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MÁRCIUS 15-i ÜNNEPÉLY 

2006. március 19.-én, 
vasárnap  

du. 3 órakor a Magyar 
Központban. 

 
Minden honfitársat szeretettel várunk 

Február 9.-én Ausztrália Magyarországi, 
nagykövete Claire Birgin ellátogatott a 
Magyar Központba. Az 1956-2006 
rendezőbizottság tagajival megbeszélést 
tartott az 50.-ik évfordulóval 
kapcsoaltban. 
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A Magyar Köztársaság melbournei 
Konzulátusa 

Világos István tb. Konzul vezetésével 

működik. 

Félfogadás 

Hétfő du. 1 és 5 között 

Szerda és csütörtök de. 10 és du 2 óra között. 

Cim: 

123 St. Georges Road.  

North Fitzroy, Vic 3068 A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 
kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 
a következő vasárnapokon 2006-ban: 

Március 19 
Április 23 
Május 21 
Június 18 
Július 16 

Augusztus 20 
Szeptember 24 

Október 15 
November 19 

délelőtt 11 óratól du. 4.-ig. 

Baráti beszélgetés, zenés délután,  

alkalmanként rövid műsor. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

 

Ebéd csak előzetes bejelentéssel: 

Szabó Edit: 9560 1270 

 
SZÜLETÉSNAPRA,  

HÁZASSÁGIÉVFORDULÓRA, 
VAGY CSAK KÖSZÖNETET 

MONDANI  

Hollóházi Hollóházi Hollóházi 
porcelántporcelántporcelánt         

Nagy választékban 
megrendelhető színes 

katalógusból 

Raktáron szobrok, fehér/arany 
állatfigurák már 26 dollártól 

 Megtekinthető az Ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Éredeklődni: 

Vető Olgánál: 9754 8579  

TÁMOGASSUK A MAGYAR 
IPART ÉS A MAGYAR 

KÖZPONTOT 

Játszócsoport MŰKÖDIK!!! 

 A Játszócsoport közös megegyezés 
alapján működik.  

Bővebb felvilágositást igénylők hivják KATIT 
a hivatalos órákon belül a 9807 0222 
telefonszámon. 
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1956 ban történt….. 
Az 1956-os év nagyon sok ember életében 
jelentős változást hozott. Ebben az évben 
magyarok ezrei hagyták el hazájukat  
különböző okok miatt. 
  Mindenkinek van egy története, egy 
anekdotája. Ebben az évben amikor megemlé-
kezünk a felkelés 50. évfordulójáról szeretnénk 
ha az emberek megosztanák élményeiket ve-
lünk.   
 
Szeretnénk ezt az évet a leirt emlékekkel  fe-
lejthetetlenné tenni. Kérjük irja le  (beleszoritva 
200-300 szóban) hogy az évfolyamán 
közölhessük. 
  Irásaikat kérjük küldjék a következő 
cimre: 
Commemoration Organising Committee 
Hungarian Community Centre 
760 Boronia Road, Wantirna 3152 
 
E mail to: kovesdy@bigpond.com.au vagy  
Fax: 03 9846 2675 
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1956 – 2006 
 
 A Szabadságharc 50. évfordulójához méltó emlék-
sorozat megrendezéséhez anyagi alapra is van 
szükség.  Az 50. évforduló érdekében alakult Ren-
dező Bizottság első rendezvénye, vasárnap 2006 
február 12.-én zajlott le. 
 
 Az 1956-os “Szabadságharcosok” tiszteletére – 
rendezett Piknik szinhelye, a melbournei Magyar 
Központban, a Liget volt. 
 
 A szentmise után az autókból előkerültek az asz-
talok, székek, étkészletek és az inycsiklandozó 
ételek illata adta a hangulatot egymás 
köszöntéséhez, megkeresve az árnyas fák alatt a 
legjobb helyet.  
 
 A nap, az ételkészitőknek, nyolc órakor kezdődött 
a következő teendőkkel:Vető Olga felügyelete alatt 
kezdődött az ebéd kiosztáshoz, kolbász és lángos 
sütéshez szükséges dolgok, gondos előkészitése. 
Szabó Gyuszi, a Révész Marika által már szomba-
ton megsütött, sertéshúst szeletelte fel. A köritést, 
Szabó Edit szakirányitásával, Hadarics Trudi és 
Kazi Anci készitették. A kolbászgárda tagjai is 
nagy hozzáértéssel végezték feladatukat. A 
szokástól eltérően csikepaprikás is került az étla-
pra, melyet Kocsis Margit főzött és melyhez a nok-
edlit Ambrózy Anna, Fogarassy Marika, az uborka-
salátát pedig Vető Olga készitette. Szegedi Misi 
“Karczagi pörköltet főzött, felesége Erika felügye-
lete mellett.    
 
 Mire mindenki elhelyezkedett, Szabó Gyuri és Ma-
rika hozzáértő keze alatt, a nagy üstben, az izletes 
gulyás is elkészült. Szetey Pista érkeztével, (ő a 
frissen sült kenyér és a lángos tészta felelős) nem-
sokára kezdődhetett az ebédosztás. Erre az időre 
már sokan megváltották ebédjegyeiket Galambos 
Imolánál, akinek a jegyárusitási tisztség jutott, de 
lehet hogy ő erre vállalkozott?. Ahhoz, hogy jó 
izűen tudjuk az ételt elfogyasztani, egy kis 
sorbanállás is szükséges, mert e-nélkül 
(sorbanállás), talán az ebéd nem is izlene és az a 
sok munka hiábavaló lenne. Az ebéd osztó tiszt-
séget Szabó Marika, Kövesdy Éva, Ámon Lilla, 
Virág Marika és Jani Ildikó vállalta, melyet kitűnő 
hozzáértéssel végeztek.   
 
 Az étel elfogyasztása után szomjunkat olthattuk az 
italmérők asztalánál vásárolt hideg italokkal, ahol a 
Magyar Központ Tánccsoport teljesitett szolgálatot, 
Hegedűs József, Papp Etelka, és Papp Ferenc 
képviseletében. A cserkészek a sütemény és kávé 
sátorban tevékenykedtek. Ők vállalták az 
adakozóktól összegyűlt sütemény árusitását, a 

mindig segitségre kész Tóth Zsuzsa, Tóth 
Sándor és Bakos Anikó személyében. 
Vidám zene, barátok, lágy szellő, árnyas fák, 
finom étel, ital és sütemény (melyet mások 
készitetttek), kell ennél jobb az életben?  
 
 Az ebéd befejeztével következett a Piknik 
hivatalos része. Fodor Sándor, a Rendező 
Bizottság nevében, üdvözölte a jelenlevőket és 
ekkor került sor a védnöki érmek, arany és 
platina,  kiosztására, azon egyéneknek akik az 
illetékes összeget már befizették. Továbbá, 
Fodor Sándor kért mindenkit, hogy a már 
meghatározott eseményeket, (lásd Hiradóban) 
családjaikkal és barátaikkal együtt támogassák. 
 
 A fent történtek alatti időben a lángos 
szakértők szorgoskodtak. Hogy kik a 
Szakértők? Hát elmondom. A tészta 
előkészitésében Juhász Eta, Jani Ildikó és 
Virág Marika, a sütésben Vető Tibor, Bakos 
János, Juhász Géza, (az elől felsoroltak a 
kolbász gárda is) Burai Gyuszi és Szetey 
István. A felsoroltak között tanulók is vannak, 
de hogy kik a tanulók az titok. 
 A kisült lángost, mely nagyszerűen sikerült, 
úgy a kiszolgálók, Sülly Eta (aki a mosgatást is 
végezte) és Ámon Lilla, mint az ismét 
sorbanállók, türelmetlenül várták. Biztos nem 
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tudják, hogy türelem rózsát terem! 
 
 A Piknik utolsó előtti mozzanata a sorsolás 
következett, amit már mindenki nagy 
idegfeszültségben várt. Reménykedve, hogy 
ők is nyerhetnek. De kisült, hogy csak a 
szerencsések nyertek, mi a többiek nem. A 
sorsjegyeket már reggel óta Lengyel Kató 
Simma Edit, és Szántó Erika árulták. A 
tombola jegyeket, Nagy József készitette elő. 
A tárgyak a alant felsoroltak ajándékai: 
Ambrósy Anna, Szetey Ági, Lengyel Kató, 
Simma Edit, Domonkos Josephine, Tóth Teréz 
és Józsi, Szabó Ilonka, Vermont South 
Delicatessen, Vermont South Jeweller, 
Vermont South Gift Shop és a Brandon Park 
Jeweller. A tombola tárgyak összegyűjtése és 
lebonyolitása Kocsis Margit érdeme.  
 
 A befejező munkálat, senki által nem kedvelt 
teendő, az eltakaritás. Ilyenkor már csak azok 

maradnak akik még nem tudtak valamilyen 
ürügy alatt hazamenni. Ez a kiváltságos / 
végkimerült kis csoport, hiába vár csodára, 
az utolsó simitás nekik kell elvégezni. A 
munka végeztével, lerogyva kerti székükben, 
ébrednek rá, hogy milyen kellemes az árnyas 
fák alatt a jó friss levegőn beszélgetni.  
 
 Köszönet az adakozóknak,  rendezőknek, 
szakácsoknak, segitkezőknek és a 
megjelenteknek a nap sikeréért. Na meg a 
gondvoselésnek, hogy az időjárás is kedvező 
volt. 
 
 A viszont látásra a legközelebbi 50. évfor-
duló rendezvényen április 9.-I ebéden. 
 
 Atyimás Erzsébet 
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Platinium:   

 
Demokratikus Délvidéki  
Magy-arok Szövetsége   
FodorJolán 
Geelong Hungarian St. László  
Senior Citizens Social Club Inc. 
Hajdu József 
Jankovics Ferenc & Márