogatta a vendégeket a nagyterembe, 

ahol a “Kocsmában” ausztrál és 
magyar italokkal olthatták 
szomjukat, melyet lelkes 
pincérek szolgáltak ki. A 
tudakozóban (Infomáció) 
kaphattak kérdéseikre választ. A 
tudakozóval egy fedél alatt volt 
található a mindig népszerű 
magyar termékek boltja, ahol 
nem-mindennapi, különleges 
dolgokat, mint “erős pista”, 
“vecsési káposzta” csak egy 
párat emlitve, vásárolhattak. 

Terepszemle, helyfoglalás után válogathatott a 
vendég a finomabbnál finomabb ételek között. 
Zeneszó mellett, vagy éppen a tánccsoportok 
fergeteges táncait nézve, fogyaszthatták a 
kiválasztott inycsiklandozó falatokat.  

 A három nap műsora 
szines és változatos volt. 
Pénteken a Vardos Trio 
szórakoztatta a vendégeket, az 
asztalok és termek között járva. 
Még a konyhába is betévedtek az 
ott dolgozók örömére. Az est 
táncházzal fejeződött be, melyet  
Farkas Tamás népitánc oktató 
irányitott. Tamás, a Békéscsabai 
Tabán Együttes koreográfusa és 
táncosa, egy ideig az itteni 

csoportokat fogja tanitani. 
 Február 14. szombat, ajtónyitás délben. 
Elsőnek a Székely zenekar szórakoztató zenéje 
szólt. A vendégeknek nagy gondot okozott az 
ételek közötti választás, mert ilyenkor minden 
finomságot szeretnénk megkóstolni, de csak 
egyet válaszhatunk.(mivel csak egy gyomrunk 
van). Ebéd után a süteményes sátor kedves 
kiszolgálói várták vevőiket, ahol temérdek 
szemet ngyönyörködtető, izletes házi 
süteményekből lehetett választani. A sütemény 
és kávé fogyasztása alatt a néptánccsoportok: a 
canberrai és a melbournei Gyöngyösbokréta, a 
Kultúrkör és a Magyar Központ, szines 
ruháikban, arcukon a lelkesedés pirjával ropták 
táncaikat. Hazai, az az magagyarországi, 
vendégszereplőnk Nagy Tamás a népszerű 
“Nox” együttesből és Farkas Tamás a 

HUNGAROFEST 2009 HUNGAROFEST 2009   
február 13,14,15 
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Békéscsabai Tabán Együttesből ritmusjáték táncot 
mutattak be. A nézőközönség Toldi Bianca és 
Nádai Ingrid hegedűszolójában is 
gyönyörködhetett. Külön élményűl szolgált, a 
“János Vitéz”-balett,  a Box Hill 
City Ballett tagjai előadásában, 
Jan Turner és Lovaghy Ida 
vezetésével. Endrődi Éva 
nosztalgiával telitett sláger 
egyveleggel szórakoztatta a 
közönséget, műsora nagy 
tetszésre talált. 
 A Fesztivált, este nyolc 
órakor, Nagy Bálint főkonzul, 
üdvözlő szavaival nyitotta meg.   
 A hivatalos megnyitó 
után, a “Megfeszitett” rock-
operából láthattunk részletet, 
Quittner János rendezésében. 
A melbournei fiatalok/örökifjak 
előadásában került 
bemutatásra, melyet a 
közönség elragadtatva 
fogadott. Az est zárószáma  a 
QUJ Táncszinház 
táncbemutatója volt. Akik 
ismerik Quittner János Új 
Szőttes táncszinház műsorait, 
azoknak emlékezetében felelevenedett a sok szép 
előadás. A nap, a fiatalok és táncszeretők körében 
népszerű, Táncházzal ért véget.  
 Vasárnap jó ebédhez 
szólt a nóta. Paska Béla 
szolgáltatta a zenét és Lidia 
vidám nótákat énekelt. A délutánt 
ismét a fent emlitett 
néptánccsoportok szines 
előadása töltötte be, melyet a 
lelkes közönség mindig 
szeretettel és rajongással fogad. 
Máté Ági egyre élvezetesebb 
éneke és Risztics Pityu ritmusos 
zenéje kerekitette ki a délutáni 
műsort.  
 A népiviseletben 
megjelentek naponta dijazva 
voltak. Csodálhattuk a sok szép 
és értékes népviseleti ruhát.  
 A Hungarofest látogatói a fent emlitetteken 
kivűl még számos érdekes programban vehettek 
részt. 
 Szombaton és vasárnap a sakk kedvelők 
versenyezhettek, Simon Endre vezetésével.  
A Komputerszobában “Látomások Kora” 
multimedia bemutató volt  Barna Szilárd 
rendezésében.  
 A gyerekeknek kézimunka és játék készitő 

bemutatóját, a Magyar Nyelv Iskola igazgatója 
Szabó Marika rendezte. Nagyon népszerű ez a 
foglalkozás, mert itt olyan dolgokat tanulhatnak, 
amit az ausztrál iskolában nem. pl. hogyan 

készül a baba kukoricából 
 Szabadban, a “Sörkert” 
mellett, főtt a mindenkori 
kedvenc étel a “Gulyás”. Nagy 
üstben rotyogott, a 
Gulyás/Halászlé verseny 
többszöri nyertese által 
készitett, inyencség. 
 A templomkertben volt 
található a “Kürtős Kalács” 
sütöde, amihez nem kellett 
cégér, mivel a kalács illata 
elárulta és egyben mint mágnes 
vonzotta a kalács szerető 
vendégeket. 
 Szintén itt foglalt helyet 
a hires “Pékség”, ahol 
megállás nélkül sült a finom, 
ropogós (egy régi szót 
használva) “békebeli” igazi 
kenyér. Mindenki kenhette és 
kóstolhatta a frissen sült 
kenyeret. Itt nem csak a kenyér 
illata volt a csalogató, hanem a 

csinos és szorgos “Pékné” és a vendéget 
hivogató erédély szólású “Pék”. Aki 

huszonnégyórás szolgálatot 
teljesitett, mert nappal sütötte a 
kenyereket, éjjel pedig a csirke 
combokat és a “Péknémódra” 
készitett csülköket.  
 Az SBS rádió sátra is itt a 
szabadban foglalt helyet. Zahorán 
Gabriella a Magyar Rádió műsor 
vezetője, helyszini közvetitéssel 
népszerűsitette a Hungarofestet. 
 Délutánonként, a 
templomkertben  a “Zeneműhely” 
Jazz-t és Blues-t játszott, a műfaj 
kedvelőinek. A hallgatók a terembe 
visszatérve, nem szüntek dicsérni a 
zenekart, hogy zenéjüket hallgatva 
milyen jól szórakoztak.  
 Az ebédlőt elhagyva a 

vendég szemben találta magát a “RIK” 
rendezése alatt működő Sörkerttel. Vidám 
fiatalok kinálták a frissitö italt a szomjazóknak. 
Itt került sor a vasárnapi záró műsorra. Ifjak és 
Idősek egyaránt mulattak és ropták a táncot a 
Névtelen Banda lábalávaló vérpezsgető 
zenéjére. 
  Igy ért véget  2009 február 15.-én a 
Hungarofest. 
 A beszámolóm nem lenne teljes ha nem 
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emliteném meg azt a sok száz önkéntest akik 
nélkűl a Hungarofest nem lett volna lehetséges. 
Ahhoz, hogy a Hungarofest zökkenőmentesen 
történjék számos segitőkézre van szükség. Hiszen 
tudatában vagyunk azzal a ténnyel, hogy látogató 
közönségre is igen nagy szükség van, ám 
következő tisztségek betöltése nélkül ez a fesztivál 
sem jött volna létre.Felsorolva ezeket: a 
programokat összehangoló személy, hirdetések-
szórólapok tervezése, elkészitése, szétszórása; 
hirdetések különböző médiákban; házon kivüli 
takaritás-előkészületek; szükséges eszközök 
bérlete; feliratok elkészitése és elhelyezése; 
kapuőrök, italmérők, süteményárusitók, 
konyhaszemélyzet, mosogatók, edényöszeszedők, 
takaritók megszervezése; kiállitási tárgyak 
beszerzése; kiállitás előkészitése; program füzet; 
kiállitás felügyelete a fesztivál alatt; kiállitás 
leszedése/eltakaritása; kiállitott tárgyak 
visszaadása; műsor, egyének és csoportok 
megszervezése a műsorhoz, a műsor levezetése a 
fesztivál alatt, műsor bemondók, a nagyterem 
előkészitése-diszitése, asztalok felállitása, 
vásárlás, főzés közel két ezer adag étel 
elkészitése; tányérok, evőeszközök mosogatása; 
nagy edények mosogatása; ételmelegitő, tányérok 
evőeszközök előkészitése az étel kiadáshoz; 
szennyes edények asztalról leszedése; szemét 
kihordás; fesztivál után konyha és termek 
takaritása. A fenti tisztségeket betöltő segitők 
névsorát a következő számban közöljük.  
Ezúton is a Központ Vezetőségének köszönetét 
tolmácsolom mindazoknak akik bármiben, bármivel 
hozzájárultak a 2009-es Hungarofest sikeréhez. 

 
Atyimás Erzsébet 

 

Fényképeket készitette Párizs Szabolcs és  
Kövesdy András 
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► 

MACI KLUB - MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 
Szeretettel várunk újszülött 

babáktól, 5 éves korig - 
minden kislányt és kisfiút. 

Maci klub - Hívunk minden édesanyát, 
édesapát, nagyszülőt, nagynénit, nagybácsit, 

keresztszülőt és barátot. Hozzátok el a 
gyermekeket, magyarul beszélni, játszani, 

énekelni...... 

 Minden második szombaton, a cserkész 
összejövetellel egy időben találkozunk  

2-4 óráig.   
 

  Szívesen látunk mindenkit! 
 Hívjatok fel vagy szóljatok ha láttok. 

  
Kocsis Márti: 0409 134 422 vagy  

9545 1257 

MELBOURNE KEZDETE, EGY KIS 
AUSZTRÁL TÖRTÉNELEM 

 
 Egy jó barátom jóvoltából több hetet tölthettem 
Melbourne-ben tavaly év végén. Perthi lakós 
számára érdekes élmény egy nagyvárosban élni. 
A rengeteg a szórakozási lehetőség, színház 
koncertek, a sok látnivaló; csak pénzel bírja az 
ember. Számomra ismerős is akadt elég, aki 
kedvesen gondoskodott arról, hogy ne maradjak 
egyedül. Vigyáztam a barátomék házára, amíg ők 
távol voltak. Annyira megbíztak bennem, hogy 
nem csak az autójukat, de még a kutyájukat is 
rám bízták. Schnitzel kutya-életkorban velem 
egyidős, szeret sokat aludni, mint én, így jól 
kijöttünk egymással. A kötelező napi séták is elég 
rövidek voltak (Schnitzel magas korára való 
tekintettel), így engem se fárasztottak ki. 
 
 Az egyik hétvégén, Melbourne központjától 
délkeletre fekvő Williamstown nevű bájos kikötő 
városkát látogattam meg. Annak a kifürkészését, 
hogy ki volt az a William, akiről a várost 
elnevezték, Melbourne lakósaira bízom. Az egyik 
mólónál található (Gem Pier, Syme Street), ha 
éppen a kikötőben van, az ENTERPRIZE 
kétárbocos vitorlás hajó. Ez egy 19. századbeli 
hajó mása.   
 
 A hajón kapott füzetből tudtam meg az Enterprize 
történetét és történelmi jelentőségét. Az eredeti 
hajót Harvey William és Pender William építették 
Hobart-ban 1830-ban a partvidéki kereskedelem 
céljaira (talán az ő nevükre vezethető vissza a 
Williamstown elnevezés?). Az Enterprize  
tömegárut,  szenet szállított, de egyszer 300 birkát 
is vitt, szinte hihetetlen hogy annyi állat elfért rajta. 
Történelmi útjára 1835 augusztus elsején indult az 
észak-Tasmániai George Town kikötőjéből, 
Hunter Peter parancsnoksága alatt. A hajón 9 férfi 
és a kovácsmester Gilbert James felesége Mary 
volt, aki gyereket várt. Letelepülésre alkalmas 
helyet kerestek a kontinens déli partjain. Először a 
mostani Western Port környékén, majd Port 
Philipt-től keletre kerestek megfelelő helyet a 
letelepedésre. Végül is rábukkantak a Yarra folyó 
torkolatára és felvontatták hajójukat a mostani 
William Street közelébe ahol augusztus 30-án 
kötöttek ki. Rögtön nekiláttak sátrat verni, erdőt 
irtani és zöldséget ültetni. Megindult Melbourne 
első települése. 
Az Enterprize még néhány évig vitorlázott, mint 
kereskedelmi hajó. 1845-ben New South Wales 
északi részén, a Richmond folyón zátonyra futott 
és elsüllyedt. 
 
  A Gem Pier mólóján kikötött hajót 1997. 

augusztus 30-án bocsátották vízre, hatévi 
munka után. Hosszas kutatás és 
tanulmányozás után az új Enterprise „Replica” 
annyira hű mása az eredetinek amennyire csak 
lehetséges. Ugyanazokból az anyagokból 
építették, mint az eredeti hajót, a régi (újra 
megtanult) módszerekkel Williamstown 
hajógyárában. A hozzávaló faanyag javarésze 
öreg épületekből került ki, például a víz alatti 
hajótest jarrah palánkjai valamikor egy 
gyapjúraktár padlójában voltak Fremantle-ben. 
A vitorlákat kézzel varrták Skóciából behozott 
len vászonból, a kötelek hollandiai kenderből 
készültek 
 
 Gyönyörködtem a szépen karbantartott, 
aránylag kicsi hajón, hiszen teljes hossza csak 
27 méter és a főárboc csúcsa 19 méterre van a 
víz felett. Nem tartott sokáig és a fedélzeten 
voltam egy kis séta-vitorlázásra. A rég elmúlt 
világ romantikáját, felidéző hangulatot keltett 
csak az enyhén himbálódzó fedélzeten állni 
(elfelejtetve a mostani ember számára 
elviselhetetlen nehézségeket, amik egy ilyen 
hajón való életet jelentettek). Természetesen a 
modern ember kényelmére is gondoltak a 
tervezők. Az eredeti hajón a legénység a 
fedélzeten élt és aludt is. Ezen a hajón nyolc, 
aránylag kényelmes ágy várja a hosszabb útra 
vállalkozó utasokat, akiknek segíteni kell a hajó 
munkákban is. Az Enterprize vonzóereje abban 
van, hogy egy 19. századbeli vitorláson a 21. 
század kényelmével és biztonságával lehet 
hajózni.  
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 Simán, szinte észrevétlenül távolodtunk el a móló 
mellől. Pattogó, számomra jól ismert parancsok 
hangzottak el. Egy magabiztos fiatal lány volt a 
vitorlamester, aki a parancsokat osztogatta és a 
három önkéntes, középkorú matróz,  pillanatok 
alatt felhúzta a vitorlákat. A vitorlák 
kidomborodtak a szélben, a 16 méter hosszú 
fedélzet kicsit megdőlt a lábunk alatt, a hajó 
biztosan siklott a vízen, fehér csíkot hagyva maga 
után. Az utasok láthatólag élvezték a többük 
számára új élményt, ami egészen más, mint egy 
nagy személyszállító hajón utazni. Ball oldalon 
(port side) Melbourne felhőkarcolóiban 
gyönyörködhettünk, a jobb oldalon (starboard 
side) a horizont egyenes vonala választotta el a 
sötétkék tengert a fehér bárányfelhős, égtől. 

