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A HUNGAROFEST tizenkettedik alkalom-

mal lett megtartva.  Talán az egyik legnagyobb kultu-
rális megmozdulás Ausztráliában, de minden bi-
zonnyal Viktoria államban a Melbourne-i Magyar 
Központ által rendezett Hungarofest a legnagyobb 
rendezvény. Az elsőt 1994-ben tartottuk “Folkfest” 
név alatt. Azóta kétévenként újra szervezzük. Ez ad 
alkalmat kultúránk, népművészetünk és művészeink 
széleskörű bemutatására. Hogy ez a rendezvény 
sikeres legyen, minden Hungarofest befejeztével 
kezdődik a következő megszervezése, ami a kemény 
és sokrétű munka után nem könnyű feladat. 
 A 2013. évi Hungarofestre való készületek 
mellett vendég fogadásra is készültünk, mivel Szlo-
vákiából a Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 
harmincegy tagja, meghivásunknak eleget téve, 
február 20-án Melbourne-be érkezett.  
 Február 16-tól megkezdődtek a fizikai előké-
születek.  A tervek, először csak papiron a különböző 
részlegek vezetőinek jegyzeteiben léteztek: kiállitás, 
teremek előkészitése (asztalok, székek, stb.), szinpad, 
vásáros bódék, söntés, szabadtéri sátrak, italok és a 
főzéshez szükséges nyersanyag beszerzése, konyha 
felszerelés és az 1,200 darab töltöttkáposzta elké-
szitése. Ugye még felsorolni is sok. A sok bizony-
talanság és izgalom ellenére minden időben elkészült 
és  
Péntek este, február 22-én, a nyitásra, már a kiállitás 
szines látványa köszöntötte és a finom ételek illata 
csábitotta a vendégeket. A látogató, a belépő összeget 
a parkőröknek kifizetve, a járműt az autóparkolóba 
hagyva, felmenve az Ifjúsági terem lépcsőjein az 
előcsarnokba érkezve, első pillantása a népművészet 
szines remekeire esett. Itt voltak elhelyezve a Ké-
zimunka Kör értékes darabjai. Tovább haladva 
megcsodálhattuk a magyar tájak népviseleteinek 
remekeit.  A kiállitó terembe lépve elénk tárult a 
képzőművészetnek különböző műfaja, grafikától a 
modern festészetig és fotóművészetig. Mivel nem 
vagyok szakértő, igy talán nem is tudom hűen tovább 
adni a látványt a kedves olvasónak. De talán egy 
kiállitást nem lehet másodkézből értékelni, azt látni 
kell, mert egy alkotás sokféleképp magyarázható, 
ahány ember annyi a vélemény.  
 Pénteken, vacsora után került sor a Hungaro-
fest gazdag kiállitásának megnyitására, tiszteletbeli 
vendégünk, Sikó Anna Magyarország Ausztráliai 
Nagykövetének személyében, akit erre a feladatra,  
Kövesdy András kért fel. De mielőtt erre sor került 
volna Nt Dézsi Csaba üdvözölte, köszöntötte, a ti-

szteletbeli vendégeket, Sikó Anna Magyarország 
Nagykövetét, Világos István tiszteletbeli konzult és 
feleségét Esztert, Sydney, Adelaide, Brisbane 
lelkipásztorait, a más államokból érkezett közösségi 
vezetőket, a Szöttes Kamara Néptáncegyüttes tagjait, 
Berényi József  Szlovákia-i Magyar Közösségi Párt 
elnökét, a megjelent irókat és költőket, a Magyar 
Központ vezetőit, a helyi képzőművészeket, a kiállitás 
szervezőit, a megjelenteket és utoljára de nem 
utolsósorban, a kiállitás vendégét, a Dunaszerdahelyi 
születésű Méry Gábor fotóművészt, kinek alkotásait 
lehetett megtekinteni “Felvidéki várak és kastélyok “ 
cim alatt. XIII.,XIV. és XV. századi magyar nagyhatalom 
alatt készült Oltárképek és tiz templom falképeinek 
fényképei felvidékről. Méry Gábor nevéhez több 
művészeti naptár fűződik, valamint két könyv szerzője.  
Sikó Anna megnyitó beszédében megjegyezte, hogy 
mi Magyarok nemcsak voltunk, hanem most is nagy 
kultúr-nemzet vagyunk (hivatkozva az előző beszédre) 
és a Hungarofest-et “Magyar Ünnepnek” “három-
napos  magyar örömünnep”-nek nevezve megnyitotta 
a kiállitást.  
 Ezután videovetités következett Arany Adal-
bert László fényképeiről. Nagy Myrtil, a Szöttes Kama-
ra Néptáncegyüttes egyik tagja, aki a Forum Kisebbség 
Kutató Intézetben dolgozik, szintén köszöntötte a 
jelenlevőket és elmondta, hogy a Hungarofestre való 
meghivás nagy megtiszteltetés az Együttes számára és 
ezután ismertette:  
“Arany Adalbert László életét és munkásságát, aki 
mint “szlovákiai magyar nyelvész, tanár, 
néprajzkutató, múzeumigazgató, a szlovák nyelvjárás-
kutatás egyik megalapítója. Rozsnyón érettségizett, 
majd a pozsonyi Comenius Egyetemen szlovák nyelvé-
szetet és filozófiát tanult. 1937-ben szerzett doktori 
címet, majd évekig a pozsonyi magyar gimnázium ta-
nára volt. 1937-től a Šafárik Tudós Társaság nyelvtu-
dományi részleg mellett működő magyar bizottság 
vezetőjeként a szlovákiai magyar nyelvjárások 
gyűjtését irányította. 1943–1946 között a Szlovák 
Tudományos Akadémia kutatója. * 1946-ban magyar 
nemzetisége miatt elbocsátották állásából. 1947-ben 
bekapcsolódott a Csehszlovákiai Magyar Demo-
kratikus Népi Szövetség munkájába. 1949-ben letar-
tóztatták, és 8 évi kényszermunkára ítélték. 1955-ben 
elnöki amnesztiával szabadult. 1955-1958 között a 
rozsnyói Járási Múzeum igazgatója, 1958-tól Po-
zsonyban fizikai munkás, majd a munkatáborban szer-
zett súlyos betegsége miatt visszaköltözött Rozsnyóra. 
Utolsó éveiben ismét nyelvészeti kutatásokat foly-

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Comenius_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0af%C3%A1rik_Tud%C3%B3s_T%C3%A1rsas%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1k_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1k_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csehszlov%C3%A1kiai_Magyar_Demokratikus_N%C3%A9pi_Sz%C3%B6vets%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csehszlov%C3%A1kiai_Magyar_Demokratikus_N%C3%A9pi_Sz%C3%B6vets%C3%A9g&action=edit&redlink=1


4 

tatott. Jozef Orlovskýval (Szabó József – Új Szó) megírta 
az első szlovák nyelvű strukturalista nyelvtankönyvet. 
Érintőlegesen a szlovákiai magyarok néprajzával is fo-
glalkozott. Hagyatékának feldolgozása során került elő 
ismét azon balladagyűjtemény, amelyet még a II. 
világháború alatt gyűjtött diákjaival közösen.” ( Wikipe-
dia) 

*“Egy olyan értelmiségi mag-
yar csoportban tevékenyk-
edett, amely a kitelepítések és 
a csehszlovák–magyar lakos-
ságcsere idején jelentéseket 
és felméréseket készített a 
csehszlovákiai magyarság 
helyzetéről és jogsérelméről. A 
csoportot Pozsonyban és Bu-
dapesten tanuló egyetemisták 
képezték, akik Arany köré 
szerveződtek. 1946-tól minte-
gy 36 fiatal értelmiségi, 
köztük papok, református lelkészek, tanárok 
csatlakoztak a mozgalomhoz. A szervezetet végül 1949-
ben leleplezték. A jelentéseket Mindszenty hercegprímás 
tartotta irattárában, s amikor az ellene irányuló per me-
gindult, megtalálták ezeket a jelentéseket. A magyar 
hatóság a csehszlovák rendőrségnek adta át az ügyet, és 
ezeknek a bizonyítékoknak az alapján, államellenes 
összeesküvés vádjával ítélték el az egész csoportot.”ÚJ 
SZÓ”   Arany Adalbert László 1967- ben hunyt el. 
 Az est műsorát, a Szőttes Kamara 
Néptáncegyüttes a “Sok Zsuzsanna napokat” Széki 
mulatság cimű előadása gazdagitotta. A néptánc 
kedvelői, művelői találkozhattak Gémesi Zoltánnal, a 
Szőttes művészeti vezetőjével és az Együttes tagjaival. 
Zoltán által vezetett táncház szintén nagy sikert aratott. 
A táncház utolsó száma előtt Ferencz Vilmos,  Agócs 
Gergely néprajzkutató (szintén felvidéki, akivel az itteni 
közösség tagjainak volt szerencséje személyesen is talá-
lkozni), zenész tiszteletére elénekelte “Fenyveserdő a 
tanyám” és “Ha felkelek korán reggel hajnalban” dalo-
kat, a jelenlevők csodálkozó örömére. 
  A táncház befejeztével, miután már a vendégek 
elmentek, a Szöttes együttes tagjai nem voltak elég 
fáradtak, a helybeliek ámulatára,  a Ritka Magyar 
Népzenekar közreműködésével, a mulatást villanyoltásig 
folytatták.  
 
Február 23, szombat 
“Ég a napmelegtől a kopár szik sarja” ez a verssor 
nagyon jellemző a február végi, március elejei időjárásra. 
Nem csak a nővényzet, de minden élőlény égett a szo-
katlanúl tartós meleg idő hatására. Persze kivéve azokat, 
akik önsanyargatásból élvezik a meleget.  
 A hőség ellenére telt ház volt. A nagyteremben 

az asztalok mellett ülők jó étvággyal fogyasztották, ki-ki 
a maga választotta kedvenc ételét. A szinpaddal szem-
ben, a terem végén, állt az “Arany Szarvas fogadó”- 
nevezett söntés, ahol tömény italtól a jó hideg magyar 
sörig, minden volt kapható. A süteményes sátor sem 
maradt le a kinálatban, krémest, tortákat, különböző 

házi süteményeket és kávét 
lehetett kapni. A fogadó 
másik oldalán állt a 
“Hungarian Goods Pty Ltd” 
italárusitó bódéja ahol min-
dennemű palackozott italt, 
pólókat és egyéb tárgyakat 
lehetett vásárolni. Tovább 
haladva a “Sakk Klub” reklá-
masztalánál az érdeklődő 
felvilágositást kaphatott , az 
Ifjúsági épület földszintjén, 
Simon Endre  szervezésével 
történő SAKK versenyről. A 
Sakk Klub által vezetett tom-

bola első dijának szerencsés nyertese  Torontóból Mel-
bourne-be látogató kedves vendég volt. A Canberrában 
élő, kétszeres ifjúsági, magyar sakk bajnok Tóth András 
nemzetközi sakk mester részvételével “sakkszimultán”-
t (egyszerre több ellenféllel való mérközés) tartottak. A 
verseny népszerünek bizonyult a diszvendégek körében 
is. A sakk tájékoztatók mellettük foglalt helyet az 
Acland Travel utazási irodát Szabó Edit képviselte, aki 
szakszerűen megválaszolta az utazni vágyók által feltett 
kérdéseket. Eggyel tovább lépve a “Hungaricum” 
bódéhoz érkezett a keves vendég, ahol a savanyú ká-
posztától Erős Pista paprikakrémen keresztül az 
óhajtott libamájig mindent lehetett kapni. A mutatós 
csomagolású, igazi, piros törött paprikát is itt lehetett 
megvásárolni. Túl sok lenne mindent felsorolni, de az 
bizonyos, hogy legtöbb igényt kielégitő áruk sorakoztak 
a polcokon. Itt, egy fedél alatt volt található a 
“Tudakozó” vagyis magyarúl az “Információ” részleg. 
Idejöttek az emberek és megkérdezték, hogy miért ülök 
itt a sátorban. Erre a feleletem -“ha kérdeznek, válaszo-
lok”, tehát itt én voltam a házigazda.  Az asztalon so-
rakoztak a különböző rendezvények szórólapjai, itt volt 
kapható a Szöttes Zenekar  CD-je, a“Hiradó” (Magyar 
Központ havonta megjelenő újságja). A napi műsor 
után érdeklődők mellett a segitők/szereplők étel/ital 
jegyeiket itt vehették át. Berényi József MKP elnök által 
ajándékozott térképeket, is itt vehették át az 
érdeklődők. Ugyan ezeket ingyen lehetett elvinni, de 
egy személy javaslatára,  pénzadományt fogadtam el, 
melynek összege 44 dollár volt. Használt kézimunka 
darabok, babák stb. eladásából 110 dollár bevétel lett.  
Itt jelentették be úgy az elveszett, mint talált tárgyakat 
is. Az elveszett tárgyak: egy fekete iPhone és egy 
fényképezőgép. Talált tárgy egy szürke fényképezőgép. 
Az érdekeltek kérjük hivják a Hiradó szerkesztőségét. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jozef_Orlovsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
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 Tovább haladva a két terem közötti átjáró 
helyiségben az étel pénztárhoz érkezett a látogató, 
ahol egy óriás tábla hirdette a nagy választékban 
kapható ételeket. Innen beléptünk a Magyar Tár-
sadalmi Klub Szövetkezet termébe, ahol szintén meg-
teritett asztalok várták a vendégeket. Itt foglaltak 
helyet, (amikor én végigmentem a termen) kerek 
asztalnál, az IRÓK-OLVASÓK forumának résztvevői 
László Noémi költő, az erdélyi Magyar Irók Ligájának 
Elnöke, Rózsássy Barbara költő, a Magyar 
Irószövetség választmányának tagja, Szentmártoni 
János a Magyar Irószövetség Elnöke, György Attila 
iró, Király Zoltán költő, akik előtte a “Hősök Em-
lékmű” mellett  felállitot sátorban 
tartották az Irók-Olvasók forumát “ 
Végek dicsérete”, találkozás a kortárs 
magyar irodalommal a végeken” cim-
mel. 
 Itt a Klub helyiségben is volt italmé-
rés és az étel kiszolgálása. A szorgos, 
a nap végére igen fáradt, kiszolgálók 
sürögtek, forogtak és irigységre méltó 
gyorsasággal adagolták a fi-
nomabbnál, finomabb ételeket, 
szomjoltó italokat. Most nem so-
rolom fel, hogy milyen ételeket le-
hetett kapni, remélem a ki-
váncsiságukat felkeltve legközelebb 
eljön Ön is kedves olvasó és szemé-
lyesen tapasztalja, a hagyo-mányos, magyar konyha 
remekeit. Az ajtón kilépve elénktárult a “sörkert”, 
ahol mint valamikor, vásárok alkalmával, sátrak voltak 
felállitva, középen helyet hagyva az asztaloknak és 
székeknek, ahol Spurigán János és Katalin, hirneves 
gulyását, marha és bárány gulyást, fogyaszthatták a 
gulyás inyencei az Octagon Blues délutáni 
hangversenye mellett. A sörkert szórakoztató zenéjét 
még a népszerű Pityu és Ági duó és a közkedvelt Né-
vtelen Banda szolgáltatta. A söntés a tekepálya 
közepén foglalt helyet, ahol a felnőtt cserkészek 
voltak szolgálatban. Itt lehetett oltani a szomjúságot 
az elfogyasztott étel után, vagy csak eny-hiteni a 
meleg okozta szomjat.  A Cserkészcsapat a Magyar 
Nyelviskola tanáraival felváltva, a Szent István Öku-
menikus Templom előtti pálmafák alatti részen, a 
gyerekek szórakoztatásával foglalkoztak. Itt történt a 
mézeskalács diszités, gyöngyfűzés, arcfestés,  
“Hungarofest” felirattal jelvénykészités, Makkai Már-
ta bőrdiszműves bemutatása és mivel, hogy olyan 
meleg volt, a gyerekeknek igen jól esett a vizipisztoly 
csatában részt venni.  Az iskola felügyeletében történt 
a gyurmázás, rajzolás és festés, a gyerekek által ké-
szitett festményeket a kisház falán száritották és a 
szülök onnan szedték össze gyermekeik művészi alko-
tásait, hogy hazavigyék. Tovább menve, a finom illa-

tokat követve, a gulyás főzőket egyik oldalról a kürtős 
kalács sátor, ahol sokan várták a nagyon kimelegedett 
sütő személyek által frissen készitett kalácsot, őlelte 
közre, a gulyás bogrács másik oldalán, Tóth Zoltán 
“pékmester” kemence sütödéje volt található. Itt ké-
szültek a finom kemencét igénylő sültek. A kivételesek 
is itt vásárolhatták meg a “ritkánkapszot”, azért ki-
vételesek, mert egy kemencében csak bizonyos men-
nyiséget lehet sütni, a finom frissen sült kenyeret. Zoli, 
a kemencéjét, éjjelt is nappalá téve üzemeltette. 
Nélküle már nem is lenne igazi Hungarofest. 
Szombat esti “ Kerti Buli” alatt a Magyar Társadalmi 
Klub épületének sarkánál találhattuk meg a 

kolbászsütőket, ahol  a sült kolbászt 
savanyúkáposz-tával és zsemlével 
árulták, azon vendégeknek akik újra 
megéheztek a mulatásban.  
 A fenti beszámolómban, a 
konyhát szándékosan hagytam ki, 
mert azok, akik a szakácsi és segitői 
munkát ez alkalommal is vállalták, 
minden elismerést és külön figyelmet 
érdemelnek. Ez a csoport, Erdősi Rozi-
ka és Svak László vezetésével, olyan 
volt, mint a testben a sziv, nélkülük 
nincs Hungarofest. A meleg időjárás 
próbára tett mindannyiunkat, de a 
konyhán dolgozóknak, a meleg 
többszörös fokát kellett átvészelniük. 

Bátran mondhatjuk, hogy munkájukért öket illeti a 
legnagyobb érdem, dicséret és elismerés, mert ételeik-
kel remekeltek. 
 Szombat és vasárnap a szórakoztató műsorról, 
a műsorvezetők, Kocsis Quittner Yvette (magyar) és 
Kövess Károly (angol), tájékoztatták a vendégeket. 
Övék volt az a megtiszteltetés, hogy ajtónyitástól 
műsor végéig, nagy szakértelemmel és könnyed hu-
morral láthatták el feladatukat. Amikor Yvette kelle-
mes hangján megszólalt, a vendégek figyelme a be-
mondók felé irányult, várakozva, hogy mi fog követ-
kezni. Karcsi legtöbbször valami érdekességgel szinezi 
mondókáját, mellyel a magyar nép jóhirét is növeli. Ez 
alkalommal a délutáni műsor ismertetése alatt a ma-
gyar nyelvről a következőket olvasta fel:  
“THE HUNGARIAN LANGUAGE The English Philologist, 
Sir John Bowring, spoke many languages: Hungarian 
was one of them. He translated many Hungarian po-
ems into English and issues a literary chrestomathy. In 
its foreword he wrote the following: 
The Hungarian language goes far back. It developed in 
a very peculiar manner and its structure reaches back 
to times when most of the now spoken European lan-
guages did not even exist. It is a language which devel-
oped steadily and firmly in itself, and in which there 
are logic and mathematics with the adaptability and 
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malleability of strength and chords. The Englishman 
should be proud that his language indicates an epic of 
human history. One can show forth its origin; and al-
ien layers can be distinguished in it, which gathered 
together during the contacts with different nations.  
Whereas the Hungarian language is like a rubble-
stone, consisting of only one piece, on which the 
storms of time left not a scratch. It’s not a calendar 
that adjusts to the changes of the ages. It needs no 
one; it doesn’t borrow, does no huckstering, and 
doesn’t give or take from anyone. This language is the 
oldest and most glorious monument of national sov-
ereignty and mental independence. What scholars 
cannot solve, they ignore.  In philology it’s the same 
way as in archaeology. The floors of the old Egyptian 
temples, which were made out of only one rock, can’t 
be explained.  No one knows where they came from, 
or from which mountain the wondrous mass was tak-
en. How they were transported and lifted to the top of 
the temples. The genuineness of the Hungarian lan-
guage is a phenomenon much more wondrous than 
this. He who solves it shall be analysing the Divine 
secret; in fact the first thesis of this secret: 

‘In the beginning there was Word, and 
the Word was with God, and the Word 
was God’. 

SIR JOHN BOWRING. (1792-1872)” 

A műsorvezetők elsőnek, röviden beszámoltak a 
péntek esti történtekről és bejelentették a nap első 
művészét  Paska Bélát, akinek a “Jó ebédhez szól a 
nóta” műsora, illő köret volt a finomabbnál, finomabb 
konyhai remek ételek mellé. Béla ismerős nótáival, 
mosolygós arcával, mindig remek hangulatot tud 
teremteni. Ez most is igy volt.  
 A szombati műsor első, látványos számaként 
a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes “Füzesi 
fogásolás” és “Széki tempó”, majd pedig “Addig gyüjj 
el én Mártonyom” zobori leánytáncot láthattuk. Az 
előadásukat megnemszünő taps követte, nagy volt a 
siker. Ezután az “Új Hullám” zenekar talpalávaló és 
mulató zenével és Pakai Rózsa vidám dalaival 
szórakoztatták a közönséget, olyan jó kedvet 
csináltak, hogy a mindannyiunkkal elfelejtették a nagy 
meleget. Ekkora már a hűtőberendezés sem sokat ért.  
A műsor következő száma a “Box Hill-i Ballett Iskola” 
növendékeinek bemutatója volt. Az iskola 62 éve 
működik évente 110-120 növendékkel. Műsoruk első 
száma “Palotás” volt, Lovaghy Ida balettmester  kore-
ográfiája ezt követte a “Strauss keringők” és “Modern 
Balett” Jan Turner balettmester koregráfiája. Már 
több alkalommal résztvettek az elmúlt Hungaro-
festeken és szines előadásaikkal, mint ez alkalommal 
is, a szinvonalat emelték. Kövess Károly virágcsokrot 
nyújtott át a két balettmester/koreográfusnak. 
 A következő előadó, Canberrából, Tim Meyen 

cimbalomművész volt. Tim, aki nem magyar szárma-
zású, már tizenöt éve cimbalmozik, művészetét Er-
délyben tanulta. Cimbalom szólója, a Ritka Magyar 
népzenekar kiséretével a régi, ahogy szokták mon-
dani, békebeli magyar hangulatot idézték fel. 
Csárdásoktól a hallgató zenéig mindent játszottak, 
játékukat  Alt István primás ének csokorral szinezett. 
Mint: “ Csillagos ég merre van a magyar Hazám?, 
Virágzik a cseresznyefa”, Édesanyám rózsafája,” stb.  
A Zenekar játéka után, Néptáncegyveleg bemutató 
következett. Elsőként a Magyar Központ 
Tánccsoportjának apró tagjai népi játékokat, 
mondókákat és táncokat adtak elő. Velük tapsoltak a 
szinpad előtt ülő apróságok is. A műsort Magyar 
Központ Tánccsoportjának idősebb tagjai folytatták, 
akik szines táncaikkal szórakoztatták a közönséget. 
Bemutatójuk nagy taps közepette ért véget. A Ma-
gyar Kultúr Kör Néptáncosai, három tácot mutattak 
be, melyek koreográfusai Gémesi Zoltán, Svak László 
és Babinszky István voltak. Táncaikat nagy újjongások 
között fejezték be. Következett, a Gyöngyösbokréta, 
Kiss Árpád  Palátkai tánc cimű táncbemutatója. Be-
fejezésül a Canberrai Gyöngyösbokréta Bodrogközi 
és Szilágysági táncokat mutattak be, mindkét táncot 
Gubicsák Sámuel tanitotta be. A műsor utolsó számát 
a Gyöngyösbokréta előadásában láthattuk, melyet 
Gémesi Zoltán tanitotta be. A Néptáncegyveleg 
táncosai szines mezei csokor virágaihoz hasonlitottak, 
tánccaikkal elkápráztatták a közönséget.  
 A műsorvezető pár, Yvette és Karcsi , 
üdvözölték és köszönetet mondtak, Ausztrália összes 
államából érkezett vendégnek, beleértve Victória 
állambelieket is, hogy jelenlétükkel megtiszteltek 
bennünket. Ezután Sikó Anna Magyarország Ausztrá-
liai Nagykövete hivatolasan megnyitotta a 2013-évi 
Hungarofestet. Többekközött összefogásról beszélt, 
hogy félretéve a különbségeket, a Dél kereszt-je alatt, 
ilyen szép ünneplésnek lehetünk része, mint az idei 
Hungarofest. Magyarok vagyunk együtt ünnepelünk!  
Ezután a Nagykövetasszony átadta a szót Halász 
Jánosnak, Magyarország Kultúrális Államtitkárnak, 
aki hazánk  nevében köszöntötte a megjelenteket. 
Elmondta, hogy a kultúra a legfontosabb kincs, 
nemzeti öntudatunkat, hovatartozásunkat mutatja és 
ilyen alkalmakkor lelkünk is ünneplőbe öltözik és hogy 
Magyarországnak oda kell figyelni a világban bárhol 
élő minden magyarra. Továbbá bejelentette a 
“Körösi-Csoma Sándor” kultúrális támogatás 
kezdetét, mely támogatásban, itt a Hungarofesten 
résztvevő Méry Gábor fotóművész kiállitása és a 
Szőttes Kamara Néptáncegyesület már részesült.  
 A műsor folytatásaként a Szöttes Kamara 
Néptáncegyüttes népzene és népdal előadását hall-
hattuk, melybe Risztics István is bekapcsolódott a 
következő dalokkal: “A faluban nincs több kislány”, 
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“Sudár magas, sudár magas a nyárfa teteje”   
Ezután ismét a népszerű Új Hullám zenekar követ-
kezett, vacsorához szólt a vidám nótázás. 
 Az est gálaműsorát a Szöttes Kamara 
Néptáncegyüttes előadásában láthatuk. A Bár em-
lékezete maradjon meg... cimű műsort mutatták be, 
ami következő egyedi részekből állt: “Táncok búzából, 
Füzesiek 69-ből, szavalat Wass Albert – A Gyökér meg-
marad, Mezőfelei táncok, Emlékezetük megmarad – 
vetités, Györgyfalváról, Ritka Magyar Népzene Együttes 
játéka, “Addig gyüjj el én Mártonyom” – Zobori tánc, “A 
Miskolci csárdában” – Gömöri táncok. Ezen előadásuk 
is hatalmas tapsviharral fejeződött be.  Rövid bemutató 
működésükről:                                                                                                                                     
“Szőttes a szlovákiai magyar népművészet 
reprezentatív együttese. Tagjai olyan amatőrök, akik 
szeretik a népművészetet, szívügyük annak ápolása és 
továbbadása. A Szőttes 1969-ben alakult azzal a céllal, 
hogy segítse felkutatni, ápolni és megőrizni a hazai és 
az egyetemes magyar, valamint a környező népek 
népművészeti hagyományainak legszebb értékeit, 
különös tekintettel a néptánc, népdal és hangszeres 
népzene felkutatására, ápolására, ezek színpadi 
formában való feldolgozására és terjesztésére. E 
kitűzött célhoz mind a mai napig hűek maradtak, amit 
nem kis mértékben bizonyít úgy a jelenlegi Bár 
emlékezete maradjon meg … című, valamint az eltelt 
több mint negyven év alatt bemutatott további 18 
egész estét betöltő műsor. Első egész estét betöltő 
műsorunk ősbemutatója 1970. VI. 6-án volt a Galánta 
melletti Alsószeliben, A tűznek nem szabad kialudni 
címmel. Fellépéseink zömét –küldetésünknek eleget 
téve– főleg Szlovákia magyarlakta városaiban, 
falvaiban valósítják meg. Ezenkívül gyakori meghívottai 
a különböző hazai, nemzetközi jellegű 
folklórfesztiváloknak, ami a magas művészi színvonal 
elismerése..”  

Szőttes honlap 

 
 Ezután a még szórakozásra vágyók, a sörk-
ertben, a Kerti Buli-ban vehettek részt. Pityu és Ági duó 
és a Névtelen Banda szórakoztató zenéjével záróráig 
folytathatták a mulatozást és a táncot. Mindkét  
együttes a jóhangulat művészei.  
 
Február 24, vasárnap  
Elsőnek A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes népzene 
és népdal előadását hallhattuk. A vasárnapi előadások 
szinéhez nagyban hozzájárúlt Toldi Bianca éneke és 
hegedűjátéka. Repertoárja a következő volt: első rész a 
Szőttes műsora előtt:  De Falle: Spanyol táncok, Mary 
Cohen: *Második rész a Szőttes műsora közben: Csil-
lagok alatt – ének, Bródy János: Mit tehetnék érted, 
Koncz Zsuzsa: A kis herceg és Valahol egy lány. Bianca 
az a személy, akinek kedves szereplésérse mindig 

számithatunk és énekét hegedűjátékát örömmel hall-
gatjuk.  
 A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes férfi 
csoportja Fűzesi fogásolás és a lányok  Zobori 
leánytáncot adtak elő  Addig gyüjj el én Mártonyom... 
cimmel. A táncokat követően, ismét Toldi Bianca 
szólója következett.* 
 Ritka Magyar Népzene Együttes játékának 
örvendett  a vendégsereg, amikor Csernók Klára 
énekelt. A két primás felváltva énekelt és vezette a ze-
nekart. Műsorukat, Tim Meyen cimbalom játéka ki-
sérte. 
 A műsorvezetők, Yvette és Károly, e napon is 
meleg szavakkal üdvözölték a megjelenteket és ezen a 
napon külön köszöntötték Világos István tisztelet-beli 
konzult és kedves feleségét Esztert, megköszönve 
mindkettőjük áldozatos munkáját és a Hungaro-
festben vállalt védnökségüket. A nap tiszteletbeli ven-
dége, Szlovákiából Berényi József  a Magyar Közösségi  
Párt elnöke lett bemutatva, akinek köszöntője követ-
kezőképpen hangzott: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket és 
megköszönjem, hogy itt lehetek, feleségem nevében is, 
ötszázezer magyar üdvözletét hozva. Amit már előttem 
megtett a Szöttes Kamara Néptáncegyüttes és a Ritka 
Magyar Népzenekar a tánc és dal művészet nyelvén. 
Többek között elmondta, hogy a második világháború 
utáni egymillió magyarból, százezren áttelepültek a 
mostani Magyarországra és a többiek kényszerből ki-
vándoroltak. Trianoni határozat és a kivándorlás az 
oka, hogy ma már csak ötszázezer magyar él Szlo-
vákiában. Ez azért is szomorú, mert a magyar tör-
ténelem számos nagyjai a mai Szlovákia területén 
magyarnak születtek és ott alkottak.  Továbbá 
elmondta, hogy mint az Ausztráliában élő magyarok, ők 
is küzdenek a magyar kutúra és nyelv megmaradásáért. 
Az utolsó Szlovákia-i népszámlálás után készült térké-
peket hozott ajándékba. Kérte, hogy  az Ausztráliában 
élő magyarok ha tehetik, emeljék fel szavukat a szlo-
vákiai magyarok ügyében. Ismét megköszönve a szives 
meghivást, angol nyelven is tájékoztatta a közönséget.  
 Az ünnepélyes köszöntők után a szombati 
előadást megismételve a Néptáncegyveleg került be-
mutatásra a következő együttesek előadásában: Ma-
gyar Központ Tánccsoportjának idősebb tagjai– 
Rábaközi táncok, a Magyar Kultúr Kör – Kalocsai 
táncok, Gyöngyösbokréta - Toborzó, Szatmári, Canber-
rai Gyöngyösbokréta tánca. Hatalmas tapsvihar 
köszöntötte a bemutató csoportokat, illő befejezésül az 
előadott néptánccsokornak. 
 Bemutató után Sikó Anna Magyarország 
Ausztráliai Nagykövetének búcsúbeszéde hangzott el, 
melyet angol nyelven kezdett és magyarul fejezett be. 
Elmondta, hogy büszkeség tölti el, ha magyarokról jót 
hall. Magyarnak lenni kiváltságos. Az ázsiai században, 
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a magyar nép, tapasztalattal szolgálhat a világnak. 
Megköszönte a Hungarofest rendezőinek, hogy része 
lehetett a Magyar Ünnepnek, ennek a csodálatos ren-
dezvénynek. Bejelentette, hogy Canberra város fennál-
lásának századik évfordulóját ünnepli. Az ünnepség 
keretében a Magyar képviselet, a városnak, Székelyka-
put ad ajéndékba, mely októberben lesz átadva. Erre 
az alkalomra mindenkit szeretettel meghiv, aki tud 
jöjjön el. Továbbá mindenkit meghivott a március 9-i 
ENOSI fesztivál vendégszereplésre, a Federation 
Square-en.  
A búcsúbeszéd után a Ritka Magyar Népzenekar 
szórakoztató zenéjét hallhatták a vendégek. A zene 
befejeztével, a Melbourneiek (Gyöngyösbokréta, Ma-
gyar Kultúr Kör, Magyar Központ), Magyarbődi 
táncok-nak nevezett, közös táncban gyönyörködhetett 
a vendégsereg. A táncok koreográfusa Quittner János 
volt, a táncokat betanitotta Svak László és Svak An-
drea.  
 A Szöttes Kamara Néptáncegyüttes és a Ritka 
Magyar Népzenekar  Gálaelőadása következett, ismét 
a “Bár emlékezete maradjon meg...” cimű műsort 
mutatták be (lásd a szombati beszámolót). Az előadást 
szintén nagy lelkesedéssel fogadta a vasárnapi 
közönség is. Előadásukért a végén jutalmúl megnem-
szűnő vastapsot kaptak.                                                                                                                                       
 Gémesi Zoltán egy rővid beszédében, 
melyben a Szöttes Kamara Együttes és a Ritka Ma-
gyar Népzenekar nevében mindenkinek megköszönte 
a meghivást, a hagyományos vendégszeretet és hogy 
Ausztráliába eljutottak. Elmondta, hogy furcsa volt a 
hidegből a forróságba érkezni, de már meg is szokták 
és emlitette az érkezésük utáni napot amikor elau-
tóztak a Great Ocean Road-on az Apostolokig és ez 
milyen élmény volt számukra. Megköszönte a lehető-
séget, hogy a rövid ittartózkodásuk alatt, alkalom 
adódik Canberrában és Sydneyben vendégszerepelni 
és körbenézni, valamint a tánccsoport felének és a 
zenekarnak alkalmuk lesz Új Zélanba is eljutni. Mon-
dandóját ezzel fejezte be:  “Isten éltesse a Magyar-
okat!” 
 Miután a táncosok elhagyták a szinpadot, 
Ilosvay Egyed Katalin a NSW-i Magyar Szövetség 
elnöke üdvözölte a közönséget, elmondta hogy egy 
feladat megbizottja. Könyveket hozott, melyeket 
Fodor Sándornak, a Melbourne-i Magyar Központ 
egyik igazgatójának adott át, amit a Magyar Központ 
Faith Ferenc könyvtárának ajándékozott. A Magyaror-
szág Ősi Alkotmánya cimű könyv kiadását, a Sydney-i 
Szent László Rend pénzadománnyal támogatta. Vala-
mint átadta magyar és angol nyelvű Magyar Alkot-
mány másolatát. A könyveket Fodor Sándor átvette és 
megköszönte. 
 Az ünnep még nem ért véget, Fodor Sándor a 
Melbourne-i Magyar Központ nevében megköszönte, 

a Szőttes Kamara Néptáncegyüttesnek a csodálatos 
előadásaikat és, hogy áldozatot vállalva, a meghivás-
nak eleget téve, résztvettek  a 2013. évi Hungaro-
festen, mint diszvendégek. E napon Quittner János is 
jelen volt, aki a Szőttes megalakulásánál nagy szerepet 
vállalt és az Együtttest tizenkét évadon keresztül 
vezette. Elinditva azt a több mint  negyvenéves mozgal-
mat, melynek 2013-ban, mi Ausztráliai magyarok is ta-
núi lehettünk.  Kövesdy Éva és Vető Olga ajándékot 
nyujtottak át a Szőttes Kamara Együttesnek, amit a 
megilletődött Gémesi Zoltán fogadott el.  
“Ezennel a 2013. évi Hungarofest végt ért!”  Hangzott el 
Quittner Kocsis Yvette-től, aki nehéz szivvel, de egyben 
megkönnyebbülve, mondta el feladatának utolsó mon-
datát. 
 E fenti emlékekkel hagytam el a Hungarofest 
szinhelyét, a Melbourne-i Magyar Központot.  

Atyimás Erzsébet 
 
HUNGAROFEST 2013. február 22-23-24. 
ELŐKÉSZÜLETEK és VÉGELTAKARITÁS 
Vető Tibor, Kövesdy András felügyeletével, Apai Ernő, 
Bakos János, Bálint Kálmán, Bognár Magdolna, Czudar 
Lajos, Nt Dézsi Csaba, Ferencz Ildikó, Fodor Jolán, Fodor 
Sándor, Fogarassy Ferenc, Forgács László, Gruber Tibor, 
Hatalák István, Hende András, Hende József, Hende 
Julia, Hende Lucy, Jobbágy Simona, Koppán Lajos, Ko-
vács György, Kovács János, Kovács Róbert, Kovassy 
István, Kövesdy Éva, Liptai Ernő, Miklós Béla, Molnár 
István, Padányi György, Pál Zsuzsanna, Svak László, 
Sülly Sandor, Szabó Géza, Szabó György, Tárnoki János, 
Tóth  Gyula, Tóth János, Varga Emőke, Varga Árpád, 
Vető Olga, Zanáti Béla, Zanáti Károly   
 
Godnok: Mausecz János (John) Jánosnak, amióta 
elfoglalta a Melbourne-i Magyar Központban a gond-
nokságot, ez volt az első nagy rendezvény, amiben ré-
sztvett.  A Hungarofest munkálataiban ő is nagyban 
teljesitette feladatát. 
 
SAJTÓFELELŐS 
Kövesdy Éva   
Köszönet a MyCeleb munkatársainak, Makkai 
Mártának és Mariczky Balázsnak a szórólapok 
tervezéséért.  
 
BESZERZŐK 
Hende József, Erdősi Rozália, Svak László, Vető Tibor  
 
FELIRATOK ELKÉSZITÉSE 
Szegedi Erika, Szegedi Mihály 
 
KAPUŐRÖK 
Bálint Kálmán felügyeletével, Bácsi István, Dér József , 
Fogarassy Ferenc, Forgács László, Koczek János, 



9 

Krsztekanits Sándor, Miklós Béla, Spiller István, 
Szetey István, Takács Barnabás  
 
KIÁLLITÁS 
Kézimunka kiállitás 
Bognár Magdolna felügyeletével, Barna Erzsébet, 
Hilton Margaret, Kocsis Ilona, Nagy Ilona, Szabó Josh-
ua 
Sipos-Őry Christa kölcsönözte a népviseleteket a 
kiállitáshoz. 
 
Szépművészeti kiállitás 
Nt. Dézsi Csaba, Jobbágy Simona, Kövesdy András 
felügyeletével, Bodó Györgyi, Bodó János, Lukács Klá-
ra, Lukács László, Rozinszky Gyula, Rozinszky Valeri, 
Szabó György, Szabó Marika 
 
Művészek  
dr Gubicsák Sam, Jetmar Ilona, Jobbágy Sándor, Me-
zei András, Méry Gábor, Szarukán Erzsébet (Eliza), 
Zsidó Imre 
 
Hivatásos őrök 
Burai Gyula, Floyd Rebeiro 
 
ÉTEL 
Gazdasági felügyelő  
Marót Márta 
 
Pénztár 
Az összes pénztárért felelős személy, Sülly Etel 
felügyeletével, Finta Julianna, Galambos Imola, 
Padányi Gyöngyvér, Supka Margit 
Étel kiszolgálás 
Juhász Etelka felügyeletével, Bakos Anikó, Béli 
Rozália, Harkó Katalin, Juhász Angéla, Miskei Rózsa, 
Simó Gizella, Szállási Katalin, Szabó Henriette, Sza-
dovszky Katalin, Szőke Katalin, Zsóri Ilona, Zsóri Tibor   
Gulyás készitők   
Spurigán János, Spurigán Katalin és Szülei 
Konyha 
Erdős Rozália, Svak László felügyeletével, Apáthy Kat-
alin, Bácsi István, Bácsi Marika, Bitó Ida, Bánkúti Lujza 
(Luli), Danka Judit, Gergely Klára, Godó Marika, 
Juhász Géza, Kovács János, Liptai Ernő, Liptai Margit, 
Ruscsák Tamás, Szabó György, Szabó Marika, 
Szeredai Magdolna, Szőke Katalin, Tamon Ferenc, 
Tóth Sándor, Tóth Zsuzsanna, Varga Béla, Varga 
Gyöngyi, Varga Ildikó, Varga Krisztián, Varga Regina 
Mosogatás  
Apáthy László, Mihálka Zita    
Kemence sütöde 
Tóth Zoltán és Roberta 
Kürtős kalács sütöde 
Fülöp Árpád, Fülöp Éva, Ferencz Ildikó, Ferencz Vil-

mos, Szabó István,  
Süteményes sátor 
Pál Zsuzsanna felügyeletével, Bakos Anikó, Ferencz 
Ildikó, Fogarassy Marika, Hadarics Gertrude, Koppán 
Éva, Kövess György, Magyar Károly, Pál Cassandra, 
Szondy Katalin  
Sütemény ajándékozók: Bakos Anikó, Biszák Júlia, 
Ferencz Ildikó, Fogarassy Marika, Fritche Irén, Ha-
darics Gertrude, Harmati Anikó, Henkul Marika, 
Kakucska Juci, Kazi Annamária, Koppán Éva, Kövess 
Ilona, Krsztekanits Violetta, Lukács Klára, Magyar Ká-
roly, Marton Magdolna, Oláh Rozália, Sülly Etel, Szabó 
Edit, Szabó Mária, Szondy Katalin, Tárnoki Ildikó, Tóth 
Borbála, Tóth Zita, Tóth Teréz, Varga Emőke  
 
ASZTAL LESZEDŐK 
Polónyi Mária felügyeletével, Erdősi Dezső, Korondy 
Margit, Liptai Margit, Lőrik Judit, Molnár Erzsébet, 
Pappné Szarka Etelka, Park Zsuzsanna, Sulyok Erzsé-
bet, Szulocki Julianna 
 
ITALMÉRÉS 
Ámon Lilla felügyeletével, Arany Szarvas fogadó 
(Magyar Ház) és Társadalmi Klub helység: Ámon Ild-
ikó, Boros Emil, Burányi Irén, Burányi Péter, Fogarassy 
Ferenc, Hende József, Padányi György, Súlyok István, 
Súlyok Piroska, Sülly Sándor, Szetey István, Vető Tibor 
Sörkert- Apai Ernő, Bakos János, Bartha Gabi, Czudar 
Zsuzsanna, Ferencz József, Gruber Katalin, Gruber 
Tibor, Kocsis Otto, Márkus (Mukus) József, Szilágyi 
Tibor, Tóth Erika, Tóth Éva, Tóth Gyula 
  
HUNGARICUM 
Győri Izabella, Háromszéki Zsuzsanna, Szöllősy Csaba 
Kozsik István, Németh Katalin, Varonecki Zsuzsanna 
 
MŰSOR  
Kövesdy Éva és Vető Olga felügyeletével,  
Műsorvezetők  
Quittner Kocsis Yvette, Kövess Károly 
Szereplők 
Tim Meyen – cimbalom szóló; Toldi Bianca – hegedű, 
ének; Box Hill Ballett Iskola – 15 táncos, Lovaghy Ida 
ballet mester, koreográfus, Jan Turner ballet mester, 
koreográfus 
NÉPTÁCEGYÜTTESEK 
Szőttes Kamara Együttes - táncosok; Gémesi Zoltán 
vezetésével, Balta Aranka, Baráth Kitty, Bartusz Réka, 
Bayer Péter, Berényi Andrea, Both Erika, Brezovszky 
Erika, Écsi Nóra, Érdi Borbála, Füzék György, Hajdú 
Péter, Horváth István, Horváth Mária, Imre Borbála, 
Jancsó Károly, Konkoly László, Mezej Eszter, Mezej 
Veronika, Molnár András, Nagy Myrtil, Szedlacsek 
Katalin, Szlama László, Ürge Mátyás, Végh Katalin, 
Werdenich Károly,   
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Szőttes műszakos – Krommer Krisztián 
Ritka Magyar Népizenekar – Szőttes Zenekar – tagjai 
Csernók Klára primás, primás lányok között első 
helyezett, Alt István főprimás, Hanusz Zoltán brácsa 
mester, Lelkes Tibor európa dijas nagybőgős  
Canberra-i Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes   
Buck Brigitta, Goold Kathleen, Gubicák Samuel, Hewitt 
Sarah, Phillips Andrea, Summerfield Zsófia, Szuromi 
László, Tolcsvay Erika 
Magyar Kultúr Kör Néptáncegyüttes  
Svak László vezetésével – Anton Stefánia, Fazekas 
Ervin, Márffy Kinga, Kovács Cassandra, Kovács 
Krisztofer, Kratz Jamie, Kratz Jerry, Messina Michelle, 
Pál Dániel, Pál Benjamin, Selymesi András, Svak An-
drea, Svak Emili, Svak Gabriella, Toldi Bianca, Zöld-
helyi Tamás,  
 Magyar Központ Néptáncegyüttes  
Anton Jeffrey, Bankó János, Foley Claudine, Foley Cal-
laghan, Bartha Boglárka, Bartha Blanka, Bartha Bi-
borka, Liptai Csilla, Liptai Ibolya, Hegedűs Emily, Móra 
Borbély Adél, 
A kis csoport Alessa, Brandon, David, Victoria, Luca, 
Olivér, Péter 
 
Melbourne-i Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes  
Abonyi Zsuzsanna, Albert Barbara, Albert Károly, Bicó 
János, Huszár Jutka, Kövesdy András, Kövesdy Éva, 
Liptai Ernő, Liptai Ibolya, Sinka Imre  
 
ZENEKAROK 
Névtelen Banda 
Jusztin Tamás, Jusztin Zoltán, Jusztin Adrian 
Oktogon Blues – Hegedűs József, Babinczky István, 
Mareczki István, Pakai Walter, Papp Ferenc, Szász 
Melinda, Tóth Sándor,  
Paska Béla – szóló zenész  
Pityu és Ági duó 
Risztics István, Máté Ági 
Újhullám – Pakai László vezetésével, Pakai Rózsa, An-
tal Gáspár, Kapsai Dániel  
Hangtechnika, Vetités – Bálint Kálmán 
 
GYERMEK FOGLALKOZTATÁSOK 
CSERKÉSZEK  
Kovassy István felügyeletével, Csernátony Zoltán, Ko-
csis Márta, Kocsis Réka, Kovassy András, Kovassy Imre, 
Szabó Katalin, Weber Jázmin, Weber Melanie, 
Bartha Gyöngyi és Makkai Márta  
MAGYAR NYELV ISKOLA 
Szabó Marika iskola igazgató felügyeletével gyermek 
foglalkoztatás Balázs Delinke, Gábor Annamária, 
Vidács Ilona  
 
MHTV  
Polónyi Sándor felügyeletével, Káplán József, Szulocki 
Mihály, Tóth István  

 
SAKK KLUB 
Simon Endre vezetésével, Finta Julianna, Györffy 
Ferenc, Harangozó Anna, Kövess Ilona, Óváry Gabriel-
la, Szalkai Borbála      
Sakkverseny védnökei: Acland Travel Agency, Buda-
pest Étterem, Korona Csárda, Little Hungarian 
Étterem, Mámor Teaszalon, Titanic Étterem 
 
HUNGAROFEST VÉDNÖKEI 
Platina Védnökség —$300: Acland Travel, Anonym, 
Consulate of Hungary – Melbourne, Hungarian Goods 
Pty Ltd.,  A&E Pető,  
Arany Védnökség —$200: Dr Kapantzian Artúr, Judit & 
Louis Gebhardt, Maurer Sándor, Anthony Raso & Asso-
ciates, Specline Architects – Gémes Árpád 
Adómányozók: G & J Jandó $250, Rozinszky Család 
$100, J & M Simkó $500, 
Palinka Import Australia – email: palinkasales 
@bigpond.com – Zágon Lajos mob.0439 138 085 és 
Zágon György mob. 0417 062 738, huszonnégy (24) 
palack vegyes pálinkát (Gönczi barack, Besztercei szil-
va, Császárkörte, Vilmoskörte ) adtak ajándékba a 
Hungarofestre 
 
 Amint a fenti ábra mutatja nagyon sok jószivű, 
önkéntes emberre van szükség, hogy a Hungarofest 
megtörténhessen. Mindenki, aki bármivel hozzájárult 
a Hungarofest sikeréhez, elismerést és köszönetet 
érdemel.  
 A közösség nevében köszönjük! 

Atyimás Erzsébet 

Méry Gábor fotóművész 
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Szabó Csaba fényképei 
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Kövesdy András fényképei 
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Kövesdy András fényképei 
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Kövesdy András fényképei 
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SAKK EGYESÜLET HIREI 
A szimultán megrendezésével  találkozási alkalmat 
teremtettünk a sakkozást kedvelők számára, s növelni 
akartuk a sakk népszerűségét a Magyar Iskolába 
járók  előtt.    
 A Canberrában élő kétszeres ifjúsági magyar 
sakkbajnok Tóth András nemzetközi sakkmester 
elfogadta meghivásunkat  s három alkalommal 
is játszhattunk ellene szimultán keretében. Először a 
Hungarofest nyitónapján 22-én pénteken este, majd 
szombaton délután illetve vasárnap délelőtt. András 
készen állt arra, hogy egy egy alkalommal 30 ellenfél 
ellen jatszon. Az imponáló tudású  rendkivül 
szimpatikus , közvetlet fiatal sakkmester gyorsan 
játszott, sorra nyerte meg ellenünk a meccseket.   A 
sakkpartik  kézfogással kezdődnek és kézfogással 
fejeződnek be a sportszerűség jegyében!! 
  A képek tanusitják, hogy  a Hungarofest diszvendegei 
közül többen is érdeklődésükkel tüntették ki a 
sakkversenyt. Büszkék vagyunk arra, hogy résztvett  a 
szimultánon  Sikó Anna nagykövet asszony, Berényi 
József szlovakiai magyar politikus, Schaffer Frigyes 
Nyugat Ausztráliai Magyar Szövetség vezetője, Világos 
István tiszteletbeli konzul úr, László Noémi költőnő, 
valamint az AUZMUS tiszteletbeli elnöke Óváry Attila 
is.   
   Az egyik fotó azt mutatja, hogy Tóth András 
nemzetközi sakkmester döntetlen ajánlatot tesz Sikó 
Anna nagykövet asszonynak, aki azt barátságos 
mosollyal el is fogadta. Tóth András sakkdiplomáciai 
sikert ért el ezzel a gesztussal.   
 
Victorian Rapid Play Team Championship 2013  
 Leonid Sandler úr, a Viktoriai Sakkszövetség 
elnöke a Hungarofesten megrendezett - Victorian Rapid 
Play Team Championship 2013 – kapcsán úgy 
nyilatkozott, hogy az beirta magát Viktoria sakk 
történelmébe. Rendkivül magas szinvonalú volt a rapid 
sakk csapatbajnokság, amit többek között bizonyit, hogy 
a résztvevők között 5 nemzetközi sakkmester  és 3 FIDE 
sakkmester is indult köztük a 2012. évi ausztrál 
sakkbajnok Bobby Cheng.  A Victorian Rapid Play 
Championship 2013. ról készült  képen Bobby Cheng 
(Team Balwin Blitzer) játszik James Morissal (Team 
Generation Gap). Ez a két csapat megosztva nyerte a 
sakk csapatverseny értékes első dijat, csapatonként 
$900 –t. A két csapat  A $2000 dollar összdijazású 
versenyen elmondhatjuk, hogy  részt vett Melbourne 20 
legjobb sakkozója. Szép siker! Az igazán jó a reklám 
értéke a dolognak. A sakkozók világhálón a rendező 
Magyar Központot, a Hungarofestet és a magyaros 
vendéglátást dicsérik.  
Az alabbi Link továbbitásával  megmutathatjuk email és 
ismerőseinknek a sakkverseny dijátadásáról készült 

filmet. 
 Nagy köszönet a versenyt szponzoráló magyar 
éttermeknek, s külön Kayser Andrásnak a Sassafrass 
Dove motel tulajdonosának, aki a $2,000 dollar 
pézdijat garanciaként előre átutalta a Viktoriai 
Sakkszövetségnek. 
http://raelenez.smugmug.com/Chess/Victorian-Team-
Rapid/28152012_KcbKJN  
A Sakkszövetség szeretné, ha évenként 
megrendeznénk a versenyt.  2014-ben, a gulyás és 
halászlé főzőverseny idejére kivánjuk meghirdetni a 
versenyt, a kölcsönös előnyök kihasználása érdekében. 
(Ez jelezve lesz ha megszületik az egyezség. szerk.) 

Simon Endre 

http://raelenez.smugmug.com/Chess/Victorian-Team-Rapid/28152012_KcbKJN
http://raelenez.smugmug.com/Chess/Victorian-Team-Rapid/28152012_KcbKJN
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2012 júniusában Gémesi Zoltánnal a 

Melbourne-i Westerfolds Parkba kengurut néző sétán 
voltunk amikor szó jött a 2013-ban rendezendő 
Hungarofestről. Zoli akkor vetette fel, hogy a pozsonyi 
Szőttes Kamara Néptáncegyüttest nem csak a 
Hungarofestre de Canberrába és Sydneybe is 
eljöhetne vendégszerepelni és ha sikerülne akár Új 
Zélandra is "átrepülhetnének". Innen indul e történet 
fonala. A nyolc hónapos előszervezéssel járó gondok 
részleteit talán azokkal lesz alkalmas megosztani akik 
mernek hasonló méretű álmok hitét felvállalni.  
  Február 20-án, szerda hajnali kettőkor a 31 
tagú együttes megérkezett Melbourne-be. Az Atyimás 
Erzsébet által szervezett Sky-busszal a Magyar 
Központba érkezett a csoport ahol a vendéglátó 
családok felvették őket. Az első nap nemkönnyű 
feladata a fárasztó út kipihenése lett volna. A gyorsabb 
átálláshoz, a hideg tavaszból a szokatlanul forró 
Melbourne-i nyárvégbe, a vendégek a strandolást 
választották. 
 Egyik nagylelkű adományozó jóvoltából 
buszokat lehetett bérelni, hogy a csoport teljes 
létszámmal indulhasson a közös eseményekre. Az első 
ilyen az elég fárasztónak igérkező többszáz 
kilóméteres egynapos kiruccanás lett, a Great Ocean 
Road és Tizenkét Apostol nevű helyi látványosságok-
hoz. A csütörtök kora reggeltől késő estig tartó 
kirándulást volt aki émelygő gyomorral és hasonló 
megpróbáltatásokkal kellett még emlékezetesebbé 
tegye. Ezt az egyedi élményt adó utat Liptai Ernő és 
Ibolya valamint Bartha Gyöngyi felelősségteljes és 
fáradtságos autóvezetése tette lehetővé.  
 A pénteki Hungarofest megnyitóján a Szőttes 
Kamara Néptáncegyüttes egy rővid műsorral 
bemutatta csodálnivaló előadói tehetségét és 
megcsodálhattuk  szemkápráztató népviseletüket. Az 
estét záró Táncház alatt nagyszerű hangulatot 
teremtettek a vendégek. Fiatal és felnőtt, kezdő és 
tapasztalt néptánckedvelő bekapcsolódhatott a közös 
táncba, éneklésbe. A jó hangulatnak és az estének 
szinte nem akart vége szakadni. 
 A szombati és vasárnapi Hungarofest 
előadásokon a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes és 
Zenekara számos fellépéssel szórakoztatta a 
nézőközönséget. A szűnni nemakaró taps méltó 
módon kifejezte a fesztivál résztvevőinek tetszését.  
 Vasárnap a Hungarofest záró előadását 
követően a táncosok Szabó Josh és családja  
meghívásának tettek eleget. A vendégek, késő estébe 
nyúló házibulival élvezhették a család vendégszerete-
tét és az új barátok társaságát.  

 Hétfőn délután a Szőttes Kamara Néptánc-
együttes és a Zenekar az Árpád Idősek Otthonában 
rövid előadással ajándékozta meg a magyarajkú 
lakókat és az ott dolgozókat. Ezt követően elkezdődött 
a Búzai Táncszeminárium sorozat, Gémesi Zotán és 
Nagy Myrtil vezetésével. A vendég néptáncegyüttes 
szivélyes tagjai még a bámészkodó érdeklődőket is a 
néptánctanulásra csábították.  Kedden a táncszeminárt 
megelőzően Svak Laci és a Kultúr Kör szülők ízletes 
vacsorával vendégelték meg a táncosokat. 
 Szerdára ismét kirándulást szerveztünk a 
közelebbi Portsea és Mornington Peninnsula vidékére. 
Habár az időjárás nem volt a legtökéletesebb 
fürdőzéshez a vendégtáncosokat ez mégsem tartotta 
vissza egy kis mártózástól a hívogató hullámokban. 
Kövesdy Éva és András a többi vendéglátóval 
ausztrálos BBQ-ebéddel, a gyönyörű táj és a tengeri 
fürdőzés kellemes emlékével igyekeztek meghálálni a 
vendégek jóhírét a helyi magyar közösségben .  
 Csütörtökön korahajnalban felkerekedtünk és 
irány Canberra. A hosszú utazást a viccekkel és 
énekléssel tettük még élvezetesebbé. Canberrába 
néhányan a Dixon Youth Hostelben mások Buvári 
Robnál, megint mások a Magyar Nagykövetségen 
szálltak meg. Az első estén a Magyar Nagykövetségen 
Sikó Anna Nagykövetasszony gulyás vacsorával látta 
vendégül a táncosokat. A táncosok legnagyobb 
örömére egy csapat kenguru is üdvözölte őken a 
szomsédos parkból. 
 A következő nap városnézéssel kezdődött. 
Megnéztük az Ausztrál Parlament épületcsoportját, a 
Mt Ainslie kilátót és a „War Memorial”-t után, ebéd a 
Burley Griffin tó partján. Ezután már készülődhettek is 
a táncosok az esti gálaműsorra a Magyar Nagykövet-
ségen. A Nagykövetség fogadásán a magyar közösség 
tagjai mellet más etnikumok, diplomaták méltóságai is 
jelen voltak. A közönség vastapssal díjazta az előadást. 
Az estét nótázással és táncházzal zárták. A felejthetet-
len Canberra-i fellépés megszervezéséért mindannyian 
köszönettel tartozunk Sinkó Anna Nagykövet-
asszonynak.  
 Újra útrakeltünk szombat reggel hogy a  
Sydney-i magyaroknak is örömet szerezhessünk. 
Sydneyben a Glebe Youth Hostelben gyorsan 
kipakoltunk és hamarosan Glendenning-ben a 
Délvidéki Magyar Otthonban fel is lépett a néptánc-
csoport. Gémesi Zoltán, Konkoly Laszló és Nagy Myrtil 
vezetésével valamint a Ritka zenekar kíséretével, 
gyermektáncházal kezdődött az este. Az előadás 
kezdetét már teltház várta és tapsviharral zárult a 
sikeres fellépés. A nap végén, a Gémesi Zoltán 
vezetette táncház alatt, a néptánc kedvelők 

Szőttes Kamara Néptáncegyüttes turnéjaSzőttes Kamara Néptáncegyüttes turnéja  
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bekapcsolódhattak a szűnni nemakaró táncba .     
 A vasánap városnézésre volt szánva 
Sydneyben. Szabadprogramként volt aki a vendéglátók
-kal töltötte a napot, mások a vásárlásnak hódoltak 
egy másik csapat a városnézést a Circular Quay-nél 
kezdte. Az egyik megálló a Sydney-i Operaház volt, 
ahol a lányok egy karikázóba fogtak bele és a járókelők 
örömére a fiúk is eljártak egy toborzót. Elmondhatják 
a táncosok, hogy a Sydney-i Operaháznál is táncoltak. 
Ebédre, ínyenc falatokként krokodil, emu és kenguru 
pizzát kóstolgattak. Délután a komppal átutaztunk a 
Darling Harbour-ba ahol emlék és ajándék vásárlással 
valamint nézelődéssel telt az idő. Estére a Clovelly 
Beach-nél találkoztunk a Kengugró táncosokkal és a 
Transylvanics zenészeivel, akik egy BBQ vacsorával 
tisztelték meg a táncosokat. Az este, tengerparti 
muzsikaszóval és táncolással zárult. Mégegyszer 
köszönetet mondunk mindannyian a Kengugró és a 
Transylvacs tagjainak és többi Sydney-i jótevőnek a 
szervezésért.     
 Hétfőn hajnalok hajnalán 4 órakor indultunk 
vissza Melbourne-be. A hosszú 10 órás út fáradalmait 
a viccek és a nótázás enyhítette. Az utazás nehezét -az 
autóvezetést-  Liptai Ernő és Kövesdy András 
teljesítették. Sok köszönet érte.   
 Az elkövetkező néhány forró nap "vénasszo-
nyok nyarát" idéző időjárása nagyszerű alkalomat 
adott a strandolásra, míg az estéket a tánc-szeminár-
iumokon töltöttük. Kedden, Albert Barbara vendégelte 
meg a táncosokat bőséges, ízletes görög jellegű 
vacsorával. Aminek csak az a hátránya lett, hogy utána 
nehezebben ment a tánc és több volt a szünet.  
 Szerdán a zenekar és néhány táncos Új 
Zélandba repült vendégszerepelni az Auckland-i 
magyar közösség meghívására. Érkezésüket követően 
a vendéglátók elszállásolták a táncosokat és a 
zenészeket. Az esti előadásra már teltház várta a 
vendégszereplőket. A Szőttes Műsor nagy sikernek 
örvendett és a nézőközönség többszörösen is 
visszatapsolta a több tízezer kilómétert vállaló magyar 
néphagyomány apostolait. A következő nap, a 
Melbourne-i visszarepülés előtt, volt egy kis idő 
néhány Új Zélandi felejthetetlen látnivaló 
megtekintésére . 
 A búcsút előkészítő pénteki pihenő napot 
legtöbben emléktárgyak vásárlásával és városnézéssel 
töltötték. 
 Az ENOSI görög fesztivál szervezői meghívták a 
Melbourne-i magyar közösséget,  más kulturák 
közösségei mellet, hogy fellépjenek a Federation 
Square-en. A magyar közösség; a Magyar Központ 
Néptánccsoportja és a Kultúrkör Néptánccsoportja 
mellett a Szőttes Kamara Néptánccsoportjával 
képviselte magát. Az égető 38 Celsiust mutató hőség 
nem tántorította a fellépőket és a zenekart hogy 

mindent beleadjanak a turnét záró emlékezetes 
fellépésbe.  
 A búcsu-bulinak a Melbournei Reformatus 
Egyház adott helyett amit Nt Dési Csaba szervezett. Az 
ízletes vacsorával Szőke Katalin és Liptai Margit lepte 
meg a vendégeket és barátaikat. Az est tánccal, 
nótázással, életreszóló beszélgetésekkel majd a 
vendégek nevében Gémesi Zoltán köszönő szavaival 
vált felejthetetlen emlékké. Magyar összetartozásunk 
túlmutat határokon és korosztályokon ezt bizonyította 
minden résztvevő ezzel a nagyszerű turnéval.    
 Vasárnap volt a búcsúzás napja amit a 
táncosok a vendéglátó családokkal tölthettek. A 
"Skybus" este 7.30-kor indult a Magyar Központból a 
repülőtérre. A szívszakasztó integetés után mi a 
repülőtéren hagytuk a csapatot. Hétfőn reggel 6.30-
kor ébresztett minket Gémesi Zoltán a hírrel, hogy 
most indul a csoport a Rydges Hotelbe, Prestonba, 
ahol a légitársaság elszállásolja őket Melbourne-ben, 
az elkövetkező meghatározatlan időre, mivel technikai 
nehézségek miatt a gép nem kapott fellszállási 
engedélyt. Amilyen gyorsan csak tehettük többen is 
odasiettünk a szállodához, hogy segítsünk szobát 
foglalni, ebédet szervezni. Az úszómedence mellett 
eltelt délutánt követően este 8 órakor ismét búcsút 
intettünk és bíztunk benne, hogy vendégeink 
biztonságosan elhagyhatják Ausztráliát és szeren-
csésen találkozhatnak otthoni szeretteikkel. 
 Ahoz, hogy ez a nagyszabású turné megvaló-
suljon olyan sokan segítettek és közreműködtek hogy 
nem is lehetne mindenkit felsorolni. Akik e nagyszerű 
terv létrejöttében oroszlánrészt vállaltak azok a 
Magyar Néptánckultúra Alapítvány bizottsági tagjai. 
Névszerint: Kövesdy Éva és András, Bartha Gyöngyi és 
Balázs, Liptai Ibolya és Ernő valamint Vető Olga. A fent 
említettek számára a legkifejezőbb köszönet a 
támogatás; -megértéssel, -segítéssel, -bátorítással.  
 Az Alapítvány ezúttal mond köszönetet a 
vendéglátó családoknak, kik otthont adtak a vendég-
eknek a 3 hetes turné idejére: Atyimás Erzsébet és 
Emilnek, Ámon Lillának, Bartha Gyöngyi és Balázsnak, 
Foley Szilvia és Chris-nek, Kövesdy Éva és Andrásnak, 
Liptai Ibolya és Ernőnek, Sülly Eta és Sándornak, Svak 
Andrea és Lacinak, Vető Olga és Tibornak. Külön 
köszönet jár Kovács Jánosnak és Kovács Robinak a 
szállításokban nyújtott segítségükért.  
 Ebéddel és vacsorával vendégelte meg a 
táncosokat: a Magyar Központ vezetősége, a Magyar 
Központ Néptáncegyüttes, Nt. Dési Csaba a Bocskai 
Központ segítségével, Svak Laci és Andrea a Kultur Kör 
vezetőségével valamint Albert Barbara és Károly meg 
Kövesdy Éva és András. Köszönjük Bakos Anikónak és 
Markulia Georgi-nek a túrós finomságokat.  
 Ismét, kiemelten megköszönünk Sikó Anna 
Nagykövetasszonynak minden segítséget és a 
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vendéglátást a Canberra-i vendégszereplés alkalmával. 
Buvári Robnak is köszönjük a szállásadást meg az 
idegenvezetést a városnézés során. A Sydney-i 
vendégszereplés Sally Corry nagyszerű szervezésének 
köszönhető. Reméljük, hogy a jó Sydney-Melbourne-i 
kapcsolatunk a Transylvaics zenekarral és Sally Corry-
val további programok szervezésében is megmutat-
kozik. Köszönet a Sydney-i DMSz-nek akik a náluk 
tartott est teljes bevételét nagylekűen az Alapítvány-
nak adományozták, hozzájárulva a költségekhez. Hálás 
köszönet a Kengugró és Transylvanics tagjainak-a 
tengerparti BBQ vacsora megszervezésért.  
 Pénzbeli adományaikkal támogatták a turnét: 
L. & J. Gebhardt, K. Serfőző, I. & H.  Buzy, I. & E. 
Világos, G. & J. Jandó, F. Agárdy, J. Dér, a Kultur Kör 

Néptáncegyüttes, Gyöngyösbokréta Néptánc-
együttes valamint egy névtelen adományozó. Ezen 
adományok nélkül a turné és az utazások 
költségeinek anyagi fedezése nem jött volna létre. 
 Végül de nem utolsó sorban köszönetet 
mondunk Gémesi Zoltánnak és a Szőttes 
Néptáncegyüttes tagjainak, hogy elfogadták me-
ghívásunkat a Melbourne-i Hungarofest alkalmára. 
Köszönjük, hogy önzetlenül segítettek minket a 
globális magyarság hagyományőrző hivatásában. 
Kedves Szőttes, köszönjük, hogy megosztottátok 
velünk a magyar hagyományok és néptánc sze-
retetét! 
 

Kövesdy Éva, Bartha Gyöngyi és Balázs 
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► 

54sz. Hunor és Magyar 
Cserkészcsapat 

63 sz. Tormay Cecil Leány 
Cserkészcsapat 

52 sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat 
                      

Szeretettel és tisztelettel meghív mindenkit a 
2013. július 20-án este 7 órai kezdettel tartandó 

Anna Bál-ra 

a Magyar Központban,  
760 Boronia Road, Wantirna (Melways 63 F5) 

 
A leánycsapat 50. évfordulójának műsora és 

elsőbálozók bemutatása 
 

Keresünk elsőbálozó lányokat! 
Ha szeretnél elsőbálozó lenni, kérjük jelentkezél 

minnél előbb Kocsis Mártinál 0409 134 422 
Vagy Kovassy Istvánnál 0405 076 297  

Márciusi Krónika   
Melbourne-i Magyar Központ 

2013. március 17  

1848. március15. - Megemlékezés 
 E napra a Hősi Emlékmű körül újraéledt a 
természet. A nagy melegek alatt kiszáradt fű zöld 
ünneplő ruhát öltött a megemlékezés napjára. 
Reménykedtünk, mert mindig mást szeretnénk, mint 
ami van, hogy nem ered el az eső. 
 Bakos János üdvözölte a megjelenteket. Nt. 
Dézsi Csaba imára szólitott mendenkit. Imát követően a 
Hősi Emlékmű elé az egyesületek képviselői és egyének 
elhelyezték a kegyelet virágait/koszorúit. 
Ausztrália-i Magyar Erdélyi Szövetség; Árpád Otthon;  
Délvidéki Demokratikus Magyar Szövetség; Fliszár 
Petronella; Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes; 
Melbourne-i Magyar Központ; Melbourne-i Magyar 
Televizió; Számitógép (Computer) Klub; Trianon 
Társaság; Victoria-i Emberjogi Alap; Victória-i Magyar 
Tanács 
 A Himnusz eléneklése után bementünk az 
Ifjúsági Terembe, ahol rövid szünet után folytatódott a 
megemlékezési műsor. 
 Fodor Sándor az 1848.-as Szabadságharc 
százhatvanötödik évfordulója alkalmából rövid ünnepi 
beszédében összehasonlitotta 1848-at 1956-tal. A 
Magyar Nyelv Iskola két diákja Bayer Dávid és Bayer 
Norbert felolvasták a tizenkét pontot és azok bővebb 
értelmezését. Szavalat következett, Toldi Bianca Petőfi 
Sándor “Föltámadott a tenger” versét mondta el, 
miután szintén Bianca következett hegedőszólójával, 
Kossuth nótákat játszott a tőle megszokott magabiz-
tossággal. Befejezésül Jusztin Támás elénekelte a 
Nemzeti Dal-t, fia Jusztin Zoltán zenekiséretével.  
Végezetül Fodor Sándor megköszönte a jelenlevőknek, 
akik mint a koszorúzási névsorból láthatjuk nemcsak a 
Melbounrne-i Magyar Központban működő 
egyesületekből állt, hogy ezt a neves napot együtt 
ünnepeltük.  

