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minden kedves olvasónknak. 

“A Megfeszitett” rock- opera ausztráliai ősbemutatója  
2009 március 27, 28, 29  

Köszönet a szerzőknek: 
Koltai Gergelynek, Szűts 
Istvánnak és a Kormorán 

Együttesnek 
  
A Melbourne-i Magyar Központ 
élete az elmúlt évek során már sok 
emlékezetes történtekkel volt tele, 

Folytatás a 3. oldalon 
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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. 

 
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 
 

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 

MEGHIVÓ 
A Magyar Központ rendezésében 
2009 május 24.-én délután 3-kor 

Prof. Dr Ábel András 
 a Sydney-i egyetem mérnöki karának közismert 

profeszora fogja ismertetni négy tétel jelentõségét a 
tudomány mai  álláspontja értelmében:  
 A relativitás elméletei; az energia kérdés 
megoldása; a felmelegedés kérdése; és  

  szakmai elfoglaltság a jövõben.  
    Ábel Bandi szerint az elöadás után mindenki 
máskép látja majd a világot, és a befektetett idö + pénz 
+ fáradtság még ebben a nehéz gazdasági helyzetben 
is pozitivan hat majd a hallgatóságra.  
  
  Az elöadás után Ábel Bandi szívesen válaszol a 
témákkal kapcsolatos kérdésekre akár magyarul vagy 
angolul.  

Belépő: 5 dollár 
Bővebb felvilágositás: Kövesdy András 9846 2675 
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most is egy ilyen értékről szól e beszámoló.  
 
 A Mester, Quittner János, ismét eljött közénk. Hivó 
szavára az elmúlt huszonöt év tanitványaiból 
megmaradt “mag” mellé állt és a Magyar 
közösségbe tartozó, különböző korosztályú 
fiatalnak, tudásukat átadva, János irányitásával, 
ismét szemtanúi lehettünk egy ősbemutatónak. Öt 
hónap kemény munkája meghozta gyümölcsét. A 
végeredmény értékes, fantasztikus, 
elmesélhetetlen.  
 
Ilyent  látni és hallani kell! 
 
A néző nem is sejti, hogy milyen értéknek a 
szemtanúja. Maga a műsor, amatőrök által 
bemutatva, kiemelkedő! Az előadás a 
szereplőknek, a nézőközönségnek egyaránt lelkileg 
felemelő, de az igazi érték a fiatalok részére abban 
rejlik, hogy a Magyar nyelvet gyakorolták és a 
számtalan próbák együttléte összetartozást 
eredményezett, melynek kettős értéke van: Emberi 
és Magyar. 
 
 Hálásak vagyunk a gondviselésnek, hogy időnként 
értékes embereket vezérel a Melbourne-i Magyar 
Központba. Minden ilyen alkalom, mint ez a 
mostani is, melyből közösségünk a további 
munkához erőt merit, megújulást eredményez. 
 
 Quittner Jánosnak és mindenkinek aki  “A 
Megfeszitett” rock-opera szinpadi bemutatójában 
részt vállalt köszönjük! 
 

 Atyimás Erzsébet  
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Az ausztráliai bemutató munkatársai: 

Gyártásvezető: Vető Olga 

Rendező Koreográfus Quittner János 

Rendező és  
Koreográfus Segédek 

Ifj. Babinczky István, 
Farkas Tamás,  
Svak László,  
Svak Andrea 

Diszlettervező: Jobbágy Simona  

Plakát – Műsorfüzet 
tervező 

Jobbágy Sándor 

Jelmeztervező Quittner Kocsis Yvett 

Sminkmester Magyar Károly 

Marketing:  Kövesdy Éva,  
Kövess Károly 

Ügyelő- előadás 
vezető: 

Svak Sándor 

Gyártásvezető 
segédek: 

Pál Zsuzsa,  
Fodor Sándor 

Diszlettervező segéd: Dér Sylvia 

Műszaki Vezető:  Vető Tibor 

Jelmezkészitők: Szabó Marika 
Zanáti Marika 
Vető Olga 

Hangmérnök:  Nagy Gábor 

Világositók: Bakos János 
Szabó István 
Szabó Attila 

Szinpadmesterek:  Kovács János,  
Miklós Béla 

Mester:   Rind Attila 
Erederi hang: Varga Miklós 

Vezér: fj. Babinczky István 
Eredeti hang: Gesztesi Károly 

Áruló:  Vigh Zsolt 
Erederi hang: Vikidál Gyula 

Lány:  Szilágyi Mónika  
Dénes Zsuzsika 
Eredeti hang:Varga Klári 

Tanitványok:  Antal Péter,  
Bálint Kálmán,  
Kovács János,  
Miklós Béla,  
Pál Andrei,  
Vető Tibor 
Erederi hangok: Nagy Feró, 
Deák Bill Gyula, Forgács Péter, 
Makrai Pál, Jenei Szilveszter, 
Vizy György, Ferenczy András, 
Szabó Miklós 

Kisvezérek: Farkas Tamás,  
Svak László,  
Vető László 

Katonák: Ifj. Institórisz Ferenc,  
Sinka Imre 

Anyák:  Babinczky Rózsika,  
Bálint Rózsika,  
Pál Zsuzsa,  
Vető Kruzyckyi Zsuzsa 

Nép: Nők:  Bálint Enikő,  
Dénes Zsuzsika,  
Foley Claudine,  
Gáspár Márti,  
Jobbágy Erika,  
Lovrecz Christina,  
Móra Lucika,  
Pál Cassandra,  
Svak Andrea,  
Vidács Éva 

Nép: Férfiak Anton Jeffrey,  
Farkas Tamás,  
Juhász Péter,  
fj. Papp Ferenc,  
Ifj. Pál Andrei,  
Máté Tomi,  
Bonn Martin,  
Miskei Tamás,  
Svak László,  
Vető László,  
Borbély Móra Attila,  
Kratz Jerry 

Gyerekek:  Babinczky Matild,  
Babinczky Sára,  
Jobbágy Adél,  
Kocsis Eszter Réka,  
Svak Emili,  
Svak Gabriella,  
Pál Leah  

Szereposztás 
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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 

Kilencéves tervünk megvalósult 
 
  Az első Gulyás és Halászlé főző versenyt, a 
Magyar Központ igazgatói, valamint a Központ és 
a Gyöngyösbokréta tánccsoportok, 2000 
márciusában tartották. A cél: anyagi alapot 
biztositani a “Magyar Kultúra megismertetése az 
Ifjúsággal” alapitványnak. Az Alapitvány 
feladatáúl vállalta a magyar kultúra 
megismertetését az ifjú nemzeddékkel, melyet 
szüleiktől, nagyszüleiktől 
örököltek. A verseny 
olyan sikeres volt, hogy a 
r e n d e z ő k ,  a n n a k 
f o l y t a t á s a  m e l l e t t 
döntöttek.   
 A két tánccsoport 
hosszú éveken keresztűl 
a Magyar Közponban 
sikeresen működött, 
számos tehetséges tanár 
oktatásával,felkészitve  
őket nevezetes alkalmakra, nem csak Victoriában 
hanem más államokban is. 
 2001-ben a választmány meghivta Ertl 
Pétert és Béres Anikót a Honvéd táncegyüttes 
tagjait egy két hetes szeminárium levezetésére, 
melyen a Bodrogközi táncokat tanitották be. 
2004-ben ismét nagy feladatot vállalt a bizottság 
és megrendezte a Vajdaszentivány-i tánctábort.  
Ezek a sikeres élmények lehetővé tették a 
közvetlen érintkezést a hiteles Magyar kultúrával 
és egyúttal lehetővé tették a tánccsoportok 

további munkáját a fennmaradás érdekében. 
 Az utolsó években a tánccsoportok nehéz 
körülmények között dolgoztak, gyakran tanitók 
nélkül. Hiánypótlásul a Gyöngyösbokréta együttes 
táncoktatókat hivott meg Makovinyi Tibor és 
Kádár Ignác személyében. Rövid idejű jelenlétük 
is biztositotta a táncosok új koereográfia 
elsajátitását és egyben megőrizte lelkesedésüket 
a népitánc művészet iránt. 
 A szervezőbizottság 2007 februárban, 

elegendő  fedezet tel  
r e n d e l k e z e t t ,  e g y 
megfelelően képesitett 
tánctanár meghivására. 
Szé leskő rű  ku tatás 
számos, jól felkészült 
érdek lődő t  eredmé-
nyezett. Az Alapitvány 
kezelőknek kedvezett a 
szerencse  is Farkas 
Tamás személyében, aki 
hat hónapra szóló tanitási 
szolgálatot vállalt. Tamás 

a jászberényi Jászsági Népi Együttes tagja, már 
számos tánctábort vezetett, többek között 
Erdélyben és Kanadában is. 
 A hivatalos ausztrál követelmények 
telejesitését követően Tamás 2009 február 11.-én 
érkezett. Szerencsés időbeni érkezése lehetővé 
tette a Hungarofesten való részvételét és igy Ő 
vezette a péntek esti táncházat, része és egyben 
szemtanúja lehetett a közösségi munkának. 
Nagyhatású szakmai rátermettséggel foglalkozik a 
táncot kedvelő fiatalokkal és öröm látni a 
visszatérésüket azoknak, akik egy időre 
elmaradtak a csoportoktól. 
 Tamás, Melbourne-ben,  jú l ius ig 
tartózkodik. Az esti táncórákon felűl, június 6 – 7- 
8.-án hétvégi szemináriumot fog tartani és április 
5.-én a Gulyás és Halászlé főző verseny napján 
délután négy órától táncházat vezet. 
 
 Táncórák a  Magyar Központban a következő 
időben vannak: 
Hétfő és szerda este 8 órakor 
Kedd és péntek este 7 órakor 15 éven aluliaknak 
Csütörtök este 7.30-kor kezdőknek és 
“veteránoknak” (kezdődik április 23.-án) 
 
 Érdeklődés: Jobbágy Simona 0411 486 242 
Sinka Imre 9762 2380 vagy email: 
info@hungariancentre.org.au 

Kövesdy Éva 
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B ö j t e  C s a b a  t e s t v é r 
látogatása a Melbourne-i 
Magyar Központban 

2009 március 8 
Ez ilyen egyszerű? 

 
 1958-óta számos, neves személy 
tisztelte meg a melbournei Magyar 
közösséget, látogatásával, de egy 
s e m  v o l t  i l y e n  h a t á s s a l 
k ö z ö s s é g ü n k r e ,  k ü l ö n ö s e n 
személyemre. 
 Böjte Csaba testvért a 
melbournei  Magyar Központ 
Igazgatói nevében Galambos Imola 
és a Kaponay ikerpár, Lalika és 
Réka, székely népviseletben 
f o g a d t á k .  T i z e n e g y ó r a k o r , 
megkondul t  a Szent  Is tván 
Ökumenikus Templom harangja, 
jelezve a szentmise kezdetét, melyet Böjte 
Csaba mutatott be. A zsúfolásig megtelt 
templom hiveinek, szentbeszédében, a 
szeretetről, összetartozásról,összetartásról 
beszélt. A szentmiséről kijövet, Quittner János 
által rendezett “Megfeszitett”-rock operából a 
“Miatyánk” részletet láthatták, hallhatták a 
szentmiséről kijövők, melyet Csaba testvér 
tiszteletére adtak elő a melbournei fitalok. A 
bemutató mindenkinek kellemes meglepetés 
volt. Ezután, Csaba testvér, melbournei 
látogatásának emlékére, fát ültetett.  
 Kézenfogva a két kis székely ruhás 
gyereket, Csaba testvér és kisérete átvonult a 
nagyterembe, ahol már az ő tiszteletére 
megjelentek, nagyon várták. Pető Gábor 
plébános üdvözölte a tiszteletbeli vendéget, 
Csaba testvért , aki az üdvözlő szavakat 
megköszönve arra kérte a megjelenteket, hogy 
ebéd után folytatódjon a beszélgetés, 
beszámolás. 
 Bevezetőül a beszélgetéshez, egy DVD 
került bemutatásra, ismertetve a már létesitett 
gyermek otthonokat, bennlakó iskolákat és a 
gyergyószentmiklósi gyermekvédelmi Központot 
“Mikulás Ház”-t, melyet az Auszráliai útján 
összegyüjtött összegből szeretnének felújitani 
és 2009 december 6.-án a diákoknak átadni. 
Csaba testvér élő szóban is megerősitette a 
látottakat és egy-egy eset elbeszélései, a 
körülmények amiből kérik a gyerekek 
felvételeiket ezekbe az otthonokba, hatott meg 
mindannyiunkat.  
 Csaba testvér egyszerű mondataiból, 
beszédéből bölcsesség áradt és könnyeket csalt 
szemünkbe. A szerencsétlen körülményekből a 
gondviselés által kiemelt gyermekközösség a 

legszerencsésebb emberek sorába sorolhatók, 
mert amilyen bölcsességben nőnek fel az nem 
mindennapi. A környezetükben szeretetben, 
józan ésszel nevelődnek és minden bizonnyal ez 
kamatostól megtérül. Milyen jó lett volna 
házasság, gyereknevelés előtt ilyen beszédet 
hallani és a mondottakat családon belűl is 

gyakorolni.  
 A Szent Ferenc Alapitványon 
belül Csaba testvér minden jövőbeni 
munkájához nagyon sok sikert, 
kitartást, erőt, egészséget kivánunk. 
Bizunk abban, hogy amit már Csaba 
testvér eddig is bebizonyitott, hogy 
szeretettel, az Ő és mindenkori 
munkatársai bölcsességével, még 
eddig nem látott szép eredményeket 
érnek el és munkájuk százszorosan 
gyümölcsözik.  
 D r  K a l o t a y  E s z t e r n e k 
köszönjük, hogy ilyen nagy élményben 

lehetett részünk, mivel ő vállalta Csaba testvér 
kihozatalát.    
  A nap tiszta bevétele, adományokkal 
együtt, 8545 dollár lett. Ez alkalommal össze-
gyűjtott adományok összege 1540 dollár. Az 
adakozóknak elismervény lett átadva. Az ebéd-
ből befolyt összeg 7005 dollár. Ezt a szokásos-
nál nagyobb összegű bevételt, önkéntes munka 
mellett egyben anyagi hozzájárulások tették le-
hetővé, mint pl: “Magyar Élet” 
 A Melbourne-i Magyar Központ 
vezetősége köszönetet mond mindenkinek aki az 
ünnepi eseményhez bármiben, bármivel 
hozzájárult.                                          

Atyimás Erzsébet 
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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 

Böjte Csaba testvértől— 
 
Kedves Gyerekek!  
Szeretett, Munkatársaim, Testvéreim! 
  
 Lassan végére érünk az Ausztráliai 
tartózkodásnak. Nagyon szép napok vannak 
mögöttünk. Igazából minden tervbe vet 
állomásra eljutottunk, és messze az 
elképzeléseim felett sikerült minden találkozó, 
program. Sok-sok értékes kedves embert 
ismertem meg. Bátran elmondhatom, hogy itt a 
munkátokat mindenki nagyon nagyra tartja, 
értékeli. Sok-sok beszámolót tartottunk, és 
mindig telt templomok, zsúfolt közösségi 
otthonok előtt. Én álmomban sem gondoltam, 
hogy ilyen jól szervezett Magyar közösségek, 
értékes közösségi házak, idős otthonok vannak 
itt, a világ túlsó felén. Az itt élő Magyaroktól 
nagyon sokat lehetne tanulni, hisz bár szinte 
mindannyian egy - egy bőrönddel érkeztek ide a 
világ végére, mégis becsületes munkájukkal, 
nem csak a saját maguk otthonaikat teremtették 
meg, hanem összefogva, kisebb- nagyobb 
templomokat is, közösségi házakat is 
vásároltak, építettek. Itt semmi sem 
siránkozásból született, meg külföldi 
adományokból, hanem életrevaló, kemény, 
kitartó munkából. És lám, most ezek a 
nagyszerű emberek, bár közülük sokan földön-

futóként érkeztek, most felemelt fővel, szeretettel 
segítettek, hogy 
létrehozzunk Gyergyószentmiklóson egy új 
bentlakó otthont.  
 Szívből remélem, hogy megtudjuk építeni 
2009 szeptemberéig az új házat, melyet egy 
éjszakába nyúló beszélgetés alatt, úgy döntöttünk, 
hogy a Szentkeresztről neveznénk el. Itt az égen 
olyan szépen ragyog a Dél Keresztje csillagkép, és 
ez a csillagkép van az Ausztrál zászlón is, így arra 
gondoltunk, hogy házunkat Krisztus Urunknak itt a 
déli félteke egén ragyogó hatalmas keresztjéről, 
Dél Keresztjéről nevezzük el. Szeretném, hogy ha 
majd az égre néznek az itt élő testvéreink, akkor 
tudják, hogy munkájukból, áldozatos szeretetükből 
ragyog egy otthon, sok sok kis mosolygós csillag 
szemű gyermekkel, immár Erdély földjén is. 
Szeretném ha ez a ház, Gyergyószentmiklóson, 
mindannyiunkat emlékeztetne, kik otthon élünk, 
hogy itt Ausztráliában milyen sok igazi jó ember él, 
kik imádságos szeretettel nagyon sokszor könnyes 
szemmel gondolnak ránk. Hiszem, hogy ez a 
ragyogó szimbólum, Krisztus Urunk áldozatos 
keresztje, melyben mindannyian egyek vagyunk, 
össze fog és testvéri együvé tartozásunknak, élő, 
üdvösséget adó emlékműve lesz.  

 Isten irgalmas szeretetével ölellek, cs. t. 

 

  

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS - ASOCIACIÓN 

SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIOR - UNGARISCHER 
AUSLANDSPFADFINDERBUND 

IV. Kerület, AUSZTRÁLIA 
54 sz. Hunor és Magyar Cserkészcsapat és a 63 sz. 

Tormay Cecil Leánycserkészcsapat 
 

HIRDETÉS  
 A külföldi magyar cserkészszövetség 

melbournei csapatai   
 ELSŐBÁLOZÓKAT  

keresnek a  2009-es évi  ANNA  BÁLRA, 
amely 2009 július 18.-án szombaton  este 7 

órai kezdettel lesz  megtartva a Magyar 
Központban, 760 Boronia Rd, Wantirna  

Szeretettel  várjuk  és  meghivjuk  mindazokat  
a fiatal  lányokat  akik elsöbálozók 

szeretnének lenni  és fiúkat  kisérőiknek  hogy 
jelentkezzenek  Kocsis Mártinál a következő 

telefonszámokon: 
9545 1257 vagy a  0409 134 422  

telefonszámokon. 
 Az elökészületek hamarosan elkezdődnek.  
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ERDÉLYI SZÖVETSÉG 
  
Másfél hónapja e rovatban hίvtuk fel nagyra 
becsűlt támogatóink  figyemét Szövetségünk 
februári és márciuseleji lekötelezettségeire. 
Most március közepén leίrhatjuk- “ίgéretének az 
Erdélyi Szövetség minden vonalon helytállt”. 
Bálint Rózsika és Szegedi Erika a 
kárpátmedence magyar népművészetét 
bemutató kiállitása  a Hugarofest kulturális 
részének kiemelkedő eseménye volt és 
n a g y b a n  h o z z á j á r u l t  a n n a k   
népszerűsίtéséhez.  
 Az Erdélyi Piknik - a tavalyinál ugyan 
valamivel gyérebb látogatóval ugyan, de jól 
sikerült. Az elnök  Pelle Lajos mindent 
elkövetett annak érdekében, hogy erdélyi 
vendégszeretettel mindekit személyesen 
üdvözöljön. Az időjárás kedvező volt, ίgy 
vendégeink kiváló hangulatban fogyasztották  a 
változatos erdélyi zamattal fűszerezett ételeket. 
A  gulyás, amit Spurigán János és Kati, 
valamint húga Erzsike - aki most érkezett 
Erdélyből - készίtettek az utolsó kanálig 
elfogyott. Sőt, kevésnek bizonyúlt. A BBQ, 
Világos István „titkos” receptje szerint az előző 
napon lett bepácolva, a fasίrozott, ugyncsak az 
előző napon, Bálint Rózsika irányίtásáva 
készült. Mindkét készίtmény megérdemelten 
sok dίcséretet kapott..  
 Hίres lángosunkat az erdélyi asszonyok 
segίtségével Csίk Kati készίtette.   
 Mintegy 18 féle édes és sós sütemény 
közül választhattak akik meglátogatták Győry 
Izuka süteményes sátrát. Izuka szervező 
képességének köszönhetően a legtöbb 
sütemény adományként került a sátorba. 
Köszönet az adományozóknak; Bácsi Marika, 
Brenner  Vali, Galló Erzsébet, Gulyás 
Gyöngyi, Koczek Éva,  Krsztekanits Violetta, 

