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A Magyar Társadalmi Klub 
vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 
KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2011-ben: 

délelőtt 11 órától du. 4.-ig. 

 
Május 22 
Június 26 

Július 31—Disznótoros ebéd 
Augusztus 28 
Szeptember 25 

Október 30 
Novembre 27 

 
Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
Ebéd csak előzetes bejelentésre: 

Szabó Edit: 9560 1270 

Kedves „Hiradó” előfizetők 
vagy akik előfizetők szeretnének lenni, kérjük a 
csekket HUNGARIAN COMMUNITY COOPERA-
TIVE 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.  
Szerkesztőség 

Könyvtári órák minden pénteken du. 1-3-ig és minden második kedden, a 
Knox-i Idős Magyarok összejövetelén de.10-du.3-ig. 

Szeretnénk a könyvtárat más napokon is nyitvatartani, ha lenne önkéntes vállalkozó. Kérjük 
jelentkezzen : Szeverényi Lászlónál (03) 9879 8203, vagy Szegedi Erikánál (03) 9801 2043  

63 sz Tormay Cecil Lcscs és az 54 sz Hunor és 
Magyar Cscs 2011 Munkaterv– május 

 
május 7:  Anyáknapi műsoros ebéd  
 
május 7:  Összejövetel  
 

Az Ausztrál Vöröskereszt ismét keresteti 
Ladislao MULLER cimű személyt.  

Telefonszám 8327 7883 

MUNKANAP 
 
Április 2.-i  Munkanapon a következő 
személyek vettek részt: Bakos János, 
Kovács György, Sülly Eta, Tárnokai János, 
Tóth János, Vető Olga, Vető Tibor. 
 
Májustól a szervezett munkanap szünetel, 
azonban kérjük akinek van szabadideje az 
bármikor, bejelentés nélkül is segithet az 
udvar, kert stb.karbantartásában.Minden 
segitőkész személyt várunk!egitőkész 
személyt várunk!!!! 

 
Szives figyelmüket előre is köszönjük. 

 
A Központ vezetősége 
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 MEGHIVÓ 
 

A Regnum Szövetkezet vezetősége szeretettel 
hivja és várja honfitársait 2011. május 29-én, 

vasárnap de 11,30-kor a Magyar Központ 
Nagytermében rendezett 

 
 
 
 

 
9 órakor szentmise 

 
Magyaros konyha   -   Gazdag Tombola 

 
Bővebb felvilágositás és helyrendelés: 

Pál Zsuzsa 9873 1508 vagy  
0414 988 125 

2011. március 20  

Gulyás és Halászlé főzőverseny 
A Hungarofest alatti jóidő tovább folytatódott. 
Március 20.-án, vasárnap, is derűs napfényes 
reggelre ébredtünk. Amikor én a Központba 
érkeztem, tiz óra körűl,  a bográcsokban már 
illatozott a különböző módon, titkos receptek 
szerint készitett gulyás és halászlé. Mint a 
boszorkánykonyhákban, a bográcsok alatt vigan 
csapkodtak a lángok, mivel parázs felett a lassú 
főzés csak ezután következett, miután már az 
izeket jól eltalálták a mesterek. 

Végig kiváncsiskodva, belenézve a bográcsokba 
kérdezősködtem és kérdéseimre a következő 
válaszokat kaptam: 

Szabó Csaba, Kövács Dóra „Dunántúli Halászlé”-t 
készitettek  és ő szerintük a finom halászlé titka, 
hogy „legyen sürűje”. Burbai Gizella és Sebők 
Mihály alföldi gulyáslevest főztek, titka, hogy 
„nagymama (Gizella) készitse”. Kövesdy Éva és 
András „Matyó Gulyást” főztek és titkuk az, hogy a 
jellegzetes matyó szineket mind belefőzik. 
Gyöngyösbokréta Néptánccsoport tagjai titkos 
recept szerint kettöt jobbra, kettöt balra keverve 
főzték  a „Csárdás Gulyást”. Hegedűs Józsi 
bográcsában főtt a „Tótfalusi gulyás”.  Elárulta, 
hogy háziborral készül a főztje, azt viszont nem 
árulta el, hogy mennyi bor kellett a gulyásba és 
mennyi a szakács poharába?  Erdős Rozika „Zalai 
Gulyás”-t főzött, az ő titka az, hogy ő főzi és 
szivvel fő. Rozika, Eildonban frissen fogott halból, 
hálászlét is készitett.  

Vilma Mama főzte a „Mama Gulyást”, igy 
ünnepelte 82.-ik születésnapját. Isten éltesse 
sokáig, jó egészséget kivánunk neki, hogy még 
számtalan versenyen vehessen részt. 

Forgács László kitartóan minden évben, 
barátokkal körülvéve, főzte „Pacal Pörkölt” 
különlegességét. Kérdésemre, hogy mi van 
benne? – huncut mosoly volt a válasz. 

Nádasdy Péter „pesti módra” készült Pacal 
Pörköltje elhagyatva magában főtt. Már olyan 
nagy a tapasztalat, hogy szakács sem kell hozzá. 
Az okos pacal magától elkészül.  

Gulyásfőzés verseny nyertesei: 
Első dij: Erdősi Rozália és Karcsi - Zalai Gulyás 
Második dij: Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes - 
Csárdás Gulyás 
Harmadik dij: Sebők Mihály és Burbai Gizella 
(Mama) - Alfőldi Gulyás  
  
Halászléfőzés verseny nyertesei: 
Első dij: A Birálók mindkét félnel első dijat adtak  
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Erdősi Rozália és Károly - Eildoni Halászlé, Kovács 
Dóra és Szabó Csaba - Dunántúli Halászlé 
  
Közönségi dij:  
Első dij: Itt ugyszintén egyenlő szavazatot kapott 
mindkét fél. - Kövesdy Éva és András, Sebők Mihály 
és Burbai Gizella (Mama) 
Második dij:Hegedűs József 
  
Két nagybográcsban főtt gulyás egyikét Spurigán 
János és Kati, a másikat Szabó Edit és Kazi An-
namária készitette. Ezek a gulyások birálaton felüliek 
és ha dijazva lennének minden alkalommal ők vinnék 
el a babért. 
  
Zsüri tagok: Vigh Zsolt, Bánáti Erik és Kiss Árpád 
 
Dijkiosztás után következett a lángos, ami ez alkalom-
mal is olyan finomra sikerült és olyan hamar elfogyott, 
hogy némelyik dolgozó személy meg se kóstolhatta.   
Palacsinta is készült, különböző töltelékekkel, ami 
szintén népszerűnek bizonyult. 
 
A nap nagyon kellemesen, jó szórakoztató zene mel-
lett telt el. Befejezésül, Kiss Árpád vezetésével, rög-
tönzött táncházban vehettek részt a tánckedvelők, 
beleértve azokat a táncosokat is, akik a munkában is 
részt vállaltak. Igy ilyen vidám keretek között ért véget 
a 2011 év Főzőversenye.  
 
Minden alkalommal, bármilyen rendezvényt követően, 
a vidám befejezés után jön a legnehezebb része a 
napnak amit a rendezők végeznek. Legnehezebb 
mert mi sem lenne könnyebb mint a közönséggel ha-
zamenni, mivel az addig elvégzett munka már bő-
ségesen elég volt. 
 
Ezért elismerés a benevezőknek, a birálóknak a meg-
jelenteknek, mindenkinek aki segitett és utoljára de 
nem utolsósorban a rendezőknek. 

      
 Atyimás Erzsébet  
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Hungarofest rendezvényeit 
összefogó személy:  

Pál Zsuzsanna 
 
Központ Igazgatói, 
tisztviselői: 

Atyimás Erzsébet 
Ámon Lilla 
Bakos János 
Ferencz Ildikó 
Fodor Jolán 
Fodor Sandor 
Galambos Imola 
Hadarics Gertrud 
Hende József  
Kazi Annamária 
Marót Márta 
Pál Zsuzsanna 
Sülly Eta 
Sülly Sándor 
Szabó Edit 
Szabó Gyula 
Szetey István 
Tóth János 
Vető Olga 
Vető Tibor 
Zanáti Károly 
 
Hungarofest Önkéntes 
dolgozói: 
Bácsi István 
Bácsi Marika 
Bádon Márta 
Bakos Anikó 
Bakos Krisztina 
Bálint Kálmán 
Bálint Rózsika 
Balogh Viktória 
Banai Géza 
Bartha AnnaMária 
Bartha Gyöngyi 

Béli Rozália 
Bencs Elvira 
Bogár Rózsika 
Boros Emil 
Burány Irén  
Burány Péter 
Csernátony Zsuzsanna 
Csik Katalin 
Czudar Lajos 
Dér József 
N.t.Dézsi Csaba 
Erdősi Rozália 
Faith Éva 
Farkas Miklós 
Ferencz József 
Ferencz Vilmos  
Finta Julianna 
Finta Zoltán 
Fodor Imre 
Fogarassy Ferenc 
Fogarassy Marika 
Foley Claudine 
Fülöp Árpád 
Fülöp Éva  
Gergely Klára 
Godó Marika 
Gruber Katalin 
Győri Izabella 
Harkó Enikő 
Harkó Katalin 
Háromszéki Zsuzsanna 
Hende Lucy 
Henkul Marika 
Harmati Henrietta 
Horváth Laura 
Jakabos József 
Jobbágy Erika 
Jobbágy Simona 
Juhász Angela 
Juhász Etelka 
Juhász Géza 

folytatás....... 
Az alábbi személyeknek köszönhető az idei sikeres Hungarofest, melyért     
ismét köszönetet mond a rendezőség: 