Köszönet a szervezőknek és szereplőknek!  

Atyimás Erzsébet 

2013.március, 20. szerda  

Sikó Anna Magyarország Ausztráliai Nagykövete 
fogadást adott a Melbourne-i Magyar Központ Korona 
Csárdá-ban. Magyarországról Parlamenti/üzleti 
képviselő csoport érkezett Németh Zsolt Államtitkár 
vezetésével.  
 Amint a vendégek megérkeztek az igazgatók 
végig kalauzolták őket, bemutatták nekik a Szent 
István Ökumenikus Templomot és a Központ 
helyiségeit. Ez idő alatt a helyi vendégek a Hősök 
Emlékmű-nél várakoztak. Sikó Anna Nagykövet-
asszony Németh Zsolt kiséretében, az Emlékműnél 
koszorút helyezett el. Szózat eléneklése után mindenki 
lement a Korona Csárdába. Itt megteritett asztal várta 
a vendégeket. Vigh Zsolt szokásos szivélyes 
vendégfogadással, ügyesen helyére igazitotta a 
meghivott személyeket. A fogadáson résztvevők, a 
Magyarországi csoportból, a helyi egyesületek 
képviselőiből és magán személyekből állt. Sikó Anna 
üdvözölte vendégeit, megköszönte Világos Istvánnak 
és Eszternek az est szervezését. Bemutatta a kikül-
dötteket és elmondta, hogy szeret Melbourne-be jönni 
és igyekszik minden meghivásnak eleget tenni. Részére 
a négy hetes történés nagyon izgalmas volt. Örült a 
lehetőségnek, hogy a Moomba hétvégén az ENOSI 
görög- mutikuturális fesztiválon, a Szőttes Kamara 
Néptáncegyüttes és az itteni néptáncsoportokkal 
együtt, Ő is résztvehetett. Azt, hogy a Szőttes is része 
lehetett ennek a vendégszereplésnek a Kövesdy 
házaspárnak megköszönte. Jó étvágyat kivánt 
mindenkinek és elkezdödött a vacsora. Az ételfogások 
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között Németh Zsolt tartott beszámolót Ausztráliai 
tevékenységeikről. Elmondta, hogy Canberrában 
megbeszélésük volt az Ausztrál Külügyminiszter 
helyettessel, számos nemzetközi kérdésről is 
tárgyaltak és különböző politikussal és üzletemberrel 
találkoztak. Beszámolójában megemlitette még, hogy 
voltak Sydneyben, ahol a Punchbowl-i Magyarházban 
komoly műsornak voltak tanui. Wellingtonban a 
Tiszteletbeli Konzulnak kitüntetést adtak át és ismer-
kedhettek a Maori kultúrával. Beszédében elhangzott 
még az Ausztrál és a Magyar Állam között kötött 
egyezségek: változás a nyugdijasokkal kapcsolatban 
(felvilágositásért *), diplomák kölcsönös elismerése. 
Emlitette, hogy “mi otthon jól vagyunk” az idén 
huszonötéves a FIDESZ, Ő is az egyik alapitó tag volt. 
Egy év múlva kerül sor a választásra és jókivánságot, 
szurkolást, bizalmat és támogatást mindig szivesen 
fogadnak. 
 A küldöttség felé a következő kérdések/kérés 
hangzott el: 
Juhász Géza: Lehet-e itt Ausztráliában Magyar Állami 
Kötvényeket vásárolni? – válasz igen volt. 
Atyimás Erzsébet: Ausztrália és Magyarország közötti 
megegyezés értelmében az Ausztrál Állam levélben 
felkérte az illetékes személyeket, hogy ha 
idejövetelük előtt munkaviszonyban voltak, abban az 
esetben kérvényezzék a Magyar Államtól a 
munkaévek után őket megillető nyugdijukat. Ha nem 
intézkednek egy bizonyos időn belül az elveszithetik 
az itteni nyugdij jogosultságukat.  A kérésnek eleget 
téve, a kérvényt elküldték a Magyar Állami 
Szervekhez a válasz megjött, 16 oldalas levél, melyre 
15 napon belül kértek választ. Ez soknak gondot okoz 
mivel a levél hivatalos nyelvezettel let irva és ezt 
sokan nem értik. A másik dolog, ami soknak gondot 
okoz, hogy Magyarországon kell bankszámlát nyitni és 
már nincs akit megbizhatnának ennek intézésével, 
továbbá bankszámlához szükséges a nyugdij szám, 
amivel még nem rendelkeznek, tehát a kérdésem a 
következő volt: Ebben az ügyben kihez fordulhatnak 
az illetékesek tanácsért? – Németh Zsolt a következőt 
válaszolta - “tessék leirni, amit elmondott és pár héten 
belül jön Melbourne-be az *új hivatalos Konzul, ő 
hozzá forduljanak segitségért.” 
A fenti kérdéshez még hozzászólt, Galambos Imola, 
hivalos tolmács és Kapantzian Artúr, ügyvéd 
megerősitve a kérdés fontosságát. Ő viszont ebben az 
ügyben bérmentesen felajánlotta segitségét. 
Kövesdy András - felkérte a Nagykövetasszonyt, hogy 
ismertesse a Körösi-Csoma Sándor programot. –  Sikó 
Anna elmondta, hogy többszáz jelentkezőből 
válogatott a bizottság és kiválasztott személyekből 
Ausztráliába hét személy, ebből három, hamarosan 
Melbourne-be érkezik: egy tánctanár, egy labdarúgó 
edző és egy református lelkész. 

 Ezután a legtöbb jelenlevő meglepetésére Sikó 
Anna Nagykövetasszony ismét felállt  és örömmel 
bejelentette, hogy hivatalos küldetésének fénypontja 
Jandó Gyulának 
közelgő születésnapja 
figyelembe-vételével 
köszöntötte, valmint 
rövid életrajzának 
ismertetése és az 
alábbi szöveg 
felolvasása után, 
gratulált Jandó 
Gyulának és a Magyar 
Arany Érdemkeresztet 
az emléklappal együtt 
átadta. 
 Jandó Gyula a kitüntetést meghatódva vette 
át. Elmondta, hogy Magyarországot elhagyva 
megigérte magának, hogy az utókorra valami 
maradandót fog hagyni és ezt sikerült többszáz 
honfitársa együtt-működésével elérnie, felépült 
mindannyiunk büszkesége a Melbourne-i Magyar 
Központ.  

Atyimás Erzsébet 

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

JANDÓ GYULA 
a Gippsland Dairy Product vállalat alapitója részére 

a victoriai magyar közösség érdekében végzett 
áldozatkész munkája 

támogatási tevékenysége elismeréseként 
a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 

kitüntetést adományozom 
Kelt Budapesten, 2013. Évi március hó 5. Napján 

ÁDER JÁNOS 

2013. április 20-21 

 

Nemzetközi kulturákat összekötő ünnep a Melbourne-i 
Magyar Központban. Tizenöt nemzet nemzeti 
ételeinek remekeit lehet megkóstolni.  
 A Fesztivált Nicholas Kotsiras Miniszter for 
Multicultural Affairs and  Citizenship, Minister for 
Energy and Resources, nyitja meg. Councillor Karin 
Orpen (Mayor)- Dobson Ward és Alan Tudge Federális 
Képviselő (MP, Federal Member for Aston) a megnyitó 
után mindketten rövid beszédet mondanak.  
 A Festivál lényeges anyagi támogatásban 
részesült, a szervező bizottságnak  $43,000 áll a 
rendelkezésére.  A kétnapos Fesztivál igen szinesnek és 
különlegesnek igérkezik.  
A rendezők mindenkit szeretettel várnak! 
Viszontlátásra április, 20-21. 

    Atyimás Erzsébet 
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A Melbourne-i magyar iskola 
hírei 

  
Február másodikán kezdte iskolánk az idei tanévet. 
Szép számmal jelentek meg régi és új diákok már 
az első iskolai napon. Három csoportban tanítunk 
kezdve óvodás kortól egészen az érettségizőkig. 
Ebben az évben három nagydiák fog érettségire 
állni, reméljük, hogy szép eredménnyel. Sikerült 
csoportot indítani az érdeklődő felnőtt diákok 
számára is.  
 Tantermeinket tavaly frissítettük fel új 
szőnyeggel, korszerű táblákkal, kellemesebbé téve 
ezáltal a tanulás körülményeit. 
 Február utolsó hétvégéjén került sor a 
Hungarofest megrendezésére a Magyar 
Közponban Wantirnában. Iskolánk örömmel vett 
részt gyermektevékenységek szervezésében. 
Következő tevékenységünk az Anyák napja 
megünneplése lesz májusban, és mint mindig 
szívesen látunk minden kedves szülőt, nagyszülőt, 
rokont, barátot. 
 Tárt karokkal várunk egész év folyamán 
minden új diákot, soha nem késő a magyar nyelv 
tanulását elkezdeni vagy éppen folytatni. 
  
Gábor Anna Mária 

Korona Csárda Magyar Étterem 
Program Ajánlata Kedves Vendégeinknek 

Taurus Est 
A Névtelen Együttessel 

május 11-én szombaton 6-órától 
3 fogásos menű. Ár:$45 

Justin Tamás és fiai gondoskodnak a jó hangulatról. 
Minden májusi születésüt a Korona étterem megven-

dégeli egy kupica pálinkával! 
 

Várdos est 
május 31-én péntek 7-órától 

4 fogásos menű. Ár: $49 
Ausztráliaban született három ‘Várdos’ lány 

szivhezszóló Magyar dallamokkal szorakoztatják kedves 
vendégeinket a Gyöngyösbokréta néptáccsoport közre-

müködésével. 
 

Asztalfoglalásért hivja 9801 8887 
 

Nagyon sok szeretettel várjuk jelenlegi és jővőbeli  
vendégeinket minden: péntek és szombat este és 
vasárnap délben. Kitünő szakácsaink tradicionális     

Erdélyi és Magyaros izeket varázsolnak 
Büfé asztalunkra. Ár: $35 

 
www.korona.com.au 

e-mail: koronarestaurant@gmail.com 

ENOSI FESTIVÁL 
Nagy megtiszteltetés volt, hogy a Hellenic 
Cultural Council meghivta a magyar közösség 
tagjait, hogy vendégeik legyenek március 9.-én, 
a város közepén, a Federation Square-en 
tartandó ENOSI fesztiválon.  

A déltől kezdődő műsorban három magyar 
néptánccsoport lépett fel és kápráztatták el 
táncukkal a közönséget. A helyi 
néptánccsoportok akik felléptek:a Magyar 
Központ kicsi és nagy csoportja, a Magyar 
Kultúr Kör Néptánccsoportja valamint a Szőttes 
Kamara Néptáncegyüttes. Ez volt az utolsó 
Ausztráliai fellépésük. Mindegyik csoportot 
nagy tapssal jutalmazták.  

A Yarra folyó part melletti részen, a Magyar 
Központ által felállitott sátorban, finom lángost 
és sültkolbászt lehetett kapni.  

Sem a táncosoknak, sem a szakácsoknak nem 
volt könnyű a 38 fokos melegben, de a végén 
egy sikeres nap volt. 

http://www.korona.com.au
mailto:koronarestaurant@gmail.com
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Cserkész beszámoló…. 
 
