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Kik vezetik a Magyar Kcizpontot?
(folYtatris)

Bemutatjuk BaCsa N6r6t, a T6rsadalmi
Egyesiilet Igazgat6jdt.

Csandd megy6ben sziilettem, ddesapdm tanit6 volt.
A h6borf alatt d6lvid6kre helyezt6k. Verb6szon
j6rtam gimndziumba. A hSborri utols6 6v6ben
Verbi{szr6l Bud6ra keriiltiink. Akkor voltam
el6sz6r menekiilt. KcizdpiskolSmat a Szent
Margitban felyeztem be.
Amikor mf sodszor menekiilten, Hegyeshalomnak
vettem az irdnyt, de'mir egyediil. Sajnos csak
Nagyszombatig jutottam ell, az AVO-ig. Ez
term6szi:tesen 4 h6napos k6nyszer nyaral6st
kcivetett dllami kij'lts6gen. 1949-et irtunk. 19-50-

ben rijra utnak indultam. Arkon, bokron'l Nem.
Vil6git6 tornyok, kuty6k, aknSk ellendre B6csbe
drkeztem, onnan Ndmetorszdg, vdgiil Melbourne,
ahova a Castel Bianco hozott.
Nehdz, munk6s 6vek jcittek, csalSd alapitSs, otthon
szerz€s, tervekkel, remdnyekkel teli 6j 6let, majd
porba sujt6 t:;ag€dia.
Egy sz6p napon betoppantunk a wcstgarthi
otthonba. J6l dreztiik magunkat, ott is nlaradtunk.
A tdnccsoportot l6ttuk el, varrtunk, vasaltunk.
Azt6n kicsi lett a magyar hdz, tj tervek szijlettek,
dpitkeztiink. J6sk6m frlmez,6 g6pe vdgig kisdrle az

6pitkez6st, bdlakat, kir6ndul6sokat.
1977 n6jusban jegyezt6k az elso rdszv6nyeket a
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klub r6sz6re. Ez volt az alakulSs, indul6s 6ve.
F6rjemmel egyttt, L977. 12. 16. jegyeztiik az elsS

r6szvdnyt. 1979 m6jusban a misodik r6szv6ny
kdvetkezett.
ElSszdr 1983 november 17.-6n v{llaltam el az

igazgat6sdgot, 1986-ig, anikor fdrjem elhrinl'ta utdn
k6ptelen voltam a tiszts6get betdlteni 6s a velej6r6
felel5s sdget elv6lalni.
A felel6ss6g 6s munka mellett az a kitiintetds jutott
r6szemre, hogy a Time Capsule - ban elhelyezett
okm6ny egyik al6ir6ja lettem. Igy a Magyar K<izpont
tcirt6net6nek rdszese vagyok.
1989- ben visszacscippentem az igazgat6s|gbe. Igy
rnost 9 6ves szolgdlat van mdg6ttem. A klub mellett
rdszvdnyes vagyok a Magyar Hdz Szcivetkezetben 6s

a Regnumban is.
A rdszvdnyek mellett adtarn rnunkSrnat, pr6b6lom
ahol csak tudom az egyittmiik5d6st, megdrt6st, j6
indulatot, egymds segit6s6t elSmozditani.
Mit adott nekem a Kozpont? Sok alkalmat, hogy
bebizonyitsam fajt6m szeretetdt, magyars6gom
rnegSrz6s6t 6s sok sok bardtot. Kivdnhat-e b6rki is

tijbbet az 6lelben mint hogy b6rhova megyek
mindeniitt mosolyg6 arcok kciszcintelek.
Biiszkes€ggel, szeretettel 6s fdltdssel nfzem magyar
otthonunkat, ahol hallom a ddli harangsz6t, fenytik
suttogasSt, gyermekek kacagisdt, eskiiv6k
holtomiglanj6t, kdnnyes bfcsuztat6t. A Kcizpont a
multat, jelent 6s a jciv<it jelenti nekem, ugyanrigy
mirt a sok sok adakoz6 6s munk6s kezli magyarnak
akjk az alap 6s6st6l a tet5fed6sig ott voltak 6s hisznek
a nagy magyar csal6d egyiitt-dlesdben.

MEGHIVO

A KORONA PRESSO.BAR HIVATALOS MEGNYITOJA
1995, OKToBER 20-6n, este 7.30-kor

A KORONA PRESSO-BAR nyitvatartiisi 6rdk:

csutortok 6s p6ntek este 6-t6l 6jf6lig

szombat 6s vas6rnap d6lel6tt 11-t6l este 10 6r6ig

MINDENKIT SZERETETTEL VARUNK

i 2.6\f.5. sz.am.1995 okt6ber



ponios sz6m, mert tizenn6gyen voltok) 6s n6hdny

utco, honem egy6nis6guk gyokorl felid6z6se orizze.

.l945 
6s 1956 q legelhollgotoicbb 6s iort6nelmi

t6nyekei elferdif ett ld6szak.

Nem voi6szinij, hogy okodno szem6ly, vogy hivotoi

omely megtudnd mondoni. hogy h6ny embert
vertek ogyon 6s hdnyon holtok meg embertelen
korulm6nyek kozott.

Mogyororsz6gon ebben oz idoben nem iog,
honem lerror urolkodotf. A iog 6s oz tgozsog oz
volt omit oz AVH elhotdrozott. A hlvatdsos irt6k

kttoldliak egy mond6st "csak ember legyen, iigyet
moid keritiink". Ezekben o borzolmos ;ddkben
senki sem merie volnq k6rd6re vonni o hlvatolokot,
oz AVH nyilvdntorfdsdbon csok minlmdlis, hogy
hdny politikoi fogoly kerult kiv69z6sre, honyot
hurcoltok el o Szovlefrini6bo, hdnyon holtok nern

embedelen korulm6nyek kozoft az lnterndl6
fdborokbon, vogy borfdnok m6lydn elhogyotton.

Ami Mogyororsz6gon 1945 es 1956 kozott
v6gbement oz 6rok v6d morod minden kommunisto

elm6lef 6s rendszer ellen; ezrek pusztitdst:
b6keid6ben.

A Szovietrlni6 dltol irdnyifott, Rdkosr 6s idrsor
felugyelete olotf krvifelezeti, embertelen terror
vitte o mogyor n6pet egy rilobb szobodsdghorcro.
A mogyorsdg dicsos6ges felkei6se lerdzto nyok6r6l
o mdr kibirhototlon Rdkosi urolmot.

Holottoinkr6l emldkezunk, oz orodi v6rtonukr6l 6s
qz 6kei kovet6 sok ezer mdrtiholdlt holi mogyorr6l
okik o bitdfo tov6ben, ovogy sonyorgotdsuk
k6zepetfe r5 o nemzet szobodsdgdt 6ltetve,
6leiuket dldozt6k egy szobod fuggetlen
Mogyororszdgdrt.

Hosokrol, n6vleien de 6ltolunk nem elfelelterr,
hosokroi, gyermekemberekrol, oggostydnokro[,
l6nyok16l, osszonyok16l, o mogyor fold fioirol,
popokr6l 6s kotondkr6l okrk hitiek egy szebb 6s

boldogcbb iov6ben 6s ezen hituk olllon mindenkor,

nekunk nogyoroknok 6s oz eg6sz vildgnok
o6ldok6oul

Nincs nemzete Eur6pdnok omely megpr6bdlfotdson 6s

trog6dldn meni keresziLil minf o mogyor. Csok
m6rhetetlen erofeszif6sek 6s dldozotok 6rdn voltunk
k6pesek fenniqrtoni nemzeti l6iunkei. Hogy m6gis mindiig

tolproollunk 6s von e.onk ulrokezdeni ozt n6punk
hrheietlen sziv6ssdgonok, okoroterei6nek 6s

szcbodsdgszeretet6nek tuloldonft hotiuk.

lB49 okt6ber hotodrkdn, o b6csi forrodolom kltor6s6nek
6s Loiour gr6f tdborszernogy, cs6szdri hodugyminiszler
b6csi felokosztdsdnok 6vforduloldn cz orodi vdrbon
kiv6geztek iizenket mogyor honv6dhodseregbeli
t6bornokot 6s egy ezredest. Tizenkilenc noppol k6s6bb,

oktdber 25-6n szint€n oz orodi vdrbon, ogyonlott6k
Kozinczy Loios honv6d idbornokot, Kozinczy Ferenc

lekisebb fidt, oki oz erd6lyi hodseregbol utols6k6nt odto
meg mogdt ouguszius 25-6n.

A fent emlitetteken kivril m6g sok mds polltikusf 6s

kotondt is krv6geztek, igy szini6n okt6ber 6-dn oz elso

felelos mogyor kormdny voll mlniszterelnok6i, Botthydny
grdfot Pesten tovobbd kulonbozo idopontokbon n6gy
czrcclcst nolo6ri szem6lvoLL^l enviltf ossze.en I j0
ktvdgzds f 6rtdnt. Az orodi v6rtonrjk hcldldt oz6rt

iegyezle fel m6gls kulon o mogyor ndp eml6kezete, mert

Itt voltqk6ppen o forrodolmi honv6d hodsereg
vez6rkqrdnok megsemmisit6s6r6l voh sz6.

A mogyor honv6d hodseregnek osszesen 29 tdbornoko
volt, kozuluk egy fegyverlef6tel elott idrv6nyos
betegs6gben megholt tiz kulfoldre menekult, egy
fegyverlet6teli feltetelk6nt csopoltest6vel egyutt szobod
elvonuldst kopoti {ez Klopko volt), egy pedig kirlonleges

elbdndsbon r6szesuh iez volt Gorgey). A csdszdri erok
fnoqooriho tehot trzenhot tdbornok esett; kozulLik

tizenegy Vrldgosndl iette le o fegyverf, n6gy pedig
Vildgos uidn, horc kozben odto meg mogdf. Egyet
osszesen iizenh6t f6 kozul f izenegyef Arodon
kiv6geztek; teh6l csupdn hdrmqt nem itdltek holdlrc. F

hdrom kozul egy megorulf {Lenkey} 6s s borlonben
meghclf; Go6l Mtklds szint6n o b6ri6nben holt meg;

Gdspdr Andr6s pedig ozSri kopott csup6n vdrfogsdgot,
mert o tr6nfosztos uton krl6pett o hodseregbol

A h6borJba m6g nem forrodolmdrk6nf sodr6dfok; o
b6csi vez6rkor vez6nyehe oket 1B4B nyordn D6l-
AAogyororszdgro o Torok Brrodolom tortomdnydb6l, o
Szerb Feledelems6gbol betdro csopoiok ellen; ok tehdt
csdszdri poroncsol tellesitef tek, urolkod6l ulosil6sro
eskudtek fel o mogyor korm6nyro, arnlnt erre o
hodbfr6sdgi fdrgyol6son vclomennylen hivotkoziok is.

TudtOk ml lesz o sorsuk. Megszokhetfek volno. ezt
Poszkrevics herceg, orosz foporoncsnok lehei6v6 lette,
soi sugolmozlo nektk. Cnk6nt v6llolt6k o holdli, hogy igy

^ f..rndnlnm ildve o n6n eml6tezet6hen 6lien i\ sh5uv/u s

teh6, hogy eml6kuket ne csok egy sz6m (s nem egy

Atyimds Erzs6bet



Faith Ferenc

TsMERKEnnS AZ 0J NACvroVstrrL

Szeptember elej6n a Kitzpont dpiileteinek
megtekint6se utdn a Social Club helyisdgdben
fogadtuk az rij cantrerrai nagykdvetet, dr. Yarga
GytirEyiit 6s feles6gdt dr. L6val Ilon6t.
Kivdnsr4guk szerint nemcsak a Kdzpont
igazgatlsdga. hanem sz6mos egyesiilet vezetds6gi
tagja is rdsztvett az e$ten.

Az elmult 6vek hasonl6 fogadSsait6l eltdr6en ez

alkalommal elmaradt a hossai beszdd, a nagykiivet
a hallgat6s6g Sltal feltett kdrd6sekre vdlaszolt a

magyarorsz6gi helyzettel kapcsolatban. Nem
rem6nyteli szivdrvdnnyal kirakott szemiivegen
kereszttl ismertette az egyre roml6 gazdasdgi 6s

tdrsadalmi viszonyokat, mellyel valamennyien
6ppen ugy tiszt6ban vagyunk, mint az otthoniak. A
szegdnyek 6s m6g szegdnyebbek tiimege egyre
gyarapszik, ugyszint6n &z dj, k6tes uton
meggazdagottak sz6ma is etrnek krivetkeztdben a
t6rsadalmi r6tegek kiizdtti szakaddk niivekszik.

Az elhangzott kdrd6sek 6s vdlaszok ut6n bar6ts6gos
hangulatban fejez6ddtt be az ismerkedd est.

OKTOBERI
MECEMLflXTZTS

1995 OKToBER 29-6n
VASARNAP OEIUTNTTI

4 Onnron LEsz
MEGTARTVA A MACYAR

KOZPONT IFISAGI
TERMIIBEN

MINDENKIT SZERETETTEL
vAR A RENDEZOSEG

APAKHAPJA
1995 szeptember 3, vasdrnaP

$ajnos a rendezv6nyekr6l minden egyes
besz6mol6t lgy kell kezdeni 6s befejezni: '
"H6rom nappal az Apdknapi eb6d el6tt m6g
alig van harminc rendel6s, mire a terit6sre
ker0l a sor mar szAzhfisz a v6rt vend€g, de a
bejez6sre mdr csak nyolcvannyolc feln6tt van
6s tizenhat gyerek."

H6t igy tdrt6nik ez legtdbbsz6r, nincs foglal6s
- van foglalds - h0sz szdzal6k nem j6n el.

Mindent eltekintve ism6t egy eml6kezetes
Apaknapi eb6d.

A finom kontyal6valo, el66tel 6s le.ves utin
kosz0nt6 hangzott el, az EdesaPdk
tiszteletdre 6s a "K6k fiuk' egyuttes
elldtszotta "Az 6n i6 apdmn6l nincs iobb a
vil6gon" cimfi dalt. Ezutdn kovetkezett a fd
6tel, s0tem6ny 6s kdv6.

Tudjuk, hogy mindennel nagyon megvoltak
el6gedve, mivel asztalonk6nt tidvdz6ltuk a

kedves megjelenteket, csak dicsEretet
kaptunk a finom eb6d6rt 6s ig6retet, hogy
m6skor is elj6nnek.

A 'K€k fiuk" egyuttes szorakoztat6 zen€je
mellett kellemesen lehetett besz6lgetni. A 16

ebed ut6n egy setara volt szuks6g, igy
legtObben megtekintett6k a Magyar Kdzpont
legujabb buszkes6get, az 0i 'KORONA
PRESSO-BAR-I" melynek avat6siira okt6ber
20-6n kerulsor. (K6rem nflzzek meg a Hirad6
napt6rat). A d6lut6ni sorsolasnak a

f6nyerem6nye: eb6d, k6t szem6lynek a 0i
'KORONA PBESSO-BAR-ban'.

Kosz6net a szorgalmas kezeknek, hogy
Iehetdvd tett6k a sikert.

M6gegyszer k6szdniuk, hogy eljdttek 6s egy[tt
unnepelhettuk az EdesaPakat.

A viszontl6tasig
az lfjusagi 6s Kulturalis Sz6vetkezet nevEben.

Atyimas Erzs6bet

nvr xozcviirnsnx
Az I{iirsigi 6s Kultiralis Sziivetkezet 1995 okt6ber 24-6nkedden 7.30 6rakar tarlja 6vl kiizgyfiles6t.

E fvfagyar U6z Sziivetkezet 1995 okt6trer 2E, szombaton d6lutSn 3 6rakor tartja 6vl kiizgyffl6s6t.

A T{*adalmi Egyesiilef {soclal Club} 1995 okt6ber 28, szomhaton d6tut6n 2.30 6rakor tartJa 6vi

kiizg:rfit6s6t
negn:um Egyh{z Sziivetkezet 1995 okl6ber 20-6n, p6nteken este 730 6rakor tartJa 6vt ktizgyfil6s6t

K6rjiik minden r6szv6nyes 6s 6rdekl6d6 szives megielenesdt



Faith Ferenc (folytatris)

A MAGYAR KOZPONT TONTNNETE

A Hirad6 el5z6 szdmafran ismertettem az elmult
n6hr{ny 6v alatt a Ktizpontot l6togat6
magyarorszdgi vend6gek hosszf sorft.

Mivel Ausztr6li6ban €liink, kapcsolatot kell
fenntartanunk az ausrttill kdz€leti szemdlyekkel is.
1979-ben Mr Toohey, a Knox City polg6rmestere
yolt az cls6, aki rdsztvett egy 6pitkez6s jav6ra
rendezett kirdndul6son. Mint mondotta kiv6ncsi a
tervre, hogy mit szeretn6nk dpiteni arra tertiletre,
melyet a v6ros vezet6sdge kedvezm€nyes 6ron
eladott sz6munkra, Hamarosan megjelent Don
Saltmarsh is, aki Wantirna k6pvisel6je volt
akkoriban a victoriai parlamentben. Az 6 €s G.
Cox k6pvisel6 kis€retdbel lStogatott el az akkori
bevdndorlSsi miniszter Jeff Kennett 198l-ben, aki
mdr a befejez6s eltjtt 6116 ifjus6gi €piiletet
szemldlte meg. Megel6ged6s€nek kifejez€sekdlt
k6t h6nappal k€s6bb az iinnep€lyes megnyit6son
egy $5,000-os csekket nyfjtotlak 6t a victoriai 6s a

krizponti korm6ny nev6ben 500 darab sz6k
v6sdrl6sdra.
Az 6vek folyamdn a Knox City majdnern
valamennyi polgdrmesterdt. tanScsnok6t 6s t<jbb
alkalornmal a helyi k6pviseltiket venddgiil lfttuk a

ktiliinbriz6 rendezvdnyeken.
1991 jfnius 30-6n szovjet csapatok
Magyarorsz6gr6l tcirtdnd kivonulSsakor

megernldkez€st reudeztiink, nelyre az akkori
miniszterelniik Bob Hawke 6s az ellenz€k
vezetlje dr. John Hewson iidvtizl5 t6viratokat
kiilddtt, Amegemldkez€sre a canberrai
parlament valamennyi p6rti5nak kdpviseletdben
t<ibbek k<izijtt rnegjelentek Rod Kemp, Jim
Short, Sid Spindler szendtorok; Peter Nugent,
dr Andrew Theophanous kdpviselcik; a victoria
parlamenbdl C. Hirsh, J. Richardsoa, G. Seitz,
k6pviseltik 6s G. Ashmar fels6hdzi tag.
N6h6ny h6nappal k€s6bb Jim Kennan Q.C.
Victoria 6llam helyettes tniniszterelneike avatta
fel a Kdzpotrt ragyterm6ben Don6th Kl6ra
nriiv6szi alkot6sait, ez alkalommal ism6t
megjelentek helyi k€pviselSk, a polg6rmester 6s

v6rosi tanfcsosok.
1993 jrinius6bln tartotttk a K<izpontban az Y.
AuszJrdliai 6s tij-Zdlaldi Magyar TanScskozdst
a Victoriai Magyar Emberjogi AlaP
rendez6s6ben. A megbesz616seken Kerry
Sibraa, a szen6tus elntike, Rosemary Crowley,
Minister for Family Services, 6s Rod Kemp
szendtorok is hosszasan felsz6laltak. Az auszlrill
politikusoknak egyben alkahnuk volt
tfjdkozodni a volt Jugoszl6vi6ban bedllt
helyzetr6l Matuska Mdrton rijviddki rijs6gir6
angolnyelvii ismertetdse alapj{n,

$ KdzimunLa l""dvel6h. blubio $T$
$ ,fr. l"azt*unlre h,edvulah. l,"l"bia $
$ mtnd.e.n hnnuy mi'soitb $
$ csiitiirtiih"4n, dalutin 2 6rdtor az S
$ St'yadAfihonban talalLozth". $
$ &lindenbit sziuese* udrnaL. 