Kakucska Ilona 
Kakucska Julia 
Katona Irén 
Katona Rozália 
Kismartoni Tünde 
Kocsis Márta 
Koczek János 
Koppán Éva 
Koppán Lajos 
Korondi Margit 
Kovács György 
Kovács Katalin 
Kovassy Marianne 
Kövesdy András 
Kövesdy Éva 
Kövess György 
Krisztekanits Sándor 
Krisztekanits Violetta 
Kulcsár Ferenc 
Lázár Matild 
Liptai Ibolya 
Makkai István 
Markulie Miklós 
Marót Kálmán 
Martonhelyi Erika 
McNamara Allie 
Mészáros Jessica 
Miklós Béla 
Móra Lucika 
Morino Edina 
Mrena Teréz 
Nagy Gábor 
Pál Andrei 
Pál Cassie 
Pál Leah 
Palló Jayden 
Poor Erzsébet 
Prokish Erzsébet 
Rigó Tamás 
Rodek Antal 
Simó Gizella 
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Spiller István 
Spurigán János 
Spurigán Katalin 
Sulyok István 
Sulyok Piroska 
Svak László 
Szabó Angela 
Szabó György 
Szabó István 
Szabó Marika 
Szállási Katalin 
Szedlák Géza 
Szedlák Rózsika 
Szegedi Erika 
Szegedi Mihály 
Szeredai Magdolna 
Szilágyi Monika 
Szügyi Szilveszter 
Ternovác Dávid 
Tóth Erika 
Tóth Gyula 
Tóth Sándor 
Tóth Timea 
Tóth Zoltán 
Tóth Zsuzsanna 
Világos Eszter 
Világos István 
Virág Marika 
Zoltán János 
 
Védnökök névsora: 
Fővédnök - Csaba Gábor Ma-
gyar Köztársaság Nagykövete 
Világos István tiszteletbeli. 
konzul és felesége Világos Esz-
ter 
Acland Travel—Szabó Edit 
Arrowsmith & Petrucelli Brokers 
Bagin Livia 
Bartha Izolda 
Bognár Magdolna 
Dér József 
Erdélyi Szövetség 
Faith Anna 
Fritz Zoltán 
Gallo Erzsébet 
Gecko Cleaning Service 
Győri Péter 
Jazzy Prints 
J&JGebhardt 
JP Dixon Real Estate 
Juhász Sándor 
Kakucska Júlia 
Kapantzian Artúr Dr 
Kisújság 
Knox City Council 
Kövess Ilona 
Kövess Károly 

Krsztekanits Sándor & Violetta 
Magna Carta Travel 
Marót Kálmán 
Medzihradszky Marianne 
Melbourne Hungarian Com-
puter Club 
Névtelen adományozó 
Padányi Gyöngyvér és György 
Pálfy Tamás 
Regnum Szövetkezet 
Simkó Margit és József 
Szabó Edit 
Szigeti Livia 
Zágon Lajos 
 
Műsorban résztvevők 
névsora: 
Antal Gáspár 
Kocsis-Quittner Yvette 
Kiss Árpád 
Kövess Károly 
Máté Ágnes 
Nádai Ingrid 
Risztics István 
Ternovác Dániel 
Toldi Bianca 
Gyöngyösbokréta 
Néptánccsoport Canberra 
Kultúr Kör Néptánccsoport 
Box Hill City Balett 
Salsa Táncbemutató – Suzie 
Sabolsky 
Leány és Fiú Cserkészcspatok  
Gyöngyösbokréta 
Néptánccsoport  
Magyar Központ Néptánc-
csoport 
Magyar Nyelv Iskola 
Székely Zenekar 
Octagon Blues Band 
Új Hullám Zenekar 
MHTV  
 
Sütemény készitők névsora: 
Bakos Anikó 
Bogár Rózsika 
Csuk Julia 
Fekete Marika 
Ferencz Ildikó  
Fogarassy Marika 
Hadarics Gertrude 
Harangozó Anna 
Henkul Marika 
Hübel Irén 
Kakucska Ilona 
Koppán Éva  
Kovács Erzsébet 
Krisztekanits Violetta 

Lukács Klára 
Pálfy Zsuzsanna 
Serfőző Krisztina 
Simma Edit 
Simkó Margit 
Sülly Eta 
Szabó Marika 
Szügyi Margit 
Tárnoki Ildikó 
Ternovác Edit 
Tóth Borbála 
Tóth Teréz 
Tóth Zita 
Tóth Zsuzsanna 
 
Kiállitás  anyagának ada-
kozói: 
Kézimunkák: 
Atyimás Erzsébet 
Bakos Anikó 
Fenyvesi Ilona 
Fodor Katalin 
Fekete Marika 
Gulyás Júlia 
Házi Hedvig 
Jandó Julia 
Kazi AnnaMária 
Kakucska Ilona 
Kakucska Julia 
Kismartoni Tünde 
Kocsis Julia 
Koppán Éva 
Kovassy Marianne 
Kovassy Éva 
Kövess Ilona 
Kelemen Éva 
Linka Eszter 
Maresh Mária 
Monek Erzsébet 
Mrena Teréz 
Szajkó Katalin 
Simkó Margit 
Strangaric Anna 
Varga Emőke 
 
Fafaragások: 
Bitó György 
 
Festmények: 
Jetmar Ilona 
Jobbágy Sándor 
Mezei Andrew 
Mrena Teréz 
Rácz Judit 
Szetey Ágnes 
Zurbó János 

Atyimás Erzsébet 
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Farsangi Műsoros Délután 
 
Magyarház Szövetkezet rendezésében március 26.-
án délután öt órakor már gyülekeztek a vendégek. A 
pirosrózsákkal diszitett teremben a „Kék Fiúk” 
zenekar kellemes zenéje és a hölgyek Fodor Jolán, 
Sülly Eta és Vető Olga által készitett finom vacsora, 
a bárban Hende József italkinálata várta a 
vendégeket. A rendezőség részéről nagy volt az 
izgalom. Dömsödi Farkas Bálint már sokszor 
szerepelt a Melbourne-i Magyar Központ szinpadán 
és a jóhangulat csinálás fortélyait minden 
alkalommal nagyszerűen alkalmazta, igy a közönség 
mindig megelégedve távozott. Erre emlékezve ezért 
is lett ismét alkalom adva, hogy eljöjjön közénk és 
mint ahogy egy Varázslómester teszi, Bálintnak 
sikerült a közönséget az ő bűvös zenevilágába 
varázsolni. Ez az idei alkalom sem törpül el az előző 
előadások mögött. Miután Bakos János üdvözölte a 
megjelenteket és egyben bemutatta, az est 
főszereplőjét, Dömsödi Farkas Bálintot, elkezdődött 
a műsor. Bálint, most is mint mindig zenekiséretét 
hozta magával de ez sohasem zárja ki, mint ahogy 
ez alkalommal is bebizonysodott, hogy mennyire tud 
alkalmazkodni, a magával hozott zenekiséretet 
elhagyva, Fazekas Lajos (Lali) hozzáértő művészi 
tudásával zenekisérete, vagyis aláfestése mellett is 
énekelt. Az egész olyam természetesen történt és 
úgy viszonyultak egymáshoz mintha egész 
életükben együtt szerepeltek volna. A műsor 
második felében, a jóhangulat tetőfokára hágott, 
Bálint lejött a szonpadról és a közönség között járva, 
a Duna televizió „Kivánság kosár” műsorát utánozva, 

a születésnapot, házassági évfordulót 
ünneplőket, az általuk kért nótával, zenekiséret 
nélkül (a capella), köszöntötte. Az ünneplő 
személyeket keresve Bálintot nagy meglepetés 
érte, amikor megpillatotta a vendégek között 
Biszák Júliát, akit nagy örömében azonnal felkért, 
hogy legyen partnere a folytatásban. Ezután 
Biszák Júlia és Bálint együtt lépett szinpadra és 
Operett részletekkel ajándékozták meg a 
közönséget. A váratlan meglepetés babérja, mely 
minden elénekelt számot követett, a 
megnemszűnő taps volt. A csodálatos műsor 
betétet sorsolás követte, melyre a jegyeket 
Bakos Anikó árulta, ez az az esemény amikor a 
tárgy adakozó és a nyertes örül. Bakos János 
megköszönte Biszák Júliának, hogy 
szereplésével emelte az est szinvonalát, 
Dömsödi Farkas Bálintnak, hogy ismét eljött a 
világ végére és hangulatos, vidám műsorral 
szórakoztatott mindannyiunkat, a vendégeknek, 
hogy eljöttek és utoljára de nem utolsósorban a 
Rendezőknek a kellemes szórakozást. 
Az est ezzel még nem ért véget, mert Bálint 
tovább folytatta műsorát. Ezután következtek 
még nóták,táncdalok. A mulatozást folytatva a 
vendégek lassan, kis csoportokban indultak 
hazafelé, mignem kiürült a terem és csak a 
rendezőség maradt, Bakos János, Fodor Sándor, 
Sülly Sándor, Tóth János, Vető Tibor, Zanáti 
Károly és a fent emlitett szorgos párjaik, akikre 
még a rendezvény utáni munka várt.   
Köszönjük a szép estét! 

      
    Atyimás Erzsébet 
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► 

Koncert a Melbourne-i  
Magyar Központban 

  
 2011 április 10.-én nagy élményben volt része a 
megjelent vendégeknek. V. Molnár Judit a miskolci 
Bartók Nemzetközi Operafesztivál állandó szere-
plője, az Interoperett szólistája és az opera-operett 
gálák primadonnája tartott előadást. 
  
Judit, a műsort,  Puccini – Bohémélet c. Operából 
énekelt áriával nyitotta meg.  A koncert első része 
a “musical”-ok világába varázsolta a hallgatót. A 
műsorban ismert énekszámok voltak, mint a pé-
ldául “My Fair Lady”. 
  
 Szünet után közkedvelt operett részletek követ-
keztek – Lehár, Kálmán, Huszka és Strauss mű-
veiből. A közismert, de még mindig népszerű op-
erett számokat, nagy élvezettel hallgatta a közön-
ség. Többen dúdolták, vagy halkan énekelték a 
szép dallamokat.  
  
 Befejezésűl a “Madárka, madárka” cimű népdal-
ban gyönyörködhettünk Judit kitűnő előadásában. 
  
 Köszönjük Judit a felejthetetlen műsort és 
reméljük rövidesen újra Ausztráliába, illetve Mel-
bournebe láthatjuk.  Ugyancsak köszönet a  
Magyar Köpont vezetőségének és segitőiknek akik 
megszervezték a kellemes délutánt. 
  
 Kövesdy Éva  

 
 
 
 
 
 
 

A TRIANON  TÁRSASÁG Viktóriai Tagozata 
 

2011. június 4-én szombaton du. 2.00-kor  
koszorúzást  tart a hősi Emlékmünél,   

 
Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény.  

 
A  SZĺNVONALAS  MŰSOR   

KEZDETE du 3-óra 
 

A Magyar Központ Ifjúsági Termében  
( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )  

 

EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA  
91 éve történt Magyarország tragikus 

szétdarabolása. 
 

Nemzeti dalainkat előadja :  Zenemühely együttes 
  

Mindenkit szeretettel hív és vár a rendezőség. 
Belépődíj  5 dollár, gyermekeknek  ingyenes. 

 
Érdeklődni lehet : Szegedi Mihály (03) 9801 2043 

 
IGAZSÁGOT  MAGYARORSZÁGNAK !  

Az Erdélyi Szövetség hίrei 
 
Húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe 

az idén szinte egybeesett Magyarország új 
alkotmányának végleges megalkotásával, melyet 
bίzvást nevezhetünk nemzeti öntudatunk 
feltámadásának. Ez az Alkotmány a parlament 
több mint 2/3-os többségének elfogadásával 
félreérthetetlenűl a világ összmagyarságának 
készült. Magyarország kormánya nemcsak 
szavakban, de tetteiben is felelősséget vállal, 
minden egyes magyarért, ίgy erdély magyarjai 
sem lesznek többé a “nemzet árvái” 

A székelyek felemelkedéséhez minden 
tehetséges erdélyi magyar fiatalra szükség van, 
tehát  lehetőséget kell teremteni számukra a 
továbbtanuláshoz. A jelenlegi magyar kormány 
ezért – lehetőségeihez mérten – nagyon sok 
iskolát és alapίtványt támogat, de az csak egy 
hányada bár nagy, de mégis csak egy hányada 
annak amennyi kellene. Sok hozzánk hasonló 
segίtő szervezet különböző megközelίtéssel ezt a 
hiányt akarja pótolni. 

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 
elsősorban a tehetséges, de hátrányos helyzetben 
lévő egyént kίvánja hozzásegίteni a lehető 
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legmagasabb képzetség eléréséhez. Egy nemzet 
akkor életerős, ha fiai minden vonalon a lehető 
legmagasabb képzetséggel rendelkeznek. Mi 
azért dolgozunk és kérjük honfitársaink erkölcsi és 
anyagi segίtségét, hogy képesek legyünk - ha 
kicsiben is -, résztvenni a fentiek 
megvalósίtásában. Egy jó eredménnyel 
éretségizett magyar fiatal mintegy évi1000 
dolláros ösztöndίjjal 5 év alatt kiváló orvos lehet. 
Nekünk van egy ilyen fiatalunk, aki 
Marosvásárhelyen végzett és ma már egy ottani 
kórházban dolgozik. Egy másik aspiráns szintén 
Marosvásárhelyen, elsőéves orvostanhallgató. 
Több más ösztöndijasunk pillanatnyilag alsóbb 
fokon tanul. 