Nagyon kellemes élményben volt részem.  Ma délután 
meglátogattam a melbournei leány- és fiúcsapat szom-
bati összejövetelét.  Amikor odaértem, pont zászló-
felvonásra sorakoztak a csapatok, annyi kocsi állt a parko-
lóban, hogy alig találtam helyet.  Nagy örömmel láttam, 
hogy nagyon sokan voltak, kicsik, nagyon és vezetők.  
Benéztem a fiú Cápa őrs szobájába, éppen rovás írást 
gyakoroltak, a leány őrs olvasási gyakorlatot tartott, a 
kiscserkészek pedig húsvétra készültek rajzokkal, fest-
ményekkel és húsvéti tojásokkal.  Nagyon meglepett, 
hogy mióta utoljára láttam őket, a kiscserkész létszám 
megduplázódott és most már külön van egy kcs fiú őrs, a 
Mókusok, és egy kcs leány őrs, az Őzikék.  A Maci őrs 
(Óvódás kcs)  létszáma is emelkedett.  A munka után egy 
gyors uzsonna, aztán az egész csapat gyülekezett a népi 
játékra.   Irtó mulatságos volt, ahogy a nagy cserkészek és 
a kiscserkészek egyűtt játszottak. Különösen a  “Kerek a 
káposzta..” körtáncon nevettünk rengeteget,  amikor egy 
kisfiú táncoltatta a jó magasra nőtt leányt.   Mindenki 
nagyon élvezte és alig akarták abbahagyni.  De telt az idő 
elkészült a könnyű vacsora.  Ima után először a cserké-
szek aztán a szülök  láttak neki a “meleg kutyá”-nak.  Jó 
volt a hangulat, az ismerkedés, beszélgetés. 
A tábortűzet Kovássy András vezette, végre élvezhettük a 
valódi tűzet.  Aggodtunk az időjárás miatt, ahogy 
mondják “lógott az eső lába”, de megúsztuk egy pár 
csepp esővel.  A tábortűz főleg a kiscserkészeknek szólt, 
mert ők voltak a legtöbben.   Hozzá is járultak a műsorhoz  
az “Én elmentem a vásárba..” népdallal, amelyben 
rengeteg állat szerepelt, nagy sikerrel. A Cápa őrs a 
“Három kis Malac” mesét nagyon szellemesen négy kis 
malacra írta át, de ebbe a változatban is a farkas vesztett.  
A vezetők egy bábjátékot adtak elő. A kerités tetején je-
lentek meg az állatok és a vadász, na meg a három kis 
nyuszi.  A “névtelen” leány őrs egy tábori jelenetet 
játszott meg.  Közben fújtuk a népdalokat, míg végül is 
Kovássy István köszöntötte mégegyszer a szülöket és 
cserkészeket. “Jó látni” mondta “nem csak, hogy ilyen 
sokan vagyunk, hanem, hogy ilyen szeretetben és ba-
rátságban vagyunk együtt.   Mindenki jól érzi magát és 
igazi barátság köt össze minket”. 
A szeretetkörben megfogtuk egymás kezét, cserkészek, 
kiscserkészek, vezetők és szülők és végül “Jó munkát, jó 
munkát, jó éjszakát” köszöntéssel búcsuztunk. 
 
Kovássy Marianne cscst. 
Körzeti parancsnok 
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2013. március 16.  
Sok fiatallal megtelt az Ifjúsági terem akik 

Szikora Robi számait ismerték még 

otthonról. A közel két órás műsor nagyon jó 
hangulatot keltett, mindenki táncolt, énekelt az 
R-GO együttes szóloistájával. 
A buli tovább folytatódott a Névtelen Bandával 
akik a jobbnál jobb számokat énekeltek. A tánc 
éjfélig tartott. 

  Jó buli volt!  
      KÉ 

A HŐS ÚR ÉS A BŰNÖSÖK 
 
Körülöttem a forgó világ, 
Bár jót véltet, de mit kér és ád?  
Mit von meg és ad az éltem?... 
Amit vágytam, de nem kértem? 
 
Egy vészes, káros, nagy világban, 
Minden idők homályában, 
Kétségek és vád között vív, 
Bűnös, kiben még nincs új szív.  
 
Ha nem fogadja el a valót, 
Mig felsorolja a kárt és a jót 
Mi lesz biztos érték néki? 
Így kik között tud majd lakni? 
 
Ha hiszem, hogy Isten csodás, 
Bizonyíthat róla bárki mást? 
Feltámadt Hős a Krisztus Úr! 
A régi rossz Néki elmúl'. 
 
Ha van egy népnek Megváltója 
Vajon kinek, s hogy mutatja? 
Él a Krisztus, a Hősök Ura! 
A Teremtőnk szent áldozata. 
 
Hisz Ő volt az élet alkotója,  
Mester, ki mindenek tudója. 
A zengő bolygók világában -- 
Ő az igaz egymagában? 
 
Ha Krisztus bárhogy meg lesz vetve, 
Mint kincs vészes helyre rejtve.  
Olyan lesz az ember végül ,  
Mint tudomány tudós nélkül? 
 
Antal Péter 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR PROGRAM 
 
A Magyar Diaszpóra Tanács 2011. november 17-én elfogadott 
Alapító Nyilatkozata megállapította, hogy „A diaszpórában élő 
magyarságnak – húsz évvel a rendszerváltoztatás után – végre 
kellő figyelmet kell kapnia a nemzetpolitikában. A nemzeti 
ügyek kormánya elkötelezett aziránt, hogy az új 
Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre 
megfogalmazott felelősség-viselést a diaszpóra tekintetében 
is megvalósítsa.” 
 
Célunk az, hogy kiépüljön a külhoni magyar közössé-geknek 
egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és 
közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar 
önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának 
erősítéséhez. Jelen programot annak érdekében hoztuk létre, 
hogy a diaszpóra magyarságának magyar nyelvtudását 
fejlesszük, a magyar közösségekben való tevékenységet és a 
Magyarországgal való kapcsolattartást ösztönözzük, azaz a 
magyar identitást megerősítsük. 
 
Ennek érdekében olyan, a nemzet iránt elkötelezett, 
közösségszervező tevékenységekben jártas fiatalok 
pályázatait vártuk, akik segítenek e cél elérésében. 
A KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Kőrösi 
Csoma Sándor Program célja a diaszpóra és az anyaország 
magyarsága közti kapcsolatok erősítése. Az ösztöndíj 
keretében azt szeretnénk elérni, hogy magyarországi fiatalok 
látogassanak el a diaszpóra közösségeihez, segítsék értékőrző 
munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységükkel 
erősítsék a Magyarországhoz való kötődésüket. 
 
A pályázat tárgya: A Kőrösi Csoma Sándor Program az 
identitáserősítő és közösségi programok szervezésében, 
végrehajtásában gyakorlott fiatalok részére a nyugati 
magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett 
ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre nyújt 
ösztöndíjat, 47 fő részére, 2013. március 1. – október 31. 
között. Az program összesen 8 hónapnyi időtartama alatt a 
nyertes pályázó 5 hónapig a külhoni magyar közösségekben, 3 
hónapig pedig Magyarországon tölti ösztöndíjának idejét. 

www.Nemzetiregiszter.hu 
 

Örömmel jelentjük, hogy Melbournebe három 
fiatal fog a közösségben dolgozni: Bedokovics 
Péter, Református lelkész, Nevelő Judit 
néptánctanár és Molnár Balázs labdarugó edző.  

Szerk. 
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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  

Néptáncpróbák  

Örömmel jelentjük, hogy Gémesi 
Zoltán újból jön Melbournebe  és 
kezdő és haladó néptáncosainkat 

fogja tanitani.  

Magyar Központ Néptánccsoport 

péntek este 6.30-tól 9-ig 

Érdeklődni: Jobbágy Simona 0411 486 242 

 

Gyöngyösbokréta két csoportja  

csütörtök 7:00-től 9-ig 

Dear Olga 
Just to say thank you so much for allowing us to be part 
of the Hungarofest once again. We were made to feel 
most welcome and the dancers all thoroughly enjoyed 
the experience. It is so good for them to get out and 
utilize their training to bring pleasure to others – thank 
you for the opportunity! 
Thank you too for the chance to enjoy your delicious 
cuisine – we all enjoyed that too J 
Please pass my thanks on to all the other organisers 
and helpers too. 
I hope today is going well for you too and that next 
week will bring some relaxation after such a busy time. 
I look forward to seeing you again soon. 
 
Kind regards 
Jan 
Box Hill Ballet School 
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Ha hivatalos ügyintézésre van 
szüksége forduljon bizalommal   

Michael Sándor  

and Associates Barristers and 
Solicitors  

McPherson Building 
Level 3,  546   Collins Street 

Melbourne, Vic. 3000 
Telefon; (03) 9650 7574  

Fax; (03) 9650 7574 
Email; enquiries@msandor.com 

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 

DR KAPANTZIÁN ARTÚR 
Ügyvéd – Barrister and Solicitor 

Mobil: 0422 524 206 
arthur.kapantzian@alr.com.au 

 
 Végrendeletek, (Will and Estate Planning) 
 Általános Meghatalmazások (Power of 

Attorney) 
 Hagyatéki ügyek (Probate and Administration 

of Deceased Estate) 
 Családjogi ügyek (Cohabitation Agreements, 

Divorce, Parental and Property Settlements) 
 Ingatlanok Adás-vétele, (Contract of Sale of 

Real Property, Conveyancing) 
 Kereskedelmi és vállakozási szerződések, 

(Consumer Protection Law, Sale of Business, 
formation of Partnership and or a Company) 

 Bérleti megállapodások (Lease, Transfer of 
Lease, Renewal of Lease) 

 Magánjogi viták (Civil Law Disputes) 

 
         Anthony Raso and Associates 

   1 Darryl Street, Scoresby Vic 3179 
         Telefon: (03) 9763 6399  

A Sydney-i 2RRR melbournei 
munkatársa Kövesdy Éva aki 

alkalmanként  beszámol a melbournei  
eseményekről. 

A programot az interneten lehet 
meghallgatni: Interneten az  adás idő 
vasárnap  déli 12 - 2 Sydney időben  

www.2rrr.org.au  

Tisztelt Olvasók 
Keresem Sütő Istvánt aki 1956 környékén ment ki 
Ausztráliába, ott élt 30 évig és egy hazajövetelnél 
Ausztriában 1980-ban autóba-lasetben elhunyt. 
Cime: Melbourne,11 Rusten St. Esternwick, Aus-
tralia. Szül:1914 június14. 
Nagyon, nagyon fontos lenne számomra ha 
valamit tudnék a múltjáról és nagyon megköszön-
ném ha tudnának nekem segiteni ebben. Ugyanis 
az apámról van szó akiről semmit nem tudok 
köszönettel:  
 
Pintér István 
v54@freemail.hu  

Hi! 
I am looking for a lost friend. We called her 
Sidney. She left Australia when she was 6 
years old. And she went back at the age of 
22. That was her dream, she never felt at 
home in Hungary. Now she is about 47 years 
old. 
Can you help me? 
Thank you. 

apaszter@att.net 

mailto:enquiries@msandor.com
http://www.2rrr.org.au
mailto:v54@freemail.hu
mailto:apaszter@att.net
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Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség  
 
Elnök: Bálint Kálmán  
tel:   9794 6429  

email: balintkalman@hotmail.com 

Gyűlések: Minden hónap első hétfőjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 

 

 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Sinka Imre  
tel:    O413 423 13O 
   Bicó János 
tel:    0412 586725 
email: ambro@optusnet.com.au 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 6,30 
órai kezdettel a Magyar Központ Ifjúsági 
termében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség - 
Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök:    Gruber Tibor 

tel: 5968 9939 vagy  0409 802 115  

 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens Club 
Inc. 
elnök:  Tóth Teréz 
tel:   O413 423 13O 
email: tothterez6@hotmail.com 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 

 

Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      
tel:   0409 434 417 
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 
 
 
MHTV 
Elnök: Polónyi Sándor 
tel:  9762 2875 
 
email: spolonyi@bigpond.net.au 
 

 

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 

mailto:balintkalman@hotmail.com
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április 6. szombat  Munkanap 
 
április 7 vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
     du. 3-kor Tamás Gábor koncert   
  
  
április  14. vasárnap  8.30 Szentmise 
      
április 20. szombat  Harmony Day Festival (lásd hirdetést) 
 
április 21. vasárnap  8.30 Szentmise 
     11.00 Református Istentisztelet 
     Harmony Day Festival    
   
 
április 28. vasárnap  8.30 Szentmise 
     10.00 Evangélikus Istentisztelet 
 
 

 
Májusi  naptár  

 
május 5. szombat  Anyák napja Cserkészek rendezésében 
   

 

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. (postacím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  

3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb április 20.-ig eljutattni 

tel/fax 9802 7637, 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. 

ÁPRILISI NAPTÁR 


