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MÁRCIUS 15-i ÜNNEPÉLY 
2004. március 14.-én, vasárnap a Magyar Központban. 

Összeállitotta és rendezte Bagin Livia 
Közreműködnek: a Magyar Iskola tanárai és tanulói, a Gyöngyösbokréta és 

a Magyar Központ tánccsoport és a cserkészek. 
 

 
 
 
 

Mindenkit 

du. 2-kor Ökumenikus Istentisztelet 

du. 3-kor Koszorúzás a Hősi Emlékműnél 

du. 3.30-kor Megemlékezés az Ifjúsági teremben 

A Magyar Központ Néptánccsoport tagjai  a Vardos együttessel köszöntik Baumgartner Zsolt Forma 1. 
versenyzőt 

Papp Feri, Bosnják Sarah, Baumgartner Zsolt, De Lang Jacinta és Tóth Józsi 
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„„Dicséretet érdemel a 
melbournei Magyar Központ 
amiért újabbnál-újabb 
rendezvénnyel próbálkozik, 
hogy a magyar kultúrát 
minnél szélesebb körben 
bemutassa.”- hangzott el a 
sydney-i Transylvaniacs zene együttes 
egyik tagjától. Többek között ez a 
megjegyzés is buzdit arra, hogy 
továbbra is próbálkozzunk érdekes 
újdonságokkal. Nem akarjuk, hogy 
közönségünk elfásult és érdektelenné 
váljon, annak ellenére, hogy az 
Igazgatókban még él a lelkesedés, az 
nem biztosit sikert. 
 
 Február 29-e vasárnap erre az egyik 
példa. 
A festői szépségű Yarra Valley-ben a 
Rochford Eyton borozó meghivására 
egy egy napos magyar fesztivált 
rendeztünk. A nem kedvező időjárás 
ellenére, a kevés lelkes vendég, a 
pázsiton ülve tetszéssel hallgatta, 
nézte végig az elsőosztályú műsort. A 
műsort Bakos Erika, gyönyörű stilizált 
népi ruhájában, ismertette a 
megjelentekkel. Hegedűs Crystal a 
Vardos együttes kiséretével, 
népdalokat énekelt. Ezt a Vardos trió 
virtuóz zeneszámai követte. 
Folytatásnak a magyar Központ 
Néptáncegyüttes kis és nagy csoportja 
kápráztatta el a nézőket, úgy a szines 
ruhájuk mint fergeteges táncukkal. 
Tárkány Kovács Bálint, a 
Transylvaniacs kiséretével, cimbalom 
játékával gyönyörködtette a 
közönséget. Ismét a Magyar Központ 
kis és nagy táncosai következtek. 
Ezután a Transylvaniacs zene együttes 
népi zenéje következett melyhez  egy 
idő után Jackie Orszáczky jazz 
együttese csatlakozott.  Bemutatták, 
hogy magyar népzenét lehet jazz 
formában is előadni. A műsor Jazz 
variációval fejeződött. 
  Köszönjük a szereplőknek, a 
szülőknek és az önkéntes kezeknek 
úgy a műsor segédjeinek, mint a sátor-
konyha lángos és kolbász sütőinek 
hozzájárulását a nap sikeréhez.   

Kövesdy Éva 
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HUNGAROFEST 2004 
   A Magyar emigrációs életünkben, 
társadalmi, irodalmi és művészeti téren, oly 
hatalmasan, oly tudatosan, annyira 
termékenyen még soha nem lüktetett a 
nemzeti érzés, magyarságunk 
megmaradásának kérdése, mint manapság. 
   A 2OO4. február. 2O-21-22-én, megtartott 
Hungarofest is ennek a célnak érdekében 
jött létre. Feladata a magyar népművészet, 
képzőművészet, valamint néptáncok, énekek 
bemutatása. 
    Nemzeti kultúránk 
remekei közül való a 
népművészet: alkotó, 
előadó és 
képzőművészet. 
Eötvös József báró, 
meggyőződéssel 
hirdette, hogy egy-egy 
népdal olykor nagyobb 
befolyással volt az 
állam sorsára, mint 
politikai elméletek. 
     A Hungarofest, mint 
egy ragyogó csillag 
tündökölt három 
napon keresztül a 
Magyar Központban, 
kisugározva, 
bemutatva tehetséges 
fiataljaink művészetét, 
sokoldalúságát. 
      Mint Kövesdy Éva és Vető Olga 
elmondták a magyar kultúra terjesztésén 
kívül fontosnak, találták azt, hogy minden 
korosztály megtalálja a számára 
legélvezhetőbb műsort, ezért a modern 
zenétől és tánctól a népi táncig, zenéig, 
énekig minden fellelhető a programban. A 
cél a vidámság, fiatalok egymással való 
találkozása és ismerkedése.  
       A fesztivál feladatát betöltötte, a 
látogatók és szereplők hatvan százalékban 
mondhatni, hogy 35 éven aluliak voltak. 
Láthatni, hogy kultúránkat fiataljaink 
tudatosan viszik tovább. A pergő táncok 
forgataga, annyira változatos sokoldalú 
számai, felborzolták a nézőket, átadva a 
ritmus varázsának, zeneművek élvezetének, 
énekek zamatos, üdítő hatásának.  
      Az Ifjúsági teremben megrendezett 
kiállítás nagyszerű, gazdag lebilincselő és 
érdekfeszítő összeállításával szintén a 
Fesztivál magas színvonalát húzta alá. 
      A szemet, fület befogadó látottakon, 

hallottakon kívül a test fenntartását célzó 
konyhaművészetünk remekeit lehetett élvezni, 
melyek álladóan feltálalásra kerültek. Mindjárt, 
hogy jobban csússzanak magyar sörökkel, 
helyben préselt szőlő levével, musttal, valamint 
borokkal lehetett megöntözni. A hazai 
készítésű rétesekben, házi süteményekben, 
dobostortában és más cukrászati 
ínyencségekben sem volt hiány. 
       A Hungarofestet pénteken Faith Ferenc a 
Magyar Központ ügyvezető igazgatója nyitotta 

meg kiemelve beszédében a két 
jubileumot, melyeket ez évben 
ünnepelünk, egyik a Magyar 
Központ alapjainak lerakása 25 
évvel ezelőtt történt, míg 1O 
évvel ezelőtt volt az első 
Hungarofest. Majd felkérte dr 
Jári Ferencet, a Követség 
főtanácsosát beszéde 
megtartására. Aki többek között 
elmondta, hogy először vesz 
részt a melbournei fesztiválon 
és a program, nagyon tetszett 
neki. Egy nagy társadalmi 
összefogás eredménye, 
melyhez nagy szeretet, 
lelkesedés kellett, hogy az 
emberek ilyen nagyszerűen 
megoldjanak mindent. A 
produkciókon látszott a 
kidolgozott, szép, nagyszerű 
kivitelezés, mely minden igényt 

kielégített. A kiállítás nagyon megnyerte 
tetszésüket, itt ki emelte Világos István 
munkáját. Nagy élmény volt számukra a 
fesztiválon látni, hogy megvan a kulturális igény 
és képes arra a magyar közösség, hogy azt 
magas szinten kivitelezze. 
       Az est záróműsora Zámbó Jimmy 
emlékének jegyében zajlott. Szillágyi Hella 
mondta el életének állomásait, miközben a 
vetítés folyt. Máté Ágnes énekelte számait, 
zenei kísérete és egyben a műsor rendezője 
Risztics István volt. A műsor jogosan aratott 
nagy sikert. 
       A három napban a konferálás szerepe 
Ámon Ildi vállán nyugodott. A 17 éves kislány 
már bemutatkozott a magyar nyelviskolában is, 
mint nagyszerű előadó, de itt egy másik 
oldaláról, improvizáló képességéről is 
tanúbizonyságot tett. Mosolyogva, kedélyesen, 
magabiztosan beszélt, bemondva a következő 
számot, bemutatva a szereplőket és hírt adva a 
különböző más termekben történő 
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bemutatókról, vagy újabb konyhai 
remekművekről. Igazán bájos, kedves színfolt 
volt, emelte a fesztivál nívóját. 
        A következő két napban, a 
nagyteremben volt, perdülj, fordulj karomba 
párom, ezt a csuda csárdást rogyásig járom. 
Három népi tánc együttes és egy moderntánc 
együttes szerepelt tarka csokrot nyújtva a 
közönségnek táncművészetükből. 
        A canberrai Gyöngyösbokréta 8 órai 
utat tett meg azért, hogy színesebbé tegyék a 
Hungarofesztet. Jól összeszokott, dinamikus, 
utolsó rezdülésig kidolgozott dombói és 
szatmári táncokat adtak elő, elsöprő sikerrel. 
         A melbournei Gyöngyösbokréta egy 
teljesen újszerű oldaláról mutatkozott be a 
tánc együtteseknél. Már két éve nincs 
oktatójuk, de a fiatalok nem adják fel 
közösségüket, önmagukat képezik, fejlesztik. 
Gyönyörű példát adva az összefogás, 
összetartozás magas iskolájából. Táncaik 
kivitelezésében a magukra utalás egyáltalán 
nem okozott törést, sőt megmutatták, hogy 
így is lehet. Gyönyörűen, élvezetesen 
táncolták a moldvai csángó táncot, 
érzelmeiket kivetítve, sűrítve a végén 
elmondott versben. 
           A Magyar Központ 
Néptáncegyüttese a legnagyobb 
lélekszámmal bír. Három csoportja van a 
kicsik, akiket Morinó Angéla tanított be a 
játékos gyimesi tánccal. Nagyon aranyosak, 
fegyelmezettek és jól felkészültek voltak. A 
tapsvihar melyben fellépésük végén 
részesültek mindennél jobban beszélt. 
A középső csoport 9-1O évesek már 
komolyabb táncokat adtak elő, dunántúli 
csárdást, somogyi táncokat, nevetve 
szaporáztak, látszott, hogy élvezik a tánc 
pergését, forgását. Ők modern tánccal is 
jelentkeztek, ott is kitettek magukért, édes 
színfoltjai voltak a fesztiválnak. Tanáruk 
Topcsov Mónika jó munkát végzett, nebulói 
ahányszor felléptek tapsorkán, jutalmazta 
őket. 
A nagyok csoportja, akiket Svak László és 
Babinszky István tanít be, Magyarországon is 
népi táncversenyben díjat vinnének el. 
Nagyon összeszokott varázslatosan kecses 
társaság, Kalotaszegi táncot, mezőségi 
táncot, valamint Korcsos és forgatóst 
mutattak be és minden alkalommal, 
vastapssal hívta őket vissza a közönség. A 
magyar virtus, temperamentum ott lüktetett 
előadásaikban. 
Ennél a táncegyüttesnél a szülök szerepét is, 
ki kell emelni, hiszen ők viszik csemetéiket a 

próbákra, előadásra és még a fiatalnak 
mondott korosztályba tartoznak. 
A szép népviseletek varrásában, pedig 
Hegedűs Katica, mint nagymama 
jeleskedik.(három unokája táncol az 
együttesben) 

A RIK tánccsoport Carino és Sing, 
Sing, Sing modern táncokkal lepett meg 
minket, Szilágyi Mónika koreográfiájában és 
betanításában. Vérpezsdítő, életvidám, 
játékosan pajkos előadásuk mindenki 
tetszését megnyerte. 

 Az ebédidő és vacsoraidő alatt 
a zenét Paska Béla szolgáltatta, játékával, 
kellemes, örökzöld számaival hozzájárult a jó 
étvágyhoz. 

     A TOMPICSAPAT, szombat este 
úgynevezett lágy zenével, slágerekkel, 
mulatóssal szórakoztatta a vendégeket, táncra 
is lehetett kerekedni, amiben nem volt hiány. A 
hangulat elérte tetőfokát. Vasárnap a szív 
küldi szívnek az ő közvetítésükkel, játékukkal 
nagy sikert aratott. 

     Risztics István és Máté Ági kettőse 
szombaton és vasárnap is emelte az amúgy is 
magas színvonalat. Áginak nem csak szép 
hangja, hanem nagyszerű előadó készsége is 
van. Risztics István, azon kívül, lelke is volt a 
háromnapos műsoroknak, biztosítva a jó 
hangerősítést és zavartalan mikrofon 
használatokat. 

     A nem régen megalakult 
Zeneműhely együttes Hegedűs József 
vezetésével rock, pop zenét adott. Nagyon 
érdekes volt a felállásuk négy énekes 
kislánnyal és Orbán Istvánnal az utóbbi 
szavalva mondta el a szöveget, mintegy 
aláfestésként utána egy, egy énekhang 
következett, vagy minden énekeltek. A 
zenekar sikeres jelenből, sikeres jövő elé néz. 

     A Vardos női zenekar szenzációs 
volt. Virtuóz játékukat, melyet Paganini is 
megirigyelhetett volna tánccal, és 
arcmimikával kötötték össze. Élvezet volt őket 
nemcsak hallgatni, nézni is. 

     A sydneyi Transylvanics zenekar 
szintén remekelt, Tárkány Kovács Bálint 
cimbalom művész közreműködésével. 
Nagyszerű hangulatot teremtettek 
tradicionálisan magyar népi játékukkal. 

  Jackie Orszácky vezetője és 
névadója nagy múltra tekint vissza az Ausztrál 
jazz muzsikában is. Előadásukat mi is nagy 
élvezettel hallgattuk. 

   Az énekesek közül szeretnék 
Hegedűs Crystalról szólni. Amennyiben 
Déryné Széppataki Róza a nemzet 
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csalogánya volt, úgy ez a kislány a 
melbournei magyarok csalogányának 
nevezném. Tudván azonban, hogy a Deakin 
egyetemen színakadémiára jár, hiszem, 
hogy neve túl növi a mi kereteinket. 

Morinó Angéla, Szász Melinda, 
Tóthné, Zsóri Mónika énekével hozzásegített 
a rock muzsika teljessé tételéhez. 
Nagyszerűek voltak. 

       Talán egy kis hiányérzetet 
hagyott bennem, hogy sem irodalmi 
összeállítással, sem népi játékkal nem 
találkoztam a három nap alatt. Talán a 
Social klubba egy, egy félórára be lehetett 
volna iktatni. 

      Míg a Nagyteremben a falak is 
rezegtek a zene, tánc, ének 
hullámhosszaitól, addig az Ifjúsági 
teremben, mintha szentélybe lépett volna az 
ember csend honolt. Nem csoda, 
alkotóművészeink csodálatos 
remekműveivel találkozhatott a látogató. Az 
emberek halkan beszélgettek, cserélték ki 
véleményüket, lehetőséget adva másoknak 
a néma elmélyülésre a látottak felett. A 
kiállítás programja igen színes, gazdag volt 
a festményeken, szobrokon, fafaragáson és 
népi hímzéseken kívül, több érdekes 
gyűjteményt, témát dolgozott fel. 

       Világos Istvánnal beszélgetve 
erről (aki a kiállítás rendezője volt 
feleségével, Eszterrel együtt) érdekes 
választ kaptam tőle: Én úgy képzelem el 
Magyarországot, mint egy nagy mozaik kép, 
úgy gondolom ezen a Hungarofesten több 
kis mozaikkővel tudtunk bemutatkozni az 
előző rendezvényekhez képest. 
Természetesen nagyon sok lelkes segítőre 
is találtunk, akik gyűjteményeikkel 
gazdagították a kiállítást. 

Kezdhetjük a sort Faith Ferenc 
Okmány gyűjteményével, mely a Magyar 
Ház és a Magyar Központ mondhatni 
történelmét mutatja be l963-tól 2OO3-ig. 
Szegedi Mihály Hazánk Darabjai 
képeslapokon gyűjteménye, azoknak a 
legtanulságosabb, akik még nem jártak 
otthon és a más nemzetiségek fiainak, 
természetesen élmény mindenkinek. Orosz 
Tibor Felülnyomott Magyar Bélyegek 
sorozata az első Világháború után a 
megszállt területeken használták, ritkaság 
számba mennek. Világos Eszter állította 
össze az Ausztráliában élő, vagy kötődésű 
híres embereink kiadott könyveit, 
tanulmányait, úgyszintén itt működő 
Társadalmi Szervezetekét (albumok, 

évkönyvek, értesítők). Mind megannyi 
érdekfeszítő tanulmányozni való, de ezzel 
nem zárult be a sor Bite Ferencné, Ilona 47 
éve gyűjti a világ minden részéből ceruzáit és 
törlőgumijait mely nagyon impozáns, érdekes 
látványnak is. Ilona kiállította még Erzsébet 
királynő (Sissy) másfél méter hosszú és 6O 
cm széles fekete csipke fátylát is, mely igen 
kalandos és érdekes körülmények során került 
hozzá. 

     Nagyszerű képes összeállítás volt a 
Magyar Nóbel Díjasokról, tudósokról, 
feltalálókról. 

 A Kárpátmedence őshonos háziállatait 
is láthattuk képekben. Modellezés a 
helikopterrel ismertetett meg minket. 
Hollóházi, herendi porcelánokban is 
gyönyörködhettünk Vető Olga és Lukács Klára 
válogatásában. Az ős magyar rovásírásba és 
számolásba is betekinthettünk. 

     A kiállítás tárlat része igen gazdag 
volt. Ilyenkor örömmel tölt el az a tudat, hogy 
szemünk a színek millió árnyalatát látja, így a 
festmények szín orgiáját élvezni lehet, és 
tobzódni benne. Valaki azt mondta nekem: én 
nem festek, csak színekben beszélek. Így igaz 
vagy nem, sok festő munkájában ezt látom. 
Nem vagyok hivatott arra, hogy a 
festményekről véleményt mondjak, ezt 
mindenkinek magának kell megalkotni azok 
látása során. Így csak arra szorítkozok, hogy 
felsorolom a résztvevő művészek nevét: 
Bándy Botond (NSW), Mrena Teréz (Vik.), De 
Kessler Tamás (Vic.), Szűcs Éva (Vic.), Rácz 
Judit (Vic.), Szabó Diana  (Vic.), Ürge András 
(NSW), Végh Éva (Vic.), Wittich Eszter (NSW), 
ifj. Szabó József (Vic.), Szetey Ágnes(Vic.), 
Risztics Matilda (Vic), Szarka Julianna (Vic.), a 
Magyar Központnak adományozott 
festmények is láthatók voltak. 

      Kovácsolt szobrokat Ilosvay 
Gusztáv (NSW) állított ki, Józsa Judit cserép 
szobrai Magyarországról kerültek, 
természetesen csak a Hungarofestre (Világos 
István jóvoltából). A szobrok a hét vezért, 
valamint Álmos, Árpádot együtt ábrázolják. 
Csurgó Imre antik bútorokkal, díszítésekkel, 
szerszámokkal vett részt, ezek értékes 
famunkák. 

Megcsodálhattuk kézimunkázó 
hölgyeink és uraink, különböző tájegységek 
jellegével hímzett csodaszép munkáit is. A 
leggazdagabb kiállító Bognár Magdaléna volt, 
láthattuk még Margaret Hilton, Kocsis Ilona, 
Tokai Ilona, Szakács Tibor, Loffler Helen, 
Benke Irén, Fazekas Jolán, és Nagy Ilona 
műveit is. 
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     Ékszer, szőttesek Kismartoni 
Leától nagyon érdekesek voltak, míg 
fafaragások Orbán Istvántól a 
székelykapu, koplyafa Erdélybe vitt el 
minket, gondolatban. 

A kiállítás rendezői a három nap 
alatt az érdeklődőknek még külön 
információt adtak, így senki nem hagyta el 
úgy a termet, hogy ne tudott volna meg 
mindent, amit akart. 

A kiállítás egyszerűen csak egy 
szóval kifejezve nagyszerű volt. 

      A számítógépes teremben 
Barna Szilárd három órás műsort vetített, 
mely a magyar honfoglalás és a magyar 
néprajz kultúráról és történelemről szolt. 
Az érdekes műsor sok látogatót vonzott.  

       A Szent István templomot is 
meglehetett tekinteni, kitárta kapuit a 
látogatok előtt. 

    A fesztivált támogatói (sponsors) 
a Svaks Cakehose, Györy Engineering 
Pty.Ltd., Specline Pty. Ltd., Architects, 
Eagle Lighting Pty.Ltd., Knox City Council, 
Melbourne Taekwando Centre voltak. Sok 
köszönet nekik érte. 

    A Hungarofest rendkivül jól 
sikerült. Köszönhető a szereplőkön, 
résztvevőkön kívül annak a 15O 
embernek, akik írásomban nem 
szerepelnek, de az előkészítő 
munkálatokban és a három nap alatt 
kivették részüket minden 
megmozdulásban, tevékenységben. 
Fogdmeg munkákban, hurcolkodásban, 
konyhában, sütemény, étel, ital kiadásnál. 
Mindenkinek a legmaximálisabb elismerés 
és köszönet jár. A Magyar Központ 
vezetősége ezzel a lelkes önkéntes 
csapattal karöltve nagyot alkotott. 

    A Hungarofest betöltötte 
szerepét, amiért életre lett hívva. Az 
emberek vidámak, elégedettek voltak 
minden szolgáltatással, akik pedig a 
szolgáltatást adták örömmel tették azt. 
Legyenek táncosok, énekesek, zenészek, 
vagy a kiállítás bármely résztvevője. 
Köszönet mindenkinek a támogatásért és 
részvételéért. Amikor valami jónak vége 
van egy kicsit szomorúak vagyunk, hogy 
milyen kár. Vigasztaljon azonban 
mindenkit az a tudat, hogy két év múlva 
újra találkozunk a Hungarofesten, addig is 
mindenki törheti a buksiját, hogyan lehet 
azt még érdekesebbé tenni. 

Bagin Lívia 
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A Magyar Központ vezetősége 

szeretettel hív mindenkit a 

HÚSVÉTI BÁLRA 
2004. április 11.-én, vasárnap este 7 órai 

kezdettel a Magyar Központ ifjúsági  
termében. 

Vendégünk Magyarországról 

KARCAGI NAGY ZOLTÁN 
A jó hangulatról a 

KÉK FIÚK ZENEKAR 
gondoskodik 

Könnyű vacsora, sütemények, szeszes ital a 
helyszínen kaphatók. 

Jegyrendelés: 
Atyimás Erzsébet 9802 7637 

GULYÁS – HALÁSZLÉ 
FŐZŐ VERSENY A 

MELBOURNE-I MAGYAR 
KÖZPONTBAN 

 

 A melbournei magyar Központban immár 
a negyedik gulyás és halászlé fözés 
versenyt tartottuk az Igazgatóság, 
Egyének és az érdekelt Csoportokkal 
karöltve.   
  Február elsején, vasárnap reggel, 
a borús napra ébredtünk. Az idő nem 
mutatkozott alkalmasnak, hogy a 
szabadban főzzünk. De sebaj a 
Tekepályának indult helyiség védelmet 
nyujtott a benevezőknek. Reggel nyolc 
órakor már kezdtük a tüzet rakni és 
próbáltunk belelesni szomszédunk 
bográcsába, hogy milyen titkos fűszerekkel 
izesitik főztjüket. A levesek már nagyban 
rotyogtak amikor az érdeklödő vendégek 
kezdtek szállingózni és próbálták ellesni a 
főzés módját, titkát. 
 Verseny zsűri nélkül nem igazi 
ezért köszönjük a felkért zsűri tagoknak az 
igazán nem irigylett munkájukat. A feladat  

nem könnyű, a jókból a legjobbat a győztest 
kiválasztani. 
 A Zsűri tagjai: Fekete Irén, Menik Marika, 
Obermayer Péter és Terpilowski Tadd.( Az utolsó 
kettő a „Korona Pressó Bár” új vezetői.) 
 A verseny résztvevői:  
Gulyásfözők: 
A Bogrács Banda-Ámon Ildi, Hegedűs Crystal, 
Morino Angie, Ámon Lilla, a Cserkészek, Erdős 
Rozika és Kiss Aranka, Hegedűs József, 
Kövesdy András és Éva 
Halászlé készitők: 
A Cserkészek, Vilma Néni, 
 
 Nyertesek: 
Gulyásfőzésben:   
első   A Bogrács Banda 
második  Ámon Lilla 
harmadik Erdős Rozika és Kiss Aranka 
 
 Halászléfőzésben:  
első  Vilma Néni 
Második A Cserkészek 
 
 Köszönjük úgy a benevezők, Zsűri tagjainak, 
valamint vendégeinknek hogy támogatták ezen 
érdekes és már majdnem hagyományossá vált 
rendezvényünket. 
 A tiszta bevétel a „Magyar Hagyományok 
megismertetése az Ifjusággal” alapitványra lesz 
forditva. A nap végeztével a Központ némely 
Igazgatói a Népitáncegyüttesek tagjai és vezetői 
egy jövő év elején rendezendő 
tánctábor/szeminár (magyarországról 
tánctanárokkal) tervről beszélgettek. 

 Kövesdy Éva 

A nyertesek! 
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SZÜLETÉSNAPRA,  
HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI AJÁNDÉK 
 

Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán Hollóházi porcelán       
Nagy választékban 

megrendelhető színes 
katalógusból 

 
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 

► 

FIGYELEM 
 
 Március 7.-én, vasárnap az 
Irodalom Kör klubdélutánt rendez. 
 Április 4.-én, vasárnapján a 
Társalgó vendége lesz Csapó Endre a  
Magyar Élet Főszerkesztője. 
 Május 2.-án, vasárnap az Irodalmi 
Kör: Emlékezés Wass Albertre 
felolvasó szinház keretében. 
 
Bővebb felvilágositás: Jekler Iréntől, a 
9889 8370 

ÉV MEGNYITÓ  
SZUPER BULI! 

A Melbournei Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes rendezésében 

Sztárok Magyarországról a szinpadon 

LEBLANC GYŐZŐ—TÓTH ÉVA 
KARCAGI NAGY ZOLTÁN 
Örökzöld melodiák, operettek és 

mulatosokkal szórakoztatnak. 
Fiataljaink népi és modern táncokkal 

lépnek fel 
A talpalá valót PAKAI RÓZSA és az ÚJ 

HULLÁM zenekar biztositja 

2004. március 6.-án este 7 órakor  
a Magyar Központ nagytermében. 

 
Magyaros konyha, sütemény, teljes bár 

Belépődij: 25 dollár, fiataloknak 15 dollár 
8 éven aluliak és 80 éven felüliek nem 

fizetnek. 
 

Asztalfoglalás az esti órákban: 
Juhász Etelka: 9795 8972 

Sinka Imre: 9762 2380 
Bakos Erika: 9707 4265 

AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG HIREI 

 Elmultak az ünnepek, elbúcsuztunk 
az Ó-esztendőtöl és megünnepeltük a 
beköszöntő Új-évet. Elmult Vizkereszt 
ünnepe is, és leszedtük a nagy gonddal 
kiválasztott és gyönyörűen feldiszitett 
karácsonyfát.  Véget ért a nyaralás ideje 
és az apróságok már megunták és a 

MEGHÍVÓ. 
 

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség szeretettel 
várja ÖNT kedves családjával és barátaival 

egyetemben 
2004. március 7.-én - 12 órától, 

a Magyar Központ Templom-ligetében 
rendezendő, zenés 

 

PIKNIKRE 

 
Ragyogó napsütéses időnk lesz. 

Megszokott piknik felszerelését mindeki hozza 
magával. 

 
Ételről és italról szövetségünk gondoskodik 

 
A piknik tiszta bevétele Erdély magyarjait segíti 

ezért 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!! 
 

További felvilágosításért hívják Szövetségünk 
elnökét Pelle Lajost, a 9846 3670 telefonszámon 
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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon: 

Március 28 
Április 25 
Május 30 
Június 27 
Július 25 

Augusztus 29 
Szeptember 26 

Október 31 
November 28 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
Mindenkit szeretettel hívunk és 

várunk. 
Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

sarokba delegálták az uj játékokat, mig az 
idösebbek visszamentek az iskolába. Egy szóval 
összefoglalva, vissza tértek a szürke, monotonus 
munkás napok, az élet megy tovább. 
 Az Erdélyi Szövetség tagjai is ismét össze 
jöttek és elkezdték munkájukat. Első 
gyülésünkön átbeszéltük az utolsó találkozó óta 
történteket, felovastuk a leveleket és üdvözlő 
sorokat, melyek különböző helyekröl érkeztek.  
Levél jött az erdélyi Marosbogátból, ahol a 
támogatott Emmaus Otthon árvái bethlehemes 
játékokat tanultak be és játszottak el az adventi 
időszakban. Hírek jött Gyimesből, az Árpádházi 
Szent Erzsébet Gimnáziumból, s megtudtuk, 
hogy a DUNA-Televizió az iskola kápolnájából 
közvetitte az éjféli szent misét és az élő kisbabát, 
mely a kisded Jézust szimbolizálta pásztorok, kis 
csacsi és egy fehér kis bárány vette körül. 
Élvezet volt hallani az adásban, amit kézhez 
kaptunk a csángó és székely fiatalok csengő 
hangját és a szemnek gyönyörködni a himzett 
népviseletben. Próbáltam felfedezni a 
sokaságban eredménytelenül a három fiatalt akit 
a Szövetség - köszönet támogatóinknak – 
sponzorált tanulmányaik elvégzésében. Levél jött 
a két másik fiataltól is akiket ösztöndijjal 
támogatunk- Kurta Jóskától  Kolozsvárról és 
Szoboszlai Feritől Szegedröl ahol egyetemi 
tanulmányait folytatja a Juhász Gyula Föiskola 
tanárképző tagozatán. 

Majd át tért a szó a közelgő, Március 7.-
én tartandó Erdélyi Piknikre. Elkezdödött a 
tervezés, hogy ki mit csinál és hogy tud a leg 
eredményesebben segiteni, intézni. hogy mit-hol 
fogunk beszerezni.  Sajnos szomorúan fogadtuk 
Galló Erzsi lemondását családi okok miatt, Géza 
fiát kell támogatni, aki váratlanul komoly 
betegség áldozata lett. 

Köszönjük Erzsi-nénénknek a hosszú 
évek oda adó és áldozat kész munkáját, a józan 
hozzászólásokat és tanácsokat különböző 
témákhoz, és a sok finom tepertyűs pogácsát és 
süteményeket különböző rendezvényeinkre. 
Nagyon hiányolni fogjuk szerény modorát, bájos- 
mindig mosolygó arcát és segitő készségét. 

Befejezésül szeretettel meghivjuk és 
várjuk Melbourne és Geelong magyarságát a 
MÁRCIUS 7.-én tartandó PIKNIKÜNKRE, hogy 
nem mindig könnyű, de mindig oda adó 
munkánkat folytatni tudjuk. Ahogy jelszavunk 
mondja:  SEGITS, hogy SEGITHESSÜNK !!! A 
segitség most egy kellemes környezetben, - a 
Magyar Központ Templom ligetében, barátok 
társaságában, izletes ebéd elfogyasztása 
formájában adódik. Lesz flaken, magyarul BBQ, 
gulyás leves,lángos. Kérjük, hogy tányérját, 
evöeszközét mindenki hozza magával. Frissitő 

italok a helyszinen kaphatók és sütemény 
adományokat köszönettel fogadunk. 

Mindenkit szeretettel vár az Erdélyi 
Szövetség...................pelle lajos 

Gratulálunk Nagy Nusinak és Imrének 50.-ik házassági 
évfordulójuk alkalmából. 



HÍRADÓ, 2004  március 10 

Tisztelt Kövesdy úr! 
 
Először is szeretném nagyrabecsülésemet 
kifejezni a szervezetükkel, annak 
tevékenységével kapcsolatban. Az önök által 
kifejtett nagyszerű és értékes kulturális 
erőfeszítések ismeretében fordulok önökhöz az  
alábbi kérésemmel. 
 Nagybátyám, Petrányi István, aki nem 
író, sőt soha nem foglalkozott az irodalommal 
komolyabban, édesanyja (nagymamám) 1997-
es halála után elkezdte lejegyezni élete során 
felgyülemlett emlékeit. Kivételes 
emlékezőképessége révén hihetetlen 
részletességgel vetette papírra régen meghalt 
emberek gyermekkorában hallott emlékezéseit, 
illetve saját gyermekkori élményeit. Ezek jórészt 
egy 800 lelkes jász faluban, Jászágón történtek. 
A nehézkes kézírással, változó helyesírással  
megírt elbeszéléseket testvére (édesanyám) és 
én korrigáltuk illetve gépeltük be. 
 A jászágói emberek körében nagy sikert 
aratott az Ágóiak Baráti Egyesülete 
hírleveleiben megjelent írás. Most pedig a 
Redemptio című lapban, a jászság kulturális 
magazinjában találkozhatunk az 
elbeszélésekkel. 
 Mivel szívemen viselem a Jászságból 
elszármazott jászok sorsát (én is annak vallom 
magam), kérdésem az, hogy Ausztráliában 
élnek-e jászok, akik érdeklődésére esetleg 
számot tarthatnak ezek az írások. Megkérem 
önt, hogy amennyiben Ön valamilyen okból erre 
nem tud felelni, közölje, hogy kihez fordulhatok 
e kérdéssel. 
 
Köszönettel, 
 
Laky Zoltán 
lakyzoltan_sg@freemail.hu 

KORONA 

Magyar Étterem és Bár 

Márciusi zenei műsora: 
 
szombat 6 - SUKARO Tallosi 
Gypsy Duó 
 
péntek 12- Risztics Pityu 
 
szombat 13- SUKARO Tallosi 
Gypsy Duó 
 
péntek 19 - Karcagi Nagy Zoltán & 
Risztics Pityu 
Belépőjegy 10 dollár 
 
szombat 20 - Risztics Pityu & 
Máté Ági 
 
szombat 27 - SUKARO Tallosi 
Gypsy Duó 
 
Szeretettel várjuk táncolni vágyó 
kedves vendégeinket. 

Hungarofest folytatás 

mailto:lakyzoltan_sg@freemail.hu
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Nyújtsunk magyar élményeket 

gyermekeinknek. 
 

MAGYAR 

JÁTSZÓCSOPORT 
 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 

magyar énekek és mesék  

0-5 éves gyermekek számára 

minden szerdán de. 10-től 12 óráig 

a  

Magyar Központban az ifjúsági 

terem előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 

hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 

Erika: 9700 2446 

Gyöngyi: 9574 0765 

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 Bozsán Ildikót 
a 9801 8071 telefonszámon. 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 

 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

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: 

A Szent István templom alatti társalgó:  
Bognár Magdi – 9874 5242 
Az Ifjúsági épület termei:  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 
A Magyar Ház 

Faith Ferenc – 9762 9135 
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 igazgatók 

BALASSI BÁLINT INSTITUTE 
 Hungarian Studies / Research 
 Teaching of Hungarian as a foreign language 
 Teaching and mediation of Hungarian studies 
 Scientific and cultural lectures 
 Cultural events and programs 
 Issues of Hungarian studies 
 

www.bbi.hu 

A Magyar Központ vezetősége 
önkéntes 

KÖNYVELŐT 
(MYOB könyvelési szisztéma) 

keres  
hetente 3 órát a Magyar Központ 

könyveléséhez. 
 

Érdeklődni lehet:  
Atyimás Erzsébetnél—9802 7637 

KORONA 

Magyar Étterem és Bár 

 

Új vezetőség, felújitott étterem, új 

étlap, nagyszerű izekkel várjuk 

kedves vendégeinket. 

 

Nyitvatartási órák: 

Szerdától péntekig 6-tól 11-ig  

Szombat 6-tól éjfélig  

Vasárnap 11 órától este 10-ig 

Élő zene minden szombaton 

Vasárnap este két személyre minden 

két fogásos vacsorához egy üveg 

bort adunk ajándékba. 

Szeretettel várjuk kedves 

vendégeinket! 
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március 6. szombat Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes rendezvénye 
március 7. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Erdélyi Szövetség piknikje 
    Irodalom Kör összejövetele   
március 14. vasárnap du 2-kor Ökumenikus Istentisztelet 
    Márciusi ünnepély    
március 21. vasárnap 8.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
március 28. vasárnap 10.30-kor Katolikus szentmise 
    de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Klub nap 
     

 
 

ÁPRILISI  NAPTÁR  
április 3. szombat  MHTV Bál 
áprils 4. vasárnap  Irodalom Kör összejövetele 
április 11. vasárnap  Húsvéti bál 
április 18. vasárnap  Magyar Iskola rendezvénye 
április 25. vasárnap  Klub Nap 

   
    
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $8-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION INC. 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: kovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

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

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

MÁRCIUSI NAPTÁR 