Távol áll tőlem a panasz hiszen önként 
tesszük amit teszünk, de szeretnénk  szélesebb 
körben tájékoztatni támogatóinkat munkánkról, 
annak lényegéről és problémáinkról. A múlt évben 
sikeresen toboroztunk, vagyis több mint 80 taggal 
növekedtünk. Részükre május 22-én 2 órai 
kezdettel tájékoztató gyűlésre jövünk össze a St. 

NÉPITÁNC TANITÁS A  
MAGYAR KÖZPONTBAN 

 
Kiss Árpád vagyok Jászberényből, tánc-
művész. A tánccal és kultúrával 
huszonnégy éve folyamatosan 
foglalkozom. 

Tanulmányaimat a Magyar 
Táncművészti Főiskola néptánc-
színházitánc tagozatán végeztem. Az 
iskola után tizennyolc évesen, a 
Magyar Állami Népi Együttesben 
táncoltam hét évet. Az Állami Népi 
Együttes mellett plussz kétéves 
főiskolai képzés után kaptam meg a 
felsőfokú táncművész diplomámat, 
valamint 1999-től visszatértem 
Jászberénybe, a Jászság 
Népi Együttesbe, ahol először 
ismerkedtem meg a tánccal. 

2006 nyarán, 
meghívásra a Het 
Internationaal Danstheater-
hez szerződtem 
Amszterdamba. Az együttes 
Hollandia harmadik 
legnagyobb táncszinháza, repertoárján felvonultat 
szinte a világ minden pontjáról táncokat, zenekari 
számokat koreográfiákat.  

Egy hónapja érkeztem Melbourne-be, és 
azóta folyamatosan foglalkozom az itteni 
tánccsoportokkal. Az utobbi hetekben a hét 
minden napján –estéjén- próbákat tartok, 
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hétvégéket is beleértve. A tánccsoportok tagjai 
lelkesen veszik ki részüket a munkából. 
Tudatosan használom a munka szót, mert 
rengeteg áldozatot igényel mindenkitől aki 
résztvesz a probákon, és rászánja energiáját, és 

szabadidejét, hogy ápolja kultúráját és 
hagyományait. Ebbe természetesen 
beleértem azokat a szülőket is akik 
támogatják, lehetővé teszik gyermekeik 
számára, hogy iskola után ott legyenek az 
estébe nyúló próbákon. Ittlétem alkalmával 
szeretném tovább szélesiteni azt a 
repertoárt, amivel a táncosok már 
egyébként is rendelkeznek. További olyan 
magyar lakta régiók, települések, falvak 
táncaival foglalkozunk, amikkel még nem, 
vagy csak részben kerültek kapcsolatba a 
táncosok.  Közös mukánk eredményeit egy 

táncprodukció keretében 
fogjuk bemutatni a 
közönségnek május 28-án,  a 
Gyöngyösbokréta tánccsoport 
mindkét generációjával, a 
Magyar Központ 
tánccsoporttal, és a Kultúr Kör 
tánccsoporttal, valamint a 
Vardos együttessel 

közreműködve. 
  Ezúton szeretnék köszönetet mondani a „Magyar 
Népitánc Kultúra Alapitvány” számára, akik 
meghivására érkeztem, és elegettehetek ennek a 
nem mindennapi kihivásnak. 

Kiss Árpád  

István templom társalgójában. A meghίvottakat 
levélben is értesίtjük. Nagyon szeretnénk, ha ezen 
az összejövetelen minden meghίvott résztvenne.. 
További tevékenységünk érdekében tanácsaitokat 
meghallgatjuk és kérdéseitekre legjobb tudásunk 
és ismereteink szerint választ adunk. 

Jelenlegi ösztöndίjasaink számára a 
következő tanévre megvan ugyan a fedezet, de 
további működésünk sikere az októberi Erdélyi 
Ebéd bevételétől és támogatóink nagylelküségétől 
függ. 

A múlt havi tájékoztatónkban jelzett Erdélyi 
Ebéd rendezésének dátuma tőlünk kivülálló ok 
miatt megváltozott. Az új időpont október 2 du, 
12.30. Jó egészségben és kiválló étvággyal akkor 
és ott találkozunk. 

Szövetségünk fennállása óta jelszavunk 
nem változott. 

 
SEGÍTS HOGY SEGÍTHESSÜNK!!! 

 
Krsztekanits Violetta 
sajtófelelős  



Az idős Magyarokat gondozó Árpád 
Otthon hirei 

Évente négy alkalommal  rendezünk sütemény 
vásárt, Anyák Napján, Júliusban a zenés, Bécsi 
Kávéházi mintára (zenészünk Paska Béla Strauss 
és operett zeneszámokkal szórakoztatja 
bentlakóinkat). Ezt követően Apák napján, majd 
Karácsonykor ünnepelünk. 