Mártonhelyi  Annie, Papp Etelka, Pelle 
Barbara, Serföző Krisztina, Simko Manyi, 
Szegedi Erika, és Világos Eszter. A süteményes 
sátorban, ahol különben kávét is felszolgáltak, a 
legjobb segίtség Dér Józsi unokája Claudine 
Foley volt. 
 Az italbárban Krsztekanits Violetta és 
Koczek János tevékenykedett. 
 A piknik előkészίtését és annak 
levezetését az alant fesorolt lelkes személyek 
nélkül nem lehetett volna megoldani; Bálint 
Kálmán, Dér József, Koczek János, Miklós 
Béla, Pelle Lajos 
 A Gyöngyösbokréta tánccsoport tagjai 
Vigh Zsolt vezetésével, szintén sokat segίtettek. 
Az ételek elkészίtésében és a feltálalásban a fő 
irányίtó Bálint Rózsika mellett, Bácsi Marika, 
Gergely Klári, Godó Marika,  Miklós Kati,  
Szerdai Magdi és Szegedi Erika segédkezett.  
A jó ebédhez szóló nótát és talpalávalót Bálint 
Kálmán szolgáltatta. 
 Vendégeink sok régi ismerősükkel 
találkoztak és élményekkel gazdagon távoztak. 
Viszontlátásra tavasszal az Erdélyi Ebéden! 
 Böjte Csaba tesvér rövid melbournei 
látogatása volt a következő esemény, melynek 
szervezésében résztvettünk. A Bocskai termben 
március 7-én szombaton este állófogadást a 
Református egyházzal és a Trianoni Társasággal 
közösen rendeztünk. Március 10-én kedden, 
pedig egy magánfogadáson láttuk Csaba testvért 
vendégül. Böjte Csaba testvérről, munkájáról, 
annak eredményeiről még sokat fognak hallani és 
olvasni a kedves érdeklődők. Tevékenysége 
naprakészen az interneten is megtalálható.  
Jelszavunk továbbra is  
 
 SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK 
  

        Krsztekanits Violetta 

Bálint Kálmán szórakoztató 
zenét szolgáltat 

BBQ sütők 

Vendégek és dolozók 

Néhány vendég 
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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 

2009 március 15 vasárnap 
 
1848 március idusára emlékeztünk a Melbournei 
Magyar Központban. 
 Az alkalomhoz illően, zászlófelvonulást és 
Bakos János köszöntő szavait követően, az alant 
felsorolt egyesületek, csoportok képviselői, 
koszorúikat virág csokraikat kegyelettel helyezték 
el a Hősi Emlékműnél. 
♦ 1956-os Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége, Victoriai Szervezete 
♦ 3 ZZZ Magyar Közösségi Rádió 
♦ 54. Hunor és Magor valamint a 63. Tormai 

Cecil és Hollós Mátyás Cserkészcsapatok 
♦ Az Ifjú Szabadságharcosok nevében Barna 

Szilárd  
♦ Délvidéki Demokratikus Magyar Szövetség 
♦ Erdélyi Szövetség 
♦ Gyöngyösbokréta Néptánccsoport 
♦ Knox-i Idős Magyarok Klubja 
♦ M.H.T.V. 
♦ Magyar Központ Néptánccsoport 
♦ Magyar Szabadságharcos Szövetség, 

Victoriai Szervezete 
♦ Magyarok Világszövetsége 
♦ Magyarságtudat Képviselői 
♦ Melbourne-i Magyar Központ 
♦ Nunawading-i Idős Magyarok Klubja 
♦ R.I.K. 
♦ Trianon Társaság, Victoriai tagozat 
♦ Victoriai Magyar Emberjogi Alap 
 
 Az idei megemlékezési műsor a Cserkészcsapatok 
és a Magyar Nyelv Iskola rendezésében történt. 
 Nagy volt a mozgolódás az Ifjúsági Terem 
szinpadán, amikor a koszorúzást követően 
beléptünk a felzászlózott terembe. Itt gyülekeztek a 
csekészek és a Magyar Nyelviskola növendékei. 
Fodor Sándor, a Magyar Központ vezetősége 
nevében, köszöntötte a megjelenteket. Himnusz 
akkordjaira felcsendült Mátyási Stephanie csengő 
hangja és mi mindannyian őt követve együtt 
énekeltük a Magyar imánkat, a Himnuszt. Ünnepi 
beszédet, a jelenleg Melbourne-ben tartózkodó, 
Szántai Lajos magyarságkutató történész, mondott. 
Ő az 1848-as történteket, az eddig hallottak és 
olvasottakon kivűl, egy egész más szemszögből 
ismertette. A műsor történelmi hátterét Fodor 
Sándor mondta el. A Cserkészcsapatok, Kovássy 
Éva vezetésével, Kovács Róbert és a Magyar 
Nyelviskola Tanulói Szabó Marika igazgató 
közreműködésével nivós műsort adtak elő. A 
műsorban előadásra került a “12 Pont”, 
“Feltámadott a Tenger”, a “Nemzeti Dal”, részletek 
Petőfi Sándor naplójából és Kosssuth Lajos 
válogatott munkáiból, valamint katona dalokat 
énekeltek és a Magyar Nyelviskola tanulói Kölcsey 

Ferenc “Himnusz”-át szavalták el. A műsor 
befejezéséül Petőfi Sándor “1848” versét, 
Kovássy István szavalt el. 
 Végezetül Fodor Sándor megköszönte a 
rendezőknek az emlékezetes műsort és a 
megjelenteknek, hogy eljöttek. 
 
 Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! 
 
 Százhatvanegy év után is erre vágynak, ezt 
szeretnék a modern világ népei. Milyen jó lenne 
ha ez valóra válna.  

Atyimás Erzsébet 

Madai Sándor fényképe 



10 

Magyarságunk igaz története 
 
Az idei március különleges hónap volt. A 
természeti erők mintha erőpróbát tartottak volna. 
Ausztráliában tűzvész, hőhullám, árviz és 
földrengés. Ilyen közegben zajlott le 
Melbourneben a sikeres Hungarofest és Böjte 
Csaba testvér látogatása. 
  Ekkor érkeztek Magyarországról Szántai 
Lajos művelődéstörténész  és dr Tóth Zoltán 
József jogtörténész is. Két héten belül hat 
előadást tartottak Melbourneben  
 Szántai Lajos lenyűgöző stilusával 
bemutatta és elemezte a magyarság történelmét 
és szerepét a világmindenségben.  A kezdetektől, 
Nimródtól, Atillán keresztül Árpád és Szent István 
kulcsfontosságú történelmi szerepén át Mátyásig. 
Bepillantást nyerhettünk igaz történelmünk 
csodálatosan fénylő, sorsdöntő vállalásaiba, 
értelmet kaptak történelmünk Istent szolgáló 
csatái, tragédiái. Választ kaptunk a magyart 
magyar ellen forditó Koppány, István kérdéskörre 
is, mely körülbelül a finnugrizmussal egyidős, a  
Habsburgokkal a magyarság lelkébe oltott, 
nemzettudatromboló méregnek lett szánva. 
 Dr Tóth Zoltán József hasonlóan 
érdekfeszitő előadásokat tartott a magyar 
történelmi alkotmányról és a Szent Korona Tanról. 
Megdöbbentő értékelést kaptunk a korabeli 
pénzügyi rendszerről és a bankházak történelem 
formáló politikai tevékenységeiről.  
 Vendégeink  két sikeres előadást tartottak 
Sydneyben is, majd pár nap pihenés után a újabb 
előadás következett a Bocskai Teremben, ahol 
Szent István szerepéről volt szó. A méltó 
befejezés március 15-én az 1848-as 
Szabadságharcról való megemlékezés keretében 
volt  a Magyar Központban. 
 Dr Tóth Zoltán összefoglalása a Szent 
Korona által egységes védelem alatt álló Kárpát 
medencei  Magyar Királyság és a környező világ  
bankházainak harcáról, a Szent Koronában 
egyesült Magyar Királyság minden tagjáért kiálló 
szakrális király és a felelősséget nem vállaló, csak 
az anyagi világ mulandó pénzuralmát növelő 
királyságok, birodalmak közötti küzdelemről. Az 
előadást a közönség vastapssal üdvözölte.  
 Szántai Lajos csodálatos előadásával   
megerősitette szivünket, lelkünket. Elénk tárta – 
mint egyéni nemzettagok elé  közös vállalásunkat 
amit úgy ismer a világ is, hogy Népek Krisztusa 
Magyarország. Krisztus útját  járjuk a nemzettel és 
ha ennek tudatában éljük mindennapjainkat, 
méltóak vagyunk vállalásunkhoz. A hálás 
közönség ezt az előadást is álló vastapssal 
köszönte meg. 

Következő nap szeretettel a szivünkben 
búcsúztattuk a vendégeket azzal a jó érzéssel 
hogy mindannyian sokat kaptunk egymástól, mely 
épülésünkre válik. 
 Hálás köszönetet kell mondanunk a 
védnököknek az anyagiak létrehozásáért,és 
különös hálás köszönet illeti a fáradhatatlan, 
önzetlen munkáért   Szegedi Erika és Mihályt, 
Pappné Szarka Etelka és férje Ferit, Bálint 
Kálmán és Rózsikát, Czakó Erzsike és Gyulát, 
Tóth Zoli és Erikát, Orbán Pista és Piroskát, Dézsi 
Csabát. Köszönet az MHTv munkatarsainak a 
felvételekért és Hegedűs Jóskának a hang- 
berendezésért. Köszönet illeti a Magyar Központ 
vezetöségét a Korona Étterem használatáért és 
közreműködésükhöz. 
 Az előadásokról  filmfelvétel készült, 
melyet dvd formában május végén egyszeri 
alkalommal lehet majd megvásárolni. Ajánljuk 
minden Hazáját és az igazságot szerető 
testvérünk figyelmébe! 
 

Kismartoni Tünde  
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Hungarofest 2009 (folytatás) 

2009 február 13,14,15.-én tartott Hungarofest sikeres megrendezéséhez szükséges 
munkaerők, a következő személyek voltak:. 

Hungarofest-et összhangoló 
személy:  

Igazgatók:  

Tisztségviselők: 

Media, szórólapok, jegyek, 
stb,: 

SBS Rádió:  

Multimedia:  

Fényképészek:  

Katalógus tervező:  

Katalógus és feliratok:  

Étel jegyek előkészitése:  

Film vetités, háttérzene:  

MHTV:  

Előkészitők: 

Vető Olga 

Ámon Lilla  
Atyimás Erzsébet  
Bakos János  
Bartha Isolda  
Ferencz Ildikó  
Fodor Sándor  
Galambos Imola  
Hadarics Gertrud  
Harmati Anikó  
Hende József  
Kazi Annamária  
Polónyi Marika  
Sebők Gizella  
Sülly Eta  
Sülly Sándor  
Szabó Edit  
Szabó Gyula  
Szetey István  
Tóth János  
Vető Olga  
Vető Tibor  
Zanáti Károly  

Fodor Jolán  
Maróth Márta  
Pál Zsuzsa  

Kövesdy Éva  
Atyimás Erzsébet  
Kulcsár Ferenc  

Zahorán Gabriella, helyi 
özvetités  

Barna Szilárd  

Kövesdy András 

Madai Sándor 
Párizs Szabolcs 

Jobbágy Sándor 

Szegedi Mihály  

Faith Ferenc  

Bálint Kálmán  

Polónyi Sándor  
Fogarassy Tibor  
Szulocki Mihály  
Tóth István  
Varga József  

Szombat:  
Ámon Lilla 
Bácsi István 
Bakos János 
Bali János 
Bálint Kálmán  
Bálint Rózsika 
Fogarassy Ferenc 
Fogarassy Marika 
Hende József 
Kövesdy András 
Kövesdy Éva 
Marót Márta 
Miklós Béla 
Osmond Sándor 
Párizs Szabolcs 
Rodek Antal (kis) 
Sárkány Sándor 
Sülly Eta 
Sülly Sándor 
Szabó György 
Szabó Marika 
Tóth János  
Tóth László 
Vető Olga 
Vető Tibor 

Zanáti Béla 
Zanáti Károly 

Vasárnap: 
Ámon Lilla 
Atyimás Erzsébet 
Czudar Lajos 
Hende József 
Kövesdy András 
Marót Márta 
Padányi György 
Párizs Szabolcs 
Sülly Eta 
Sülly Sándor 
Szabó Gyula 
Tóth Gyula 
Vető Olga 
Vető Tibor 
Zanáti Károly 

Hétfő: 
Bálint Kálmán 
Hende József 
Kismartoni Tünde 
Osmond Sándor 
Pelle Lajos 
Szabó Gyula 
Szabó László 
Szabó Marika 
Szegedi Erika 
Tóth János 
Vető Olga 
Vető Tibor 
Zanáti Marika 

Kedd: 
Osmond Sándor 
Tóth János 
Vető Olga 
Vető Tibor 
Zanáti Károly 

Csütörtök: 
Hende József 
Osmond Sándor 
Vető Olga 
Vető Tibor 
Zanáti Károly 
Zanáti Marika 
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Hungarofest 2009 (folytatás) 

Kiállitás előkészitők és 
felügyelők : 

Ausztráliai magyar 
képzőművészek : 

Magyarországi vert csipke 
művész: 

Diszmagyar ruhák kölcsönzői: 

Népművészeti tárgyak 
kölcsönzői: 

Kiállitást megnyitotta : 

Kiállitás megnyitó művészei 

Kapu pénztár 

"Hungaricum" boltja: 

"Felvilágositás" bódé: 

Tombola jegyek árusitása: 

Italmérés: 

Sütemény árú: 

Süteményt ajándékoztak: 

Konyha: 
Atyimás Erzsébet 
Bácsi István 
Gergely Klára 
Karczag Csöpi 
Kazi Annamária 
Osmond Irén 
Szabó Edit 
Szabó György 
Szabó Marika 

Bálint Kálmán 
Bálint Rózsika 
Csik Katalin 
Jobbágy Simona 
Kismartoni Tünde 
Kocsis Endre 
Mrena Teréz 
Pelle Lajos 
Szegedi Erika  

Csutoros Dawn 
Jobbágy Sándor 
Mérth Katalin 
Mrena Teréz 
Szűcs Éva 
Török Szilárd 
Végh Éva 

Révész Márta 

Barak Marietta 
Burány Irén 
Fadgyas Júlia 
Kocsis Júlia 
Kovássy Mariann 
Markovics Piroska 
Mrena Teréz 
Lippay Rauch Klára 
Vető Mária 

Atyimás Erzsébet 
Fekete Marika 
Fodor Katalin 
Gulyás Julianna 
Házy Hedvig 
Jandó Júlia 
Kazi Annamária 
Kocsis Júlia 
Koppán Éva 
Kovássy Éva 
Kovássy Mariann 
Kövess Ilona 
Linka Eszter 
Maresh Marika 
Mrena Erzsébet 
Mrena Teréz 
Nagy Ilona 
Simkó Margit 
Szokolyai Gabriella 
Varga Emőke 

Mr William Winford,  Swinburn 
Egyetem Művészeti osztály 
vezetője (Manager of Arts)  

Harris Ádám 
Harris Mónika 

Szügyi Szilveszter 
Dér József 
Fogarassy Ferenc 
Jakabos József 
Kovács György 
Krsztekanits Sándor 
Markulia Miklós 
Pelle Lajos 
Spiller István  

Győri Izabella 
Szügyi Margit 
Zanáti Marika 

Vető Olga 
Kövesdy Éva 

Ámon Lilla 
Marót Márta 
Padányi Gyöngyvér 

Ámon Lilla 
Boros Emil 
Burány Irén 
Burány Péter 
Fogarassy Ferenc 
Juhász Géza 
Kövesdy Éva 
Merkli Ferenc 
Rigó Tamás 
Sulyok István 
Sulyok Piroska 
Sülly Sándor 
Szabó Gyula  

Bakos Anikó 
Bartha Annamária 
Csernátony Zsuzsanna 
Ferencz Ildikó 
Hadarics Gertrude 
Kulcsár Erzsébet 
Sebők Gizella 
Egy Magyarországi vendég 

Bakos Anikó 
Bartha Annamária 
Bartha Etelka 
Bartha Izolda 
Csernátony Zsuzsanna 
Deák Julianna 
Fekete Marika 
Ferencz Ildikó 
Franciska 
Garayné 
Hadarics Gertrúd 
Koppán Éva 
Kulcsár Erzsébet 



13 

Hungarofest 2009 (folytatás) 

Konyha kellékek bérlete: 

Italok beszerzése: 

Konyha - ételek elkészitése 

Gulyást készitette 

Étel kiosztók 

Edények összeszedése 

Mosogatás 

Kukorica főzők 

Kürtőskalács készitők 

Pék - kemencében sült kenyér 
és húsok 

Sörkert 

Műsorbemondók  

Műsor felelős 

Együttesek 

Egyéni fellépések 

Táncház 

Tánccsoportok 

Hende József 

Hende József 

Szabó Edit 
Atyimás Erzsébet 
Bácsi István 
Bácsi Marika 
Bakos János 
Erdősi Rozália 
Gergely Klára 
Godó Marika 
Henkul Marika 
Juhász Géza 
Kazi Annamária 
Lázár Matild 
Lengyel Kató 
Lukács Klára 
Molnár Rózsa 
Zakariás Ági  

Szabó György 
Szabó Marika 

Béli Rozália 
Fogarassy Marika 
Juhász Etelka 
Kiss Aranka 
Miskei Rózsa 
Morino Edina 
Szabó Henrietta 
Szállási Katalin 
Virág Marika 
Zakariás Ági 

Bartha Rebecca 
Czudar Michael 
Derényi Gábor 
Erdősi Dezső 
Fodor Jolán 
Fodor Sándor 
Fogarassy Marika 
Galambos Teréz 

Harmati Anikó 
Kulcsár Erzsébet 
Polónyi Marika 
Szabó Benedek 
Szabó Katalin 
Zakariás Ági 

Atyimás Erzsébet 
Czudar Éva 
Czudar Zsuzsanna 
Gergely Klára 
Gruber Katalin 
Katona Irén 
Kovács Róbert 
Kovássy Mariann 
Szabó Dávid 
Szabó Szilvia 
Szilágyi Piroska 
Szilágyi Tibor 
Weber Zsuzsanna 

Cserkészek 

Fülöp Árpád és neje 

Tóth Zoltán 
Tóth Erika 

Bakos Krisztina 
Juhász Angela 
Kertesi Amy 
Kovássy Imre 
Scaffidi Corey 
Szilágyi Kristóf 
Szilágyi Mónika 
Tóth Linda 
Tóth Mónika 
Tóth Timea  

Kocsis Yvette 
Kövess Károly 

Pál Zsuzsanna 

Vardos Trió   
Box Hill City Balett—részlet a 
"János Vitéz" Balettből  

Endrődi Éva, Magyarországról 
Nádai Ingrid  
Nagy Tamás, Nox Együttesből 
Toldi Bianca 

Farkas Tamás, tánctanár, 
Magyarországról  
Vardos Trió  

Canberra-i 
Gyöngyösbokréta 
Blazsev Andrea 
Blazsev Brigitta 
Gubicsik Sámuel 
Hewitt Sarah 
Kelemen Dávid 
Szuromi László 
 
Kultúr Kör Néptánccsoport 
Babinczky István 
Fazekas Ervin 
Kovács Cassandra 
Kovács Chritopher 
Kratz Jamie 
Kratz Jerry 
Pál Benji 
Pál Dániel 
Selymesi András 
Svak Emili 
Svak Gabriella 
Zöldhelyi Tamás 
 
Melbourne-i 
Gyöngyösbokréta 
Néptánccsoport 
Bálint Enikő 
Bico János 
Csernátony László 
Huszár Jutka 
Juhász Péter 
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Hungarofest 2009 (folytatás) 

Részlet A "Megfeszitett" rock 
operából 

Zenekarok 

Gyermekfoglalkozás 

Sakkverseny 

Hungarofest kiállitás  
utáni takaritás 

Egyéb 

Beszámolóért felelős 

Papp Etelka 
Sinka Imre 
Siposőry Christa 
Tóth Timea 
Vigh Zsolt  
 
Magyar Központ 
Néptánccsoport 
Anton Jeffrey 
Anton Stephanie 
Bankó Jano 
Bonn Martin 
Foley Callaghan 
Foley Claudine 
Hegedűs Emily 
Jobbágy Adél 
Jobbágy Erika 
Móra Adél 
Móra Attila 
Orbán Attila 
Papp Emese  
 
QUJ Táncegyüttes  
Babinczky István 
Bálint Enikő 
Móra Luca 
Pál Andrei 
Pál Cassie 
Rind Attila 
Sinka Imre 
Svak Andrea 
Svak László 
Vető László 
Vidács Éva 
Vigh Zsolt 

Melbourne-i Fiatalok 

Névtelen Banda:  
Jusztin Adrián 
Jusztin Tamás 
Jusztin Zoltán 
Ternovac Dániel 

Paska Béla 
Varga Lidia  
 
 

