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A MELBOURNEI  GYÖNGYÖSBOKRÉTA 
NÉPTÁNC EGYÜTTES 

rendezésében 
 

 2010.  április 17.-én este 7 órától a  
MAGYAR KÖZPONTBAN 

 (760 Boronia Rd. Wantirna) 
 

 TÚL A GYERMEKÉVEKEN 
 20-ik ÉVFODULÓT 

és egyben mindenkori Táncosaink 
T A L Á L K O Z Ó J Á T  Ü N N E P E L J Ü K  

 
 A jó hangulatot a közkedvelt 

Justin Tamás, a Névtelen Fiukkal biztositja. 
Várjuk jókedvre vágyó vendégeinket és kérjük  
VOLT TÁNCOSAINK mielőbbi jelentkezését! 

 

 Belépőjegy ára 20 dollár 
Finom vacsora, sütemények , kávé, a bárban választékos toroköbli-

tők várják kedves vendégeinket. 
 

Asztalfoglalás: 
SINKA IMRE:  9762-2380 (este 6 és 9 óra között) 

HUSZÁR JUTKA: 0412809793   
email: jutka@aapt.net.au  

Kellemes Húsvéti 
ünnepeket kivánunk 
minden kedves 
olvasónknak.  

A szerkesztőség 
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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2010-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

 
Április 25 
Május 23 
Június 27 

Július 11 Disznótoros 
Augusztus 29 

Szeptember 26 
Október 31 

November 28 
 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  
alkalmanként rövid műsor. 

 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

 
Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 
 

MUNKANAP  
a Központban 2010 

 
*Április 3—Húsvét miatt elmarad 

Május 1 
Június 5 
Július 3 

Augusztus 7 
Szeptember 4 

Október 2 
November 6 
December 4 

 
reggel 8 órától 

 
Minden segitőkész személyt várunk!!!! 

 

Kedves „Hiradó” előfizetők 

vagy akik előfizetők szeretnének lenni, 
kérjük a csekket HUNGARIAN COMMU-
NITY COOPERATIVE ASSOCIATION 
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 gondnokéknál, Finta 
házaspárnál hagyni. 

A nevet és cimet olvasható nagybetükkel 
kérjük kitölteni.  

A nyugtát a Hiradóval póstázzuk 

Támogatásukat köszönjük.  

K.É 

Az 54sz Hunor és Magyar fiú cs.cs. a 
63sz Tormay Cecil leánycscs 
munkaterve  április hónapra a     

következő 
  
 április 3   52 km portya a vezetőknek 
  
április  1O összejövetel a Magyar Központban 
  
április 24  ANZAC hétvég - raj kirándulás 
  
Nagy szeretettel várjuk a még nem cserkész 
fiatalokat, hogy őket is be tudjuk fogadni ebbe a 
nagy szerető cserkész-családba.  

Figyelem!  Figyelem! 
  
Hívunk és várunk 3-tól 5 éves korú gyerekeket az 
óvodás kiscserkész Maci Őrs alakuló gyűlésére. 
Az első összejövetel szombaton 2O1O április 1O du 
2 órakor lesz a Magyar Központban (76O Boronia 
Road Wantirna) 
Az új őrs vezetését  Urgai Kati és Tóth Mónika  vállal-
ták.  Mindketten  tapasztalt és képzett vezetők.  Kati a 
leánycsapat volt parancsnoka, Mónika pedig  éveken 
keresztül vezette a kiscserkész őrsöt 
 9756-7572 telefonszámon  szívesen adok bővebb fel-
világosítást.  

Szeretettel várunk és kívánunk 

Jó munkát!    Kovássy Marianne cscst      IV Ker. pk. 
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A Melbourne-i Magyar Ház Szövetkezet 

760 Boronia Road, Wantirna 
 

 Szeretettel meghívja Önt,  
kedves családját és barátait  

A május 15.-én este 7 órakor kezdődő   
Pünkösdi BálraPünkösdi Bálra  

 
 A jó hangulatról Risztics Pityu és Máté 

Ági gondoskodik. 
 

 Ízletes vacsora, sütemény kapható,             
a bár bő választékkal várja Önöket. 

 
Belépőjegy $20.00 

 
Helyfoglalás: 

Vető Olga: 97548579 / 0450083447 
Tóth János 95434956 / 0448648521  

Újra szinpadra kerül a „Megfeszitett” 
rock-opera. Miért is vállalkozott   
Babinczky István és Vigh Zsolt  a már 
előadott sikeres produkció megis-
métlésére? 
Miért A MEGFESZITETT? 

 

Quittner János rendezésében, a Melbourne-i   
magyar társulat előadásában, nagy sikert aratott a 
Megfeszitett Rock-opera a nagyszámú közönség 
soraiban. 
 
A Biblia nem csak több százmillió keresztény 
szentkönyve, hanem egyben az emberiség 
szellemi kenyere is, mely példát szolgál minden 
korban. A Megfeszitett rock-opera témája, átvitt 
értelemben szól életünkről, a megfeszitett világról 

és a Magyar Golgotáról. 
 
A “Megfeszitett” rock-opera magyar vonatkozású 
témáján keresztűl, mely a mai mindennapokat is 
szimbolizálja, szeretnénk az angol nyelvű közön-
ségnek is bemutatni Magyarságunkat. Ezért a 
rockoperát minden szinházat szerető személyek-
nek, Magyaroknak, illetve más nemzetiségüeknek 
is örömmel figyelmükbe ajánljuk.  
 
A mostani előadás szereplői, egypár kivétellel, ugy-
anazok mint az ősbemutatón. Új szereplők is csat-
lakoztak a társulathoz, olyanok akik múlt évben lát-
ták az előadást és úgy érezték, hogy a darab jelen-
tett nekik valamit és egyben szeretnék kiprobálni 
szinészi képességüket, illetve egyéniségüket fe-
jleszteni. 
 
A mai társulat harmincöt személyből áll. Négy fősz-
ereplő: A Mester, a Vezér, Mária Magdolna és 
Judás. A többi szereplők: apostolok, katonák, 
anyák és táncosok. Természetesen nagyon fontos 
alkotói a produkció vezetői, vilagitók, szinpad-
mesterek és a koreugráfusok. Közös erővel, min-
dent megtéve úgy hisszük, hogy társulatunknak ez 
az előadás sikeres lesz. 
 
Jelenleg próbákat, minden kedd este 7.30-tól a 
Magyar Központ ifjusági termében tartunk. Az 
előadás idejéhez közeledve már két próbára lesz 
szükség. 
 
Ezzel a produkcióval azt szeretnénk elérni , hogy 
társulatunk megmaradjon és, hogy a Magyar Köz-
pont javára némi bevétlere is tegyünk szert. Társu-
latunk lehetőséget akar nyújtani azoknak akik az 
ausztrál szinház mellett, magyarnyelvű előadásokat 
is szeretnének látni. 
 
A Megfeszitett Rockopera előadásai után szeret-
nénk egy más jellegű alkotáson dolgozni, melyet az 
aktiv tagokkal, kellő sponzorokkal és az Önök 
érdekelődésével ismét elérhetünk. De legyen ez a 
jövő zenéje.... 
 

Vigh Zsolt 

A 2009-es 
előadás 
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2010 március 14 
 
MÁRCIUSI MEGEMLÉKEZÉS 

 
Százhatvankét  év távlatából, a Mel-
bourne-i Magyar Központ emlékparkjában, 
ismét felidéztük a 1848-as szabadsághar 
hőseinek emlékét! 
 
Bakos János köszöntötte az egybegyülte-
ket és a szózat közös elmondása után a 
csoportok és egyesületek, valamint a Mel-
bourne-i Magyar Központ képviselői elhe-
lyezték a kegyelet virágait, koszorúit a 
Hősi Emlékmű előtt. 
 
Erdélyi Szövetség, Gyöngyösbokréta 
Tánccsoport, Knox-i Idős Magyarok Klubja, 
Magyar Központ Számitógép (Komputer) 
Klub, Magyar Szabadságharcos Szervezet 
Viktóriai Szövetsége, Viktori-i Magyar Em-
berijog Alap 
képviselői, Magyarságtudat Képviselői, 
Melbourne-i Magyar Cserkészcsapatok, 
Melbourne-i Magyar Televizió, Nunawad-
ing-i Idős Magyarok Klubja, Rádió 3ZZZ, 
Trianon Társaság Viktoria-i Tagozata, 
Világszövetség Országos Képviselete. 
 
A megemlékezési műsor az Ifjúsági 
Szövetkezet termében folytatódott, ahol 
Fodor Sándor rövid üdvözlő ünnepi szavait 
követően az ezernyolcszáznegyvennyol-
cas Szabadságharc március 15. előz-
ményeit és napjának történetét, két ifjú 
hölgy, a Dandenong-i Magyar Iskola 
növendékei, Bartha Blanka és Liptai Csilla 
ismertették. 
 
Az ismertető előadás közben elhangzott 
részlet Petőfi Sándor naplójából és követ-
kező versei „Dicsőséges Nagyurak hát 
hogy vagytok”, „Nemzeti Dal”, melynek re-
frénjéhez „A Magyarok Istenére 
esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább 
nem leszünk!” a közönség is felemelt lélek-
kel kapcsolódott. Következett még 
„Üdvözlégy születésnapodon magyar sza-
badság”, „Ó Szabadság hadd nézzünk 
szemedbe”. A tizenkét pont felolvasása 
előtt, a közönségnek, szórólapok a ti-

zenkét pont és a Nemzeti Dal szövegével, let-
tek kiosztva, mely után Táncsics Mihály 
naplójából hallottunk részletet. A megem-
lékezés ünnepi hangulatát emelte, ha nem is 
élőben, a „Szép vagy gyönyörű vagy Mag-
yarország” dal, Beregszászi Olga, szemeket 
homályositó előadása. 
 
A megemlékezés a Himnusz eléneklésével ért 
véget. 
 
Köszönjük a méltó megemlékezést a követ-
kező személyeknek: Antal Péter, Bakos 
János, Bartha Blanka, Bartha Biborka, Bogda-
novits András, Fodor Sándor, Liptai Csilla, 
Kovassy Marianne, Mukus József, Nagy 
Gábor, Nagy Levente, Nagy Zoltán 
 

Atyimás Erzsébet 
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A Canberrai nagykövetségen rendezett 
megemlékezés alkalmából az alanti 
beszédet mondta Csaba Gábor nagykövet. 

 

BESZÉD 
A NAGYKÖVETSÉG 2010. MÁRCIUS 15-EI 

ÜNNEPSÉGÉN 
 
Kedves Vendégeink!   
 
 Illyés Gyula a százéves márciust köszöntő 
versében bravúros költői képet használ. A 
kontinens forradalmait a tornyok kórusához 
hasonlítja: Válaszolnak egymásnak a 
tornyok, zengenek-bonganak. S ebben a 
nagy, testvéri, messzehangzó kórusban, az 
európai kórusban mi, magyarok visszük az 
egyik fontos szólamot: "énekelve, s milyen 
énekes után eredve"! S milyen sokáig kitart 
ez a szólam, mikor már "Európa csendes, 
újra csendes", még akkor is zúg, zeng itt 
minden. Európa jelére, Európa nyelvét értve 
válaszolunk. Úgy is fogalmazhatunk: voltak 
napok, hónapok, amikor mi voltunk Európa. 
 
 A közép-európai és azon belül a magyar 
sors évszázadokon át velünk élő kérdése, 
hogy Európa, mai és tágabb értelemben a 
fejlett, demokratikus világ vonakodott 
befogadni minket. Európa, ahol a 19. század 
közepén nemcsak jelen voltunk, hanem 
otthon voltunk akkor már ezer éve. 
Negyvennyolc-negyvenkilencben már egy 
egész nép értette meg Európát, egy nemzet 
mutatkozott fogékonynak és méltónak 
Európára.  
 
 Történelmünk egy másik vissza-visszatérő 
nagy kérdése, hogy keveset tud rólunk 
Európa és a fejlett világ. Hiú ábránd azt 
várnunk, hogy a maga dolgával elfoglalt 
Nyugat egyszer csak, varázsütésre majd 
lényegesen többet tud rólunk, viselt dolgainkról, 
érdemeinkről. Ez valószínűleg soha nem 
következik be, akármennyire fejlődjön is a 
technika, csökkenjenek a távolságok, és 
gyorsuljon az információáramlás. 
 
 Magunknak kell újra és újra tudatosítanunk, 
hogy múltunk alapján, elődeink erénye révén, 
erőfeszítések, nemes tettek, áldozatok árán 
jogosultak vagyunk Európára és a fejlett világra. 

S nem csupán azért, mert a Kárpát-medencébe 
tévedt egykor pár tízezer ijedt, üldözött nomád, 
és azóta is Európa határain belül maradt. 
Március tizenötödikének, az egész forradalomnak 
és szabadságharcnak ez, az európaiságunkat 
nyomatékosan hangsúlyozó üzenete az egyik 
legfontosabb! 
  
Azért értettük meg a forradalommal és 
szabadságharccal Európát, és azért váltunk 
méltóvá a legnemesebb értelemben vett 
európaiságra, mert a korszerű eszmék szerint 
népben és nemzetben kezdtünk gondolkodni. 
Mindenekelőtt Petőfi és márciusi társai, akik 
tömegeket mozgattak meg, tömegek élére álltak, 
és azóta is jelképes alakjai ennek a nemzeti 
tömegmozgalomnak. Mindazok, akik föl akarták 
emelni a szerencsétlen, elárvult népet, s vele 
együtt az egész nemzetet. Negyvennyolc 
csodájának létrehozói, akik polgári nemzetet 
akartak teremteni a rendi nemzet helyett. Az 
egész népet átfogó nemzetre esküsznek, s arra 
teszik föl életüket is. S Petőfiék követői a 
huszadik században kiváló költők, írók, tudósok. 
Nagyjaink, kik a Petőfiék kiszabta szolgálat 
parancsát magukra is kötelezőnek vették. Ha 
stílusban-formában messzi kerültek is tőle, az 
igazi népit és nemzetit híven szolgálták tovább. 
Petőfi és Arany testvér-óriás alakjai mellé 
kívánkozik az évszázaddal későbbi iker-csillag: 
Illyés Gyula és Németh László. Maradjunk 
azonban Petőfinél, a tökéletes példánál, hiszen a 
népit és a nemzetit oly tökéletes harmóniában 
megjeleníteni, mint ő tette, nem tudta senki. Nem 
csupán azért, mert ő születése révén is valódi 
népfi volt, hanem mert zseni volt. Népisége 
nemcsak költői lelemény, hanem elsősorban 
erkölcsi tartás, kiállás. Poklokat kellett megjárni, 
megaláztatásokat, kudarcokat elviselni, s aztán 
meghalni kellett! Megváltónak lenni. Pedig 
dehogy akart ő meghalni! Ez az élet, ez a halál 
és ez a költészet érzelmi átfogója a népnek, ez 
tapasztja, ragasztja, gyúrja nemzetté, és tartja 
össze, védelmezi jó másfél évszázada.  
 A huszadik század két legnagyobb mételye, két 
ordas eszméje is közösséginek hirdette magát: 
az egyik faji beleszületés, a másik osztályhoz 
tartozás alapján szerveződött, azaz mindkettő 
kirekesztés alapján. Dehumanizáló és 
kollektivizáló közösségek voltak. A humanizáló 
nemzeti közösség mindenkit magához ölel, aki 
vállalja a közös sorsot, múltat és jövőt. Ennek a 
humanizáló közösségnek a hirdetői már a 
tizenkilencedik században a nemzetiek: már 48 
előtt Széchenyi és Wesselényi, nyomukban a 
forradalmi ifjak, és sokan a huszadik században. 
Felfogásuk szerint a magában álló ember és 
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legtágabb közössége, az emberiség között 
túl nagy a távolság, beláthatatlan, 
kezelhetetlen. Kell az egyes embernek egy 
számára átélhető, belátható közösség. Ez a 
nemzet. A nemzet a történelemben 
gyökerező, máig érvényes, modern eszme. 
Humanista eszme. Kár, hogy oly sokszor 
visszaéltek és visszaélnek vele. Ez azonban 
nem veheti el kedvünket, nem téríthet el 
bennünket a nemzeti útról.  
 
Irigykedve nézi a nyugat-európai hatalmas 
gótikus templomtornyokat Illyés Gyula, 
melyek helyükre szögezik a "boldog 
nemzeteket". S így folytatja: 
 
 "De ahol Petőfik egetverő 
szíve lehullt, befúródott a földbe 
népet cövekel örökre 
ott is egy építő erő." 
  

SZÉP VIRRADAT 
 
 Oh, te szép, élő virradat, 
Aki vígan homályban élsz, 
Cirókálja fátylad a tájat, 
S enyhe sóhajjal beszélsz. 
 
 Pirkadott az égalja már. 
Bokor, virág nyújt új zsengét, 
Hol egy éhes vidám madár 
Elriasztja az éj csendjét. 
 
 Ásítva szakadék vonul, 
Zümmögve ébred a méh 
Míg a harmat ezüstje hull, 
Mint örömkönny lefelé. 
 
 Egy új hamvas takaró 
Borit lomha fűt, fát -- 
De életet megújító, 
Lüktető nagy erőt ad át. 
 
 Beköszön új nap előde, 
Mint félénk zarándok, 
Akit követ a dics fénye, 
Amit én újból csodálok. 
 
 Antal Péter  

HúsvétHúsvétHúsvét   
 
A húsvét, a kereszténység egyik legnagyobb szent 
ünnepe, úgynevezett "mozgó ünnep". Húsvét vasár-
napja a tavaszi napéjegyenlőséget követő első hold-
tölte utáni első vasárnap. A tavaszi napéjegyenlőség 
március 21-én van, ehhez igazodik a húsvét idő-
pontja. Ha a március 21-ei napéjegyenlőség időpontja 
olyan szombati napra esik amikor éppen holdtölte 
van, akkor abban az évben a húsvét március 22-én 
van. Tehát ez a legkorábbi nap, amikor elkezdődhet a 
húsvét. A csillagászati tavasz kezdetétől a leg-
távolabbi időpontra eső húsvét vasárnap pedig április 
25-e lehet.  
 
2010-ben április 4.-e húsvét vasárnapja.  
 

 Az elmúlt idők, Magyarországon töltött Húsvétok 
ünnepeire  emlékezve, az itteniek olyan öszbeborulók 
mint a természet. Vajon hányan emlékeznek vissza a 
„nagyböjtre” amikor a test és lélek egyszerre készült 
a Húsvéti feltámadásra. Nagypénteki és 
Nagyszombati szigorú bőjt betartásával vártuk a 
feltámadási körmenetet és a lélek felújulását 
követően a Családi körben elkültött finom Húsvéti 
eledelt: Nagykalács, főtt sonka, tojás, kolbász frissen 
reszelt torma. A felejthetetlen Húsvét hétfői 
locsolkodás izgalmai, úgy a lányok mint a fiúk 
részére. A locsolkodók megvendégelése és a sok-sok 
piros tojás. „ Szép emlékek, szép gyermekkor jöjj 
vissza egy szóra”.  

Csaba Gábor nagykövet 

Cser Bori és Luhtasaari Ella 

Canberrai Gyöngyösbokréta tánccsoport 
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Vajjon mi hozta ezt az öszi hangulatot az 
életünkbe? Lassan, alattomosan szinte ész-
revétlenül lopódzott be lelkünkbe. Gyerekeink 
még megértek egy vidámabb és hagyományok-
kal szélezett Húsvétot, de már unokáinknak csak 
meséből vehetnek tudomást, vagy legfeljebb 
amig kicsik, a szabadban eldugott csokoládé to-
jás keresésből. Miért engedtük/engedjük meg a 
sorsnak, hogy életünkben igy garázdálkodjon. 
Annak nagyon örülnék, ha ez a tény csak rám 
lenne jellemző és sokan ellenkező véleményt ny-
ilvánitanának . 

Múlt versei: 

Én kis kertész legény vagyok, 

Rózsavizzel locsolkodok. 

Úgy locsolom a lányokat, 

Mint kertész a virágokat. 

  

Zöld erdőben jártam, 

Kék ibolyát láttam. 

El akart hervadni 

Szabad –e locsolni? 

 

Jelen humoros versei: 

Zölderdőben pirostojás, 

Ibolya meg minden, 

Fogadjunk, hogy ha ott megállsz, 

Eltallálak innen! 

  

Utazgatni nincsen kedvem 

Meglocsollak SMS-ben! 

 

A fenti példa részben igazolja a mai ünnepeket. 

Kalács  
Egy bögre cukros, langyos tejben megkelesztünk 
úgy 4-5 dkg friss élesztőt, majd fél kg liszthez 
adjuk és jól eldolgozzuk. Majd fél órára meleg 
helyen, letakarva, dagadni hagyjuk. További 2 dl 
tejbe sót, cukrot és 2-3 tojássárgáját teszünk, 
majd a liszthez adván a felolvasztott 10 dkg vajat 
is, a tésztát hólyagossá dagasztjuk. Újabb 15 
percig hagyjuk hogy álljon, majd a tálból kiborítva 

cipókat formálunk, és tetszés szerint formáljuk 
(fonjuk). Kikent formába tesszük majd addig ke-
lesztjük, amíg eléri a forma tetejét. Tojássár-
gájával megkenve, előmelegített sütőben kb. 50 
percig sütjük, majd a formában hagyjuk kihűlni.  
 
Jó étvágyat! 
 
Göngyölt sonka  
 
Tetszés szerinti apróra vágott vöröshagymát 
kevés olajban megpirítunk, majd benne meg-
párolunk kb. 35 dgk fűszerezett gombát. Fela-
prított zellerlevéllel, petrezselyemzölddel, friss 
mentalevéllel ízesítjük. Nyers, felvert tojást 
öntünk rá, és csak addig sütjük tovább, míg már 
nem folyik. Minden db sonkaszeletre egy kanál-
nyit helyezünk, összegöngyölve, fogpiszkálóval 
összetűzzük, és ezt akár zsemlemorzsában átfor-
gatva (a szokásos módon), bő olajban aranysár-
gára süthetjük.  
Kenyérrel, különféle mártással vagy krum-
plisalátával  tálaljuk. 
Jó étvágyat! 
  
Sonkával töltött tojás 
 
A tojásokat keményre főzzük, majd megtisztítjuk 
és a sárgáját kiemeljük. Ezt majd a töltelékhez 
adjuk. Ledarálunk egy adott mennyiségű főtt 
sonkát (a tojások számához viszonyítva), 
petrezselyemzölddel, mustárral, sóval, borssal 
ízesítjük, hozzáadjuk az összezúzott sárgáját és 
alaposan eldolgozzuk. Ezzel megtöltjük a 
félbevágott tojásokat, és vagy úgy, vagy összera-
gasztva, kenyérrel tálaljuk. 
Jó étvágyat! 
Ez a mákos kalács egy igazán ízletes, és látván-
yos ünnepi kalács. Bármilyen ünnepkor méltó 
dísze lehet az asztalnak, és egyben méltó finom-
sága is!  
 
Elkészítési idő: kb 195 perc 
Hozzávalók (1 kalácshoz)  
A tésztához: 
500 g finomliszt (BL55) 
40 g friss élesztő 
350 ml langyos tej 
3 evőkanál porcukor 
1 mokkáskanál só 
2 evőkanál étolaj 
A töltelékhez: 
8 evőkanál darált mák 
8 evőkanál porcukor 
50 g olvasztott vaj 
12 g vaníliás cukor 
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Elkészítés 
1. Az élesztőt a langyos tejnek kb egyhar-

mad részével, csipet cukorral felfuttat-
juk, majd beletesszük az összetevőket 
a kenyérsütő tartályába az összes 
hozzávalót a felfuttatott élesztővel együtt. 
Tészta dagasztás-kelesztés programon 
elindítjuk a gépet. Ez a folyamat kb 120 
percet vesz igénybe. 
 

Figyelem! Általános irányelv, hogy ha kenyérsütő 
géppel dagasztjuk a tésztát, alulra kerül a 
folyadék és a só, rá a liszt, és az egyéb járulékos 
anyagok, legfelülre pedig az élesztő! 
 
2. Ezután lisztezett asztalra tesszük a tésztát és 
kb 30x40 cm-es téglalappá nyújtjuk. Meglocsoljuk 
a tésztát az olvasztott vajjal, úgy, hogy mindenhol 
vajas legyen, rászórjuk a mákos-porcukros 
keveréket, meghintjük a vaníliás cukorral és 
ráreszeljük a citromhéjat. Feltekerjük a tésztát. 
3. Ezután koszorúba hajtjuk a kalácsunkat, a 

végeit egymásba dugva, összedolgozva, szép 
kerekre igazítjuk. Éles késsel bemetsszük a kalác-
sot, körbe - szimmetrikusan, majd a szeleteket 
félrefordítva, lapjára igazítjuk. 
4. A kalácsot letakarva, 20 percig pihentetjük. Pi-
hentetés után a kalácsot lekenjük tojássárgájával. 
Előmelegített sütőben, kb 200 C-on, sütőpapírral 
bélelt tepsiben, 35-40 perc alatt, készre, pirosra 
sütjük. Akkor tudjuk biztosan, hogy átsült a kalác-
sunk, ha a fogpiszkálót beleszúrva, nem ragad rá a 
tészta, vagy ha megkopogtatjuk a tetejét, kongó 
hangot ad. 
 
  

 Kellemes Húsvéti Ünnepeket kivánok! 

Atyimás Erzsébet  
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„SZÉCHENYI ÁLMA” A Széchenyi Tudományos Társaság 
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 

a Széchenyi-emlékév alkalmából 
 „Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.” 

 (gróf Széchenyi István) 

A Széchenyi Tudományos Társaság valamint 
a Diadal Úti Általános Iskola és helyi 
partneriskolája, a Bartók Béla Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménnyel együttműködve 
nemzetközi rajzpályázatot hirdet 7 – 18 év 
közötti fiataloknak. E két iskola országosan 
kiemelt a művészeti oktatás terén, elismert 
munkája mellett ez előző két évben is sikerrel 
rendezett hasonló nemzetközi pályázatot. Ez 
alkalommal a beérkezett alkotásokat két életkori 
kategóriában (7 -től 12-ig és 13-tól 18-ig) 
valamint hagyományos és számítógépes 
kategóriában hirdetik meg. 

 
A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: „SZÉCHENYI ÁLMA” 

 
Olyan pályaműveket várunk, melyek az adott 

életkori szinten, a hagyományos (festészet és 
grafika) vagy elektronikus grafika eszközeivel 
jelenítik meg Széchenyi István reformkori 
törekvéseit és megvalósult álmait. A tudomány, 
kultúra, színház, politika, pénzügyi élet, 
közlekedés világából, valamint az irodalom, 
mezőgazdaság, sport, fürdőzés, illetve egyéb 
témakörben, kihasználva az emberi képzelőerő 
adta lehetőségeket. 

Szívesen fogadunk olyan műveket is, melyek 
kompozíciójukban egyszerre utalnak az eredeti 
XIX. századi gondolatra, de felmutatják ennek 
XXI. századi jelenét és jövőjét is. 

 
 A pályázat elbírálásáról rangos nemzetközi 

zsűri dönt. A zsűri társelnökének Dr. Baán 
Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját 
kértük fel, aki a Széchenyi emlékév 
szervezőbizottsági tagja. A további neves zsűri 
tagok művészek, képzőművészek, pedagógusok. 

A kiállítást 2010 szeptemberében nyitjuk meg. 
A rajzokból és számítógépes grafikákból egy 

országos és tematikus kiállítást rendezünk, 
melyet az év második felében, az Európa 
kulturális fővárosában, Pécsett is bemutatnánk, 
egy reprezentatív, sűrűn látogatott kiállító 
helyiségben. 

A  k i á l l í t á s  s o r o z a t  k é s ő b b 
„vándorkiállításként” körbeutazik az anyagra 
igényt tartó résztvevő országok között. 

Az események után webes felületen és CD-n 
osztjuk meg az érdeklődők között a kiállítások 
alkotásait, és a kiosztott díjakat valamint a 

kiállítás egyéb fontos információit. 
 
 Pályázati előírásaink valamennyi 

korosztály számára: 
 
A pályázat beadási (beérkezési) határideje 

2010. május utolsó napja 
Hagyományos grafikai kategóriában 
 
 Bármilyen technikával készült alkotást várunk 

a pályázóktól, melyeket keretezés nélkül 
küldjenek be. 

• A rajzok mérete A\3 –as legyenek (30 X 
42 cm)! 

• - Az alkotás hátoldalán tűntessék fel az 
alábbiakat: 

• - A pályázó neve, kora, nemzetisége 
• - Iskolája nevét és postai címét 
• - Az iskola telefon-, faxszámát, e-mail 

címét 
• - A felkészítő tanár nevét 
• - A pályázatot kiíró iskola postacíme: 
•  Diadal Úti Általános Iskola 1172 

Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal 
u. 43-49 Tel: 2576-514 Fax: 253 - 5445 
e-mail: diadal43@gmail.com
 HTTP://DIADAL.HU 

Elektronikus grafika kategóriában 
- A pályamunkákat minden pályázónak a 

pályázó vezetékneve, alsóvonás, pályázati cím 
(szech), alsóvonás, a mű címe elnevezéssel kell 
megküldenie, mellyel egy időben kísérő 
szöveges fájlt is megküld ugyanazon 
elnevezéssel, melyben a hagyományos 
kategóriában feltűntetett információkat kell 
megküldenie. Példaként: 
palyazo_szech_hidmultjelenkozott.jpg ; 
palyazo_szech_hidmultjelenkozott.txt 

- A kép paraméterei: JPG formátum 150 dpi, 
RGB, 

- pályamunka elküldése e-mailben: 
szechenyipalyazat@gmail.com 

- webfelület: HTTP://DIADAL.HU 
 
  
 Rajzra fel! 
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A honlapra érkezett  

Hegedű és brácsaoktatás! 
Kamarazene! 

 

Magyarországon és Svájcban végzett 
diplomás hegedűtanár vállal hegedű és 
brácsatanítást minden korosztálynak. 