Vendégeink virágokkal, fehér abroszokkal szépen 
megteritett asztaloknál, zenét hallgatva, kávézás, 
forró csokoládé, sütemények, finom torták 
elfogyasztása mellett egy  kedves, szép délutánt 
töltenek el. 

2O1O Karácsonyán az egész cserkész csapat 
eljött, műsorral megünnepelni idős bentlakóinkkal 
ezt a szép ünnepet. 

Olyan meghitt volt a kórus, karácsonyfa fényénél, 
bevonva időseinket és  a közönséget, együtt 
énekelték a szép magyar karácsonyi énekeket. 

Most Anyák Napjára készülünk, és ez azért is 
fontos, mert az idén Magyarországi szokás szerint 
május első vasárnapján tartjuk meg. 

Sikerült különböző, fiataljainkat foglalkoztató és 
tanitó szervezetek közreműködését megszerezni 
műsor számokkal ünnepélyesebbé tenni a napot.  

Igy pl. a Magyar Iskola, Magyar Cserkészek, és a 
Magyar Központ kis tánccsoportja fog szerepelni. 

Minden bentlakó Édesanya, Nagymama, 
Dédnagymama  fehér virágot fog kapni. 

A szépen megtervezett magyaros szórólapok már 
részben kiosztásra kerültek. Köszönet ezért a 
Knox Idős Magyarok klubjában, elnöknőjüknek 
Toth Terikének, Nunawadingban az Örök Ifjak 
klubjában, Madai Sándornak, akik mindig 
szivélyesek, hogy kiosszuk a szórólapokat, 
és kihirdetik rendezvényeinket. 

Az Ujságok szerkesztőinek  is köszönet, hogy 
közzé teszik hirdetéseinket,valamint a magyar 
nyelvű rádió minden évben kihirdeti 
rendezvényeinket. 

Kérjük magyarjainkat jöjjenek el és tapsaikkal 
jutalmazzák meg a műsorban résztvevő 
fiataljainkat. 

Hozzanak és vásároljanak süteményeket és 
töltsenek idős magyarjainkkal egy szép, kellemes, 
magyar Anyák Napját. Köszönjük.  

Az Árpád Otthon Committee Nevében 

Győri Izuka  
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Korona Csárda ÉtteremKorona Csárda Étterem  
  Májusi  különleges programajaiMájusi  különleges programajai  

  
Papa Joe (Hegedűs Józsi) zenél 

május 6, péntek 7-órától 
4 fogásos vacsora 

ár: $40 
  

Névtelen Együttes Zenél 
május 7, szombat 7-órától 

4 fogásos vacsora 
ár: $55 

  
Anyák Napi Ebéd 

május 8, vasárnap 12-órától 
…Saluti Armonici… 

6 fiatal szenzációs zenész Olasz Baroque 
zenével szorakoztatja a kedves vendégeket. 

4 fogásos vacsora 
ár: $49 

 
A híres Várdos est  

A Gyöngyösbokréta Tánccsoporttal 
május 20, pének 7-órától 

4 fogásos vacsora 
ár: $45 

  
Válassza ki kendvenc müsorát, hozza el 

rokonát és baratját a Koronába ahol mindig 
sok szeretettel várják. 

  
Asztalfoglalás: 9801 8887 

  
Látogassa meg web oldalunkat: 

www.korona.com.au 
Cim; 760.Boronia Rd,Wantirna 

A BÉKÉS ÉDESANYÁK 
 
Csendes öröm egy szép mosoly, 
Mint selyem fátyol le, s fel hajol. 
A kimért érv sikert arat, 
Bántást kerül mert jó akarat. 
 
A fenyítése, ha kell, halkan elég. 
Tőle árad a figyelem is feléd. 
A visszhangja el ne marad, 
Bátran int, hogy el azt ne hadd. 
 
Bátor szívű édesanyák, 
Szépen szólnak mert jól tudják, 
Hogy egy hangos kiabálás 
Az elbukás és semmi más. 
 

Antal Péter 

Május - Pünkösd hava - "Május hűvössége 
a gazdának üdvössége" 

május 12-13-14.—Pongrác, Szervác, Bonifác,  
ókeresztény vértanúk, ezek a fagyos szentek. „ Sok 
bort hoz a három ác ha felhőt egyiken sem látsz.” 

Húsvét után 40 nappal  Áldozócsütörtök. - „Mint az 
Áldozócsütörtök, olyan lesz az időtök.” 

Pünkösd—„Pünkösd napi esésre,   ne várj áldást a 
vetésre.” 

május 25.  -Orbán: - „Orbánnak napja hogyha fényes, a 
vincellér, mint páva, kényes.” 

„Ha Orbán nevet, a szőlő sír!” 
A szőlőtermő vidékeken szent 
misét tartottak tiszteletére. 

Május 1-én májusfát állítottak a természet 
újjászületésének szimbólumaként. Talán a római 
Florália pogány szokásából ered. Ez több napi fesztivál 
volt, melynek  a huszadik század utódja  a majális. Sok 
helyen, a nép szokásai  szerint, a legények, szalagok-
kal, virágokkal, tojással, borral diszitett  Májusfát állitot-
tak a lányos házak elé, igy adták a falu népének tud-
tára, hogy melyik lányt kedvelik. Néhol a házakat is 
diszitették és helyenként pünkösdkor “kitáncolták a fát” 
azaz a fa leszedését tánccal ünnepelték.   

Május jeles ünnepe az Anyák napja 
„ Az anya küzd a világ közepén, 
Szeme aggódón csügg gyermekén. ” Várnai Zseni 
 
Az édesanya minannyiunk szivében különleges helyet 
foglal el. Ő az, akihez örömünkben, bánatunkban for-
dulhatunk, ő az, aki számára mi mindig a legfontosab-
bak vagyunk. Viszont mi már nem vagyunk olyan figyel-
mesek mint az édesanyák és előfordul, hogy kellőké-
pen nem foglalkozunk úgy velük, mint ahogy az illene 
és ahogy ő azt megérdemelné. 
 Ez az ünnep már nagyon régi, már az ókori görögök 
tartottak tavaszi ünnepeket az anyák tiszteletére. A 
történelem során mindig volt egy nap, vagy ünnep 
amikor az anyákat köszöntötték.1914-ben lett az Ameri-
kai Egyesült Államokban,  május 2., nemzeti ünnep. 
Európában az első világháború után vált népszerűvé a 
virágkereskedők szervezeteinek köszönhetően. Mag-
yarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honositotta 
meg. Az első anyáknapi köszöntést 1925-ben szervez-
ték és három évvel később egy miniszteri rendelet 
hivatalos  iskolai ünnepélyek közé sorolta ezt a napot. 
Mi magyarok május első vasárnapján ünnepeljük, 
köszöntjük az Édesanyákat. Ausztráliában, Anyáknap-
ját, május második vasárnapján ünneplik. 
„ Amennyi a zöld fűszál, 
égen ahány csillag jár, 
májusban a szép virág: 
annyi áldás szálljon rád. ” magyar népköltés 
 
Isten éltesse az Édesanyákat, Nagymamákat, Ük-
mamákat, Szépmamákat! - legyen sok örömük a 
családjukban! 

Atyimás Erzsébet 
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Néptánc próbák március 1.-től június 19.-ig 
 
Kiss Árpád, magyar néptánc okatató itt tartózkodása alatt 
táncpróbák, a Magyar Központ Ifjúsági termében, a következő 
napokon lesznek. 
 
Hétfő és szerda  8 órától — Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
Kedd és péntek 6,30-tól — Magyar Központ Néptáncegyüttes 
Szerda és csütörtök 6,30-tól — Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
kezdő felnőtt csoport 
 
Érdeklődni:  Huszár Jutka 0412 809 793  
   Jobbágy Simona 0411 486 242 

NÉPITÁNC AZ ÁRPÁD 
OTTHONBANBAN 

 

Á p r i l i s  1 7 . - é n  v a s á r n a p  a 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
megajándékozta az Árpád Otthon lakóit 
egy rövid táncbemutatóval melyet nagy 
örömmel fogadtak. Három Erdélyi táncot 
mutattak be Kiss Árpád táncművész 
vezetésével, ami egyben izelitőt adott a 
május 28.-i „Egymillió Lépés” gála 
műsorból. 

Kövesdy Éva 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429   
email: kalman.blint09@optusnet.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:   9727 2898  
email: sjobbagy@swin.edu.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
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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május 1. vasárnap   8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
      
május 7. szombat   Anyáknapi műsor a Cserkészek rendezésében 
 
május 8. vasárnap   8.30 Szentmise 
      
május 15. vasárnap  8.30 Szentmise     
     11.00 Református Istentisztelet 
 
május 22. vasárnap     10.00 Evangélikus Istentisztelet  
     11.00 Református Istentisztelet 
     Klub Ebéd 
 
május 28. szombat  “Egymillió Lépés” Néptánc előadás 
 
május 29. vasárnap  8.30 Szentmise 
     Regnum Szövetkezet ebédje 
       

Juniusi naptár  
 
június 4. szombat   Trianoni megemlékezés 
június 25. szombat  Magyar Központ Néptáncegyüttes bálja 
június 22. 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 Május 20.-ig eljutattni 
tel/fax 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com, atyem@bigpond.com vagy  

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

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

MÁJUSI NAPTÁR 
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