R évész Márta vagyok, Magyaror-
szágról, Cserkeszőlőből érkeztem. 
1991-ben kaptam meg a Népi iparmű-
vész cimet. Azóta nagyon sok kiál-

litáson és bemutatón vettem részt az or-
szághatáron belül és külföldön egyaránt. Több 
országos pályázaton, a munkáim előkelő he-
lyezést értek el.( arany 
f o k o z a t ,  e l s ő  d i j , 
Gránátalma dij ) 
 Békéscsabán a 
szakiskolában, az ország 
több pontján táborokban, 
szakkörökben és az ot-
thonunkban is tanitottam 
és tanitok fiatalokat, 
idősebbeket a csip-
kekészites művészetére. 
 2007-ben nyitottam 
meg Cserkeszőlőben az 
ország egyetlen olyan vertcsipke bemutató ter-
met, ahol a munkák megtekintésén kivűl, tanulni 
és vásárolni is lehet. Ott sok egyedi, (sőt mag-
yarországon is egyetlen,) általam készitett vertc-
sipke található.Pl. a női diszmagyar vertcsipke 
köténye és az egyetlen Gránátalma dijas vertc-
sipke teritő. 
 Nagy megtiszteltetés volt számomra, 
amikor lehetőséget kaptam arra, hogy itt Ausz-
tráliában is bemutathassam a magyar új stilusú 
vertcsipkét. Különleges és megható volt egyben, 
hiszen olyan embereknek mutathattam ezt meg, 
akik érezhetően és láthatóan őrzik, ápolják a 
magyar hagyományokat, kultúrát, népmű-
vészetet.A hihetetlenűl gazdag kiállitás rengeteg 
szeretetről tanúskodik. 
 Úgy érzem, ez a fesztival minőségében, 
programjainak gazdagságában, Magyaror-

szagon is megállná a helyet, példa értékű le-
hetne.Irhatom ezt azért is, mert több országban 
is voltam már fesztiválokon, de ez minden eddig 
látottat felülmúlt. 
 Jó érzéssel töltött el az emberek figyel-
messége, kedvessége. Sokan érdeklődtek a 
vertcsipke készitésének módjáról, a csip-

kekészités eszközeiről, mivel 
nem ismerték még ezt a kézi-
munkát. Biztos vagyok abban, 
hogy egy munkabemutató lát-
ványa, ( ahol esetleg ki is le-
hetett volna próbálni a csip-
kekészitést ) még érdeke-
sebbé tehette volna a bemu-
tatkozást. Nagyon remélem, 
hogy ezt a hiányosságot rész-
ben pótolhatom legalább azok 
számára, akik megigérték; ha 
magyarországon járnak, eljön-

nek Cserkeszőlőre és meglátogatják a Csipke-
házat. 
 Szeretném megköszönni a vende-
glátóimnak: Atyimas Erzsébetnek, Atyimas 
Emilnek, és a fesztiválon fáradhatatlanúl önké-
ntes munkát végzőknek ezt a feledhetetlen 
élményt és az emlékek sokaságát. Elviszem a 
hirét és büszkén mesélek az itt töltött csodála-
tos napokról. 
 Kivánok sok kitartást, erőt és 
egészséget e szép hagyomany folytatásához. 
Bizom abban, hogy a jövő nemzedék méltó 
utód lesz és büszkén csatlakozik, hogy majdan 
átvegye és tovább ápolja a szülők örökségét. 
Tisztelettel és köszönettel; 

    
Révész Márta 

 Számomra túl hamar, a vitorlásnak fordulnia 
kellett. A forduláshoz a sok vitorlát teljes 
összhangban kell a másik oldalra átlendíteni. A 
vitorlamesterünk és a matrózok gyakorolt 
mozdulatokkal, tökéletesen oldották meg a 
feladatot, a hajó jó kezekben volt. 

 Az idő túl gyorsan elmúlt, mint mindig, ha egy 
kellemes élményben van részünk. Haza kellett 
indulni a nagy forgalomban, a kutyát megetetni. 
Ezt „komolyan” kellett vennem, Schnitzel nagyon 
meg volt sértődve, ha a megszokott időnél 
később kapta a vacsoráját. 

 
Vajda György 

Nyugat Ausztrália 
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Általános jogi problémák és eljárások 
vonatkozásában kérje bizalommal a 

segitségem. 
Dr Kapantzián Artúr 
(Arthur Kapantzian) 

Ausztrál és Magyar jogi területen egyaránt 
bejegyzett ügyvéd. 

 
Éljen a lehetőséggel, hogy   Ausztráliában 

magyarul tárgyalhat velem akár az  
ausztrál vagy Magyar jogterület  

kérdéseiről. 
 

Időpont egyeztetésért sziveskedjenek 
hivni: 

MEPSTEAD LAWYERS 
(Pakenham, Yarra Junction) 
03 5941 5166 és 5967 1373 

0422 524 206 
E-mail: mepstead@netspace.net.au 

 
Méltányos ügyvédi dijszabások 

A honlapra érkezett  

Tisztelt Szerkesztő! 
 
Szeretném figyelmükbe ajánlani a következő 
weboldalt: www.ovisvilag.blog.hu 
Az Ovisvilág oldal gyakorlati tanácsokkal látja el 
a  szülőket óvodától iskoláig. Játékos 
beszédfejlesztési feladatok, mondókák, 
gyermekkönyv ajánló, játékötletek külföldön élő 
ovis anyukáknak és apukáknak. Segít a magyar 
hagyományőrzésben a külföldön élő magyar 
szülőknek is. 
További szép napot! 
 
Üdvözlettel: 
Noémi 
bkazai@freemail.hu 

I was hoping you could help me ! 
My Father, Lajos Bodnar, left Hungary in 1947 
and since 1950 was living in Victoria.  He lived at 
15 Gellibrand Crescent Reservoir VIC and in 1962 
married a lady named Violet Frances.  He went by 
the name "Lewis".  He worked at Northcote City 
Council for many years. I am certain that I have 
step brothers or step sisters in Australia and I do 
not want to die without meeting them. If my father 
is still alive I would love to see him again, if not I 
would love to meet and talk to the family that I 
have never met there!!  Thank you for your help! 
God Bless you ! 
Ilona Bodnar- Novaky  
California USA 
sonshine@volcano.net 

Hi  
My name is Rita and I just moved to Melbourne. 
At the moment I am looking for a share-house and I 
was wondering if you might be able to help? 
These are the suburbs I am looking in: Carlton/ N. 
Carlton/ Princes Hill/ Fitzroy/ N. Fitzroy/ E. Melbourne. 
Kensington/ Richmond/ Collingwood/ E. Brunswick/ 
Clifton Hill/ Abbotsford. 
I am looking to share with two or three other people, 
a mix of guys and girls or just girls. The maximum 
rent I will pay is $165/wk, but I am looking for 
somewhere cheaper. 
And I would prefer to rent with people that are aged 
between 20 and 30 years old. 
 If you can help that would be great. My number is 
0439 937 323 or rgyorffy@gmail.com 
Cheers    Rita 

Dear Sir or Madam 
 
I will be visiting Melbourne in the coming 
month and would like to visit the above listed 
individuals (Locskai Zoltán, Locskai Jozsef, 
Locskai Erzsébet), relatives of mine who are 
now recently deceased (within the last five 
years). I am given to understand that one or 
more of them may have been active 
participants at the Hungarian Community 
Centre.  If anyone at the center knows the 
cemetery and location at which they have 
been laid to rest, I would greatly appreciate it 
if they would be so kind as to forward an e-
mail to annabanana112@gmail.com. 
 
Thank you very much. 
 
Andrássy Anna 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9846 3670:  
email: pellela@virginbroadband.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
email:geza_etelka@hotmail.com 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 órai 
kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Szilágyi 
Piroska. tel: 9752 1481 vagy  0438 454 704  
email: Tibor@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
email: tothcsalad6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 
 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   9870 8768:  
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:   9762 0430  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: t.toth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hónap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
 

A Magyar Központban működő csoportok 
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SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, VAGY 
CSAK KÖSZÖNETET MONDANI  

Hollóházi porcelánHollóházi porcelánHollóházi porcelánttt         
Raktáron szobrok, fehér/arany állatfigurák már 

26 dollártól 

 Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Éredeklődni: 

Vető Olgánál: 9754 8579  

TÁMOGASSUK A MAGYAR 
IPART ÉS A MAGYAR 

KÖZPONTOT 

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    

KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Magyar Központ termei a különböző csoportok 
rendelkezésére állnak. A felelős igazgatók kérik 
az igénylőket, hogy az eljárásszabályokat 
vegyék figyelembe a terem használat előtt és 
alatt. 

Ha egy csoport szeretne egy termet használni, 
tudassa a felelős igazgatóval mielőtt használja. A 
felelős igazgatók: 

Szent István templom alatti társalgó:  

Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  

Vető Olga – 9754 8579 

 Magyar Ház 

Vető Tibor—9754 8579 

Social Klub terme 

Szabó Edit – 9560 1270 

A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, 
miután az igazgatók továbbitották az igényeket. 

Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatói 

FELHÍVÁS 

Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 
fordul Melbourne magyar közösségéhez, hogy 
jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős lakóink 

mindennapi tevékenységének  

könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 
További felvilágosításért hívják Krisztinát a 

9801 0855 telefonszámon: email: 
kriszti@arpadhostel.com.au 

A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa Világos István tb. 
Konzul vezetésével működik. 

 
Félfogadás 

Kedden és szerdán de. 10 és  
du 3 óra között. 

Cim: 123 St. Georges Road,  
North Fitzroy, Vic 3068 

Telefon: (03) 9486 3397   Fax:(03) 
9830 0952 

 
MELBOURNE-I MAGYAR  

KÖZPONTBAN  
A 

“KORONA ÉTTEREM”  
KIADÓ. 

  
ÉRDEKLŐDŐK TOVÁBBI 

FELVILÁGOSITÁSÉRT 
KÉRJÜK  

 
HIVJÁK  

VETŐ OLGÁT 9754 8579 
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március 1. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet   
    Erdélyi piknik    
     
március 3, 4, 5  Szántai Lajos és Dr Tóth Zoltán előadás sorozat 
 
március 7. szombat  Munka nap 
 
Március 8. vasárnap    11-kor Szentmise 
    Böjte Csaba tiszteletére ebéd   
        
március 14, szombat  Szántai Lajos és Dr Tóth Zoltán előadása 
 
március 15. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
    Március 15. emlék ünnepély 
 
március 22. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Klub Ebéd 
     
március 27. péntek  MEGFESZITETT rock opera 
 
március 28. szombat  MEGFESZITETT rock opera 
 
március 29. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    MEGFESZITETT rock opera     
            
    Áprilisi naptár 
április 5. vasárnap  Gulyás / Halászlé főzési vereseny 
április 26. vasárnap  Klub ebéd és Prof. Ábel András előadása 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $10.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $10-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION Ltd. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb Március 20.-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva. 

MÁRCIUSI NAPTÁR 
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