Kisgyerekek számára Kodály 
módszeren alapuló egyéni vagy 

csoportos játékos zenei előkészítő, 
tehetségfejlesztés. Szeretettel várom 
minden zeneszerető, magyar/európai 
zenei hagyományok iránt érdeklődő 
gyerekek és felnőttek jelentkezését.   

Zsuzsa Kovács 9853 2267,  

mobile 0404 594 014 

FIGYELEM! 

2010 februártól a Hiradó rendelése egy évere 12 
dollár lesz.  A Hiradó a Szent István templom alatti 
társalgóban ezután is ingyen kapható. 

Köszönjük a megértést és támogatást. 

Dear members of the Hungarian Community 
Centre, I wish to extend an invitation to you 
all, to attend the opening of my painting exhi-
bition. My parents were refugees of the '56 
revolution, and although I was born in Austra-
lia, it seems my European heritage has heavily 
influenced my painting style. Most of the paint-
ings can be previewed on the gallery website: 
www.catherineasquithgallery.com  , Opening 
night is on Thursday 8th April 6pm- 8pm. The 
address is Catherine Asquith Gallery, 48 Ox-
ford St. Collingwood, Ph;9417 2828.I look for-
ward to the prospect of meeting you on the 
night, and hope that the exhibition might pro-
vide an enjoyable evening out.  
Yours faithfully, 
 
Andrew Mezei 

Üdvözöllek Titeket Magyar Testvéreim! 
23 éves budapesti közgazdász hallgató 
vagyok. A Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karára 
járok. Ha Isten is támogat, szeptemberben 
megyek fél éves szakmai gyakorlatra és 
2011 februárjában diplomáznék. 
Szükségem lenne egy szakmai nyelvvizs-
gára, amit szívesen szereznék meg Nálatok. 
Szívesen kinn is maradnék Nálatok és csat-
lakoznék a kinti magyar közösséghez, lehet, 
hogy hosszú időre. 
Kérlek Titeket, írjatok, hogy mennyi lenne 
Nálatok a szállás és hogy tudnátok e nekem 
munkát szerezni. 
A Fősulin szeptember első hetéig vannak 
tárgyaim de ez szerintem nem akadály, a 
külföldi gyakorlatot nem tudom, hogy tűrik. 
Nem vagyok gazdag de dolgozni tudok és 
szeretek. 
 
Várom válaszotok: Sövegjártó Gábor 

huangti@freemail.hu 

DFS Crufts 2010 Best in Show 

 

The Hungarian Vizsla SH CH/AUST CH 
HUNGARGUNN BEAR IT'N MIND (Dog) owned 
by Mrs N & Mrs K Craggs & Armstrong 
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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 
 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 órai 
kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Kovács Róbert   
tel:(03)9723 3589:  

email: rkovac@melbpc.org.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. 
 
 
Trianon Társaság 
elnök: Papp Etelka     tel: 97960780 
email. epszarka@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 
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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 

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 

 
Akiknek szükségük van hivatols ügy-
intézésre hivja Michael Sándor and 

Associates Barristers and  Solicitors. 
Level 4, 227 Collins Street,    

Melbourne Vic 3000 
Telefon: 03 9650 7574  

email cim: enquiries@msandor.com Ha szüksége van egy tapasztalt ügyvédre, 
kérje bizalommal a segitségem 

 
 Dr Kapantzián Artúr  

Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon egyaránt 
bejegyzett ügyvéd 

 Időpont egyeztetésért sziveskedjen hívni a 
  

03 9763 6399 számon 
 Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scoresby Victoria 3179 
 

 Méltányos ügyvédi dijszabások.  

13 

mailto:enquiries@msandor.com�


 
 
 
 
április 2. Nagypéntek 11-kor Református Istentisztelet  
                                       15-kor Evangélikus Istentisztelet  
                                       19:30 -kor Katolikus szertartás 
 
április 3. szombat  Munka nap— áprilisban elmarad  
        
április 4. vasárnap  11-kor Református Istentisztelet  
     
április 11. vasárnap  8.30-kor Szentmise     
     
április 17. szombat    Gyöngyösbokréta Neptáncegyüttes bálja 
 
április 18. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
     
április 25. vasárnap    8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet  
    Klub ebéd 
 
      

Májusi naptár 
 
május 8. szombat  Anyák napi ünnepély a Cserkészek rendezésében 
május 15. szombat  Pünkösdi Bál 
május 23. vasárnap  Klub ebéd        
   

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. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb Április 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 Éva. 

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
szerkesztőbizottsághoz. 

ÁPRILISI NAPTÁR 
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