Székely Zenekar:  
Kocsis András 
Kocsis Erzsébet 
Juhász Lajos 

Zeneműhely:  
Hegedűs József 
Hegedűs Chrystal 
Hegedűs Zoltán 
Morino Angie 
Papp Ferenc 
Risztics István 
Tóth Sándor 

Szabó Marika, Magyar Nyelv 
Iskola igazgatója 

Simon Endre 

Bálint Kálmán  
Bálint Rózsika  
Idős Magyarok Klubja   
Jobbágy Simona  
Mrena Teréz 
Szegedi Erika  
Tánccsoport szülök  

Bakos János  
Banai Géza  
Fogarassy Ferenc  
Hende József  
Kövesdy András  
Osmond Sándor  
Párizs Szabolcs  
Tóth János  
Vető Tibor  
Zanáti Béla  
Zanáti Károly 

Atyimás Erzsébet  
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2 009. március 5-én érkeztünk Ausz-
tráliába, mindketten először és nagy 
várakozással a találkozasok, a hatalmas 
ország természeti szépségeiről szerzett 

olvasási és filmélmények birtokában, és ter-
mészetesen felkészülve arra, hogy átadjuk min-
dazt az ismeretet, amelyről úgy gondoljuk, az 
anyanyelv megtartásában, ápolásában, a közös-
ségépítésben nagy szerepet jatszhat az ausz-
tráliai magyarság körében. 
 De ne szaladjunk a dolgok elébe. Elöször 
arról szólunk, hogyan is csöppentünk ide. 
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőmű-
vészeti Lektorátus (MMIKL) főigazgatója, Bor-
báth Erika az elmúlt évben (2008) meghivást ka-
pott a Sydneyben rendezett identitás konferen-
ciára, amelyen számos eszmecsere után jutott 
arra a döntésre, hogy az általa vezetett Intézet 
élére áll, vállalja és támogatja az anyanyelv meg-
tartására iranyuló kapcsolatok elindítását, emel-
lett  különböző művészeti ágak segítségével épít 
hidat, és segíti a közös gondolkodást a magyar-
országi és ausztráliai magyarok között. Igéretet 
tett arra, hogy ez évben két előadóművész, 
drámapedagógus, versmondással, szinjátszással 
foglalkozó szakember, valamint Erdelyből egy 
néptáncos házaspár utazik  Ausztráliába az Inté-
zet szervezésében és támogatásával. 
 Közösen meghírdetett és rendezett digi-
talis fotópályázat  eredményeként 2009. március 
14-én Canberrában a Magyar Köztársaság 
Nagykövetségén nyílt meg az Ausztrália magyar 
szemmel cimű fotókiállítás, amely - reményeink 
szerint - több nagyvárosban is bemutatásra 
kerül.  
 A hivatalos meghívás megérkezett, az 
MMIKL biztosította a kiutazás költségeit, így itt 
vagyunk Ausztráliában.  
 Két nagy város magyarságának 
vendégeiként először Sydneyben tartozkodtunk, 
majd március 25-én szállt le a gépünk Mel-
bourne-ben. Vendéglátóink – Kövesdy András és  
Éva — mindenben segitségünkre voltak, hogy 
feladatainknak eleget tudjunk tenni. 
 De kik is vagyunk, honnan jöttünk - és 
mint a jatékban is mondjuk -, mesterségünk 
címere? 
 Tóth Erzsébet, Zsóka vagyok, kulturális 
szakember és előadóművész, a Magyar Mű-
velődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
osztályvezetője. Tatabányán élek és Budapesten 
dolgozom. 
 Számos kulturális rendezvény, vers-
mondóverseny, színjátszó esemény elindítója és 
egyben játékos résztvevőjének is mondhatom 
magam.  
Több mint 20 éve tehetséggondozó – vers-

mondó, színjatszó – szaktáborokat vezetek 
gyerekek részvételével , ahol előadásokat ren-
dezünk, olyan alapokat adunk (tiszta beszéd, 
játékos gyakorlatok) a résztvevőknek, amelyek 
elsősorban élményt és nem munkát jelentenek a 
kicsiknek és nagyobbaknak, illetve észre sem 
veszik, hogy játék közben mennyi fontos tudni-
valót sajátítanak el. Személy szerint  nagy 
hangsúlyt fektetek a tiszta, helyes magyar kiej-
tésre, a szép beszédre, mert erre Magyaror-
szágon is is nagy szükség van. 
 Vallom, hogy az örömmel végzett munka, 
átsugárzik azokra, akikkel foglalkozom, és elmé-
lyültebb munkára ösztönöz. 
 Azt remélem, hogy a Melbourne-ben 
eltöltött rövid idő alatt sikerült olyan módszereket 
átadnunk a szakembereknek, pedagógusoknak, 
és olyan élményt a gyerekeknek, amely felkelti 
az érdeklődést, segíti a további együttműködés 
útját-módját meghatározni.   
 Lázár Péter vagyok előadóművész, 
drámatanár, rendező.  Egy  60 lelkes Zala me-
gyei faluban, Almásházán élek  és  sza-
badúszóként dolgozom. Változatos munkáim az 
utobbi évtizedben főként iskolákhoz, szociális 
intézményekhez és közművelődési feladatokat 
ellátó civil szervezetekhez kötödtek és 
drámapedagógiai ill. színházi irányultságuak vol-
tak. Szeretek járatlan utakon elindulni, ezért ez 
az ausztráliai megbizatást is szívesen vállaltam. 
 Egyik szivügyem a színházi nevelés 
(Theatre in Education), amelyben egy  színész-
drámatanárokból álló társulat 3-4 órát, vagy akár 
egy egész tanitási napot “dolgozik” együtt 
egyetlen iskolai osztállyal. E programok mindíg 
egy adott korosztály számára készülnek 
valamely, a korosztály egészét érintő problé-
mára. 
 A másik fontos terület az otthonban élő 
felnőtt pszichiátriai betegekkel és szenvedélybe-
tegekkel végzett munka, melynek középpont-
jában szintén a drámajáték áll. 
 Itt tartózkodásunk alatt számtalanszor 
elhangzott a kérdés, milyennek látjuk az ausz-
tráliai magyarokat, hogyan látjuk problémáikat, 
hogyan érezzuk magunkat.  
 A válaszokat visszafelé inditva: nagyon 
jól érezzük magunkat, mindenűtt, ahol megfor-
dultunk barátsággal, nyitottsággal fogadtak ben-
nünket. Utunk során érdeklődéssel hallgatták 
előadásainkat és kérdésekkel igazolták vissza 
valóban foglalkoztatja őket a megismert módsz-
erek újszerűsége.     
 Hogyan látjuk a problémáikat? Azt 
tapasztaljuk, hogy aggodnak a  magyar nyelv 
megmaradásáért, érzik, látják, tapasztalják, hogy 
másképpen kell a jövőben tenni azért, hogy a 
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jobbára angolul beszélő fiatalok ne veszítsék el 
szüleik, nagyszüleik anyanyelvét. Ez a feladat 
egészen más hozzáállást kíván, a korábbi 
esetleg már megmerevedett formákat kicsit 
lazítani, kérdéseket feltenni és válaszokat adni, 
hogy új irányokba léphessenek. 
 Milyennek látjuk az ausztráliai magyaro-
kat?  
 Gyönyörű országban élnek, derűsek, 
mert ez egy derűre hangolt ország a nyilván min-
denutt meglévő ilyen-olyan bajok mellett. Itt nem 
látszik a kor az embereken, mindenkit sokkal 
fiatalabbnak gondolunk és ez azt jelenti, hogy 
törödnek egészségükkel és tesznek is azért, 
hogy teljes életet élhessenek. Ebben a teljes 
életben nagy szerepe van az olyan öszefogás-
nak, amelyre a Megfeszített cimű előadás volt a 
legkiválobb példa. 
 
 

 

A Megfeszítettről 
 

Melbourne-ig kellett jönni, hogy előadáson lás-
suk Koltai Gergely - Szüts István, valamint a Kor-
morán Együttes alkotását. A dalokat részben is-
mertük, de előadásként Quittner János ren-
dezésében élhettük át először a Megfeszített 
Golgotáját. 

Nem titkolom, előben szeretem élvezni a mű-
vészi teljesítményt, a nekifeszülést, a pillanat 
varázsát, de ezt a fenntartást gyorsan elmosta a 
várakozás, a nézőtér izgalma a szinpadra 
allókért, az előadás felvezetésének méltósága és 
bensőséges indítása. 

Miért éppen a Megfeszített? Vallott erről a ren-
dező és olvashattunk a műsorfűzetben is. Úgy 
gondolom, nekem elsősorban hitet, erőt és olyan 
töltekezést jelentett, amely megerősített abban, 
hogy meg kell fognunk egymás kezét, ne sodor-
jon el bennünket, ne sodorja el nyelvünket ez az 
értékvesztett világ.   

Izgalmas volt azt a kettősséget megélni, hogy az 
általunk jól ismert énekesek más alakban lépnek 
elénk, ugyanakkor a figurák hitelességét senki 
nem kérdőjelezheti meg, hiszen a négy főszere-
plő kiválasztása rendezői telitalálat volt. 

A táncosok ereje, sodró lendülete (Gyakran 
végeznek műhelymunkát jeles magyarországi 
táncosokkal, mint ahogyan most is közöttük tán-
colt Farkas Tamás, s a táncos tréningek eredmé-
nyével nem csupán Melbourne-ben talákoz-

tunk.), végig az előadás gerincét képezte. Ugy-
anakkor jelen volt Shakespeare színházának 
bája, a mesteremberek jutottak eszembe  az 
apostolok jeleneteit látva.  

Kiváló táncosok, fiatalok és felnőttek együtt, egy 
ügyért dolgoztak hónapokon át. Ismerve a nem 
professzionális színházi működést, nem lehetett 
egyszerű összeegyeztetni a munka, a család, a 
hétvégek rendjét a próbákra szánt rengeteg 
idővel. Biztosan tudják már, a befektetett idő, en-
ergia visszatérül a közösen létrehozott produkció 
élményében, a felemelő pillanatokban, a jövőbeli 
visszaemlékezésekben, és  hogy érdemes 
időnként erőn felül vállalni a közösségért, mert 
összetart nézőt és játszót, fiatalt és időset és 
igen, felmutatja, hogy együtt lehet és kell 
működni, és ha lehetőség adódik, játszani. 

Nézőként átélve hallatlan erőt, energiát sugárzott 
a szinpad, hát még a világot jelentő deszkán 
lenni! Mi lesz ezekkel az összeadodó energiák-
kal, ha vége az előadásnak? Három előadás a 
befektetett munkához képest nagyon kevésnek 
tűnik, gondolom ezt a szereplők is így érzik. Biz-
tosan megtalálják a lehetőséget a továbblé-
péshez, akár a produkció további játszásához, 
akár majd egy új előadás létrehozásához. Most 
még a jól megérdemelt sikerben, szeretetben 
fürdenek. Így kell, hogy legyen, mi is szívből 
gratulálunk!  A lényeg, hogy gondoljanak majd a 
további feladatokra, a következő évre, az újabb 
színházi bemutatóra. Ehhez kivánunk akaratot, 
elhivatottságot. 

Tóth Zsóka és Lázár Péter 
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Magyar népitánc a Federation Square-en. 
 
A Melbourne-i Gyöngyösbokréta népitáncegyüttes szombaton, március 21.-én Melbourne 
belvárosában, a Viva multikultúrális fesztiválon, nagy sikert aratott.. Energikus táncaikkal, 
valamint Farkas Tamás szóló legényes tánca elkápráztatta a nagy melbournei közönséget, akik 
tetszésüket nagy tapssal igazolták.  

A márciusi munkanap résztvevői 
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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  

I am searching to find Tamás Lajos who 
was living in Melbourne in the 1960’s. He 
would now be approximately 80 years old. 
He was possibly born in Nagykanizsán. If 
anyone knows of him, please call  
Suzanne on 0402763598. 
  
Keresem Tamás Lajost aki Melbourne-ben 
élt a hatvanas években. Ma kb. 80 éves 
és lehetséges (de nem biztos) hogy 
Nagykanizsán született.   
Ha valaki tud róla, kérem hivja  
Suzanne-t a 0402763598 számon. 

My name is Klara Young-Chin (nee Majoros).I 
am living in Niagara-on-the-Lake, Canada. I am 
a Hungarian and I was born in Novi-Sad in 
former Yugoslavia. I had an aunt Ilonka 
Majoros (born in Novi-Sad) who was married to 
Srbo Jankovic  and emigrated to Melbourne 
Australia sometime in the early 1960's. They 
are both now deceased. They had a son (my 
2nd cousin) sometime around 1965 his name is 
ROBERT JANKOVIC (BORN IN AUSTRALIA), 
and I have never met him but would like to get 
in touch if at all possible. I have no way of 
knowing how to do that. I was hoping that your 
organization could point me in the right 
direction. There is no urgent matter except that 
I would like to connect with a family member. 
Would you be kind enough to pass my email on 
to anyone who may be able to help me, or 
perhaps you can give me some leads. Thank 
you kindly in advance, for your help. 
Klara Young-Chin 
POBox1095 
Niagara-on-the-Lake, Ontario 
L0S1J0,Canada 
Klaramyc@sympatico.ca 
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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. 
 
 
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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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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április 4. szombat  Munka nap 
 
április 5. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet   
    Gulyás / Halászlé főzővereseny     
 
április 10.  péntek  11:00 Református Istentisztelet  
                    15:00 Evangélikus Istentisztelet 
                    19:30 Katolikus szertartas 
 
április 12. vasárnap     11-kor Református Istentisztelet  
            
április 19. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet  
     
április 26. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 
     
     
            
     
    Májusi naptár 
május 3. vasárnap  Anyák napi ünnepség 
május 24. vasárnap  Klub ebéd és Prof. Ábel András előadása 
május 31. vasárnap  Trianoni emlékműsor 
    Regnum Szövetkezet ebédje 
   
       
            

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 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 András, Kövesdy Éva. 

ÁPRILISI NAPTÁR 
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