$T** erdel$ad"iluha: f>\> \l

t Jtt"l" &La7d.tnat: Q\!,{Jr6z, f
LJ

ISMERETTERJES2T6
el6lnAs

A kdvetkezS elladtts okt5ber 10-
5n, este 8 6rakor az Arp6d
Otthonban lesz. Vend6g el6ad6i:
Sirsom L1szl1. A Magyar nepzene
tortSnete
Fodor M6ria: Hasznos tudnivalok
eg6szs6gugy v6delm6ben
Bel6p6s ingyenes. A szervezSk
m indenkit szeretettel v6rnak.

szAnrrir6cf p uaszNALoK KLUBJA

Megalakult a Sz6mit6gdp hasznilok klubja.
A klub az Arphd,Otthonban talalkozik minden h6nap els6 szerdiijdn.

Tovibbi felvilie6sitfst: Barna Szilard: 9560 9918



nnAncrus ALAPTTvANy
A Mi{rcius Alapitvdny e1s6 rendezv€nydre

1995 okt6ber 7-8- h6tv6g6n kertl sor
a Magyar Kozpont ififsdgi 6piiletnek als6 szintjdn.

Megnyit6:
Szombat ddlutdn 2 6rakarlesz

GYtrRMtrKRAJZ KIALLiTASSAT

Minden munkiit j utalmazunk !

Szombat d6lut6ni esemdnyek fdnypontla az 5 drakor kezdridci

TANCIJAZ,

a sydney-i TRANSYLVANIACS vezetdsdvel, akik term6szetesen az

djszakr{ba nyil6an a feln6tteknek ishfizz{l< a talpaliival6t.

Vasirnap : Foglalkazdsok sziineteiben egy6ni e16ad6k

bemutatkazdsdval kivdnunk tzelitlt adni az rodalom, a
zene 6s a mozgdsmiiveszet tertiletdn tervezett miihelyeinek

torekv€seir61.

Tovdbbi felvildgos itdst":

Szigeti Eva 9704 8969, vagy
Fodor Sdndor: 9563 7598



OKTOBERi NAPTAR

Okt6ber 1, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 11 6rakor ReformStus lstentisztelet
d.u. 3 6rakor Mozi

Okt6ber 7, szombat d.u. 2 6rakorM6rcius Alapitv6ny gyermekraiz
ki6llit6s
d.u. 5 6r6t6l T6nch6z

Okt6ber 8, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise
Okt6ber 10, kedd lsmeretterjeszt6 eldadds
Okt6ber 14, szombat Kalocsa N6ptrincegytittes biilia
Okt6ber 15, vas6rnap d.e.9 6rakor szentmise

d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet
Okt6ber 20, p6ntek KORONA PRESSO-BAR megnyit6ia

Regnum Egyh1z Szovetkezet 6vi kozgyiilSse
Oktober 22,vashrnap d.e. 10.00 orakor Evang6likus lstentisztelet
Okt6ber 24, kedd lfjrisSgi 6s Kultur6rlis Szovetkezet 6vikozgyfil6se
Oktober 28, szombat Magyar H6z Szovetkezet Svikdzgyiil6se

Social Club 6vikozgyiil6se
Okt6ber 29, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise

Okt6beri megeml6kez5s

Hovemberi esem6nyek
November 5, vas6rnap Regnum B0cs0
November'12, vasdrnap Mozi
November'18. szombat Katalin 861

A ktivetkezd kiadrishozo k6rjiik a cikket vagy hirdetfst legk6sdbb oktdber 20-ig
fax-on 98tZ 7637, telefonon 9846 2675, vagy Kiivesdy Evd, 79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
SzerkesztSbizottsdg:

Afyimis Erzsi: 9802 7637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andrfs: 9846 2675
Kiivesdy fva: 9846 2675,

Birmi k6rd6ssel megiegyzSssel vary hozzisziiftssal forduljanak a Szerkesztdbizotsighoz.
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Szeretn6m
$12.00

RENDELESI iV
a Magyar Kdzpont havi H[RADO-jat

NEV:

megrende lni 12 h6napra. Ar" I
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MELLEKELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cim: Hirado, 760 Boronia Ftoad, Wantirna 3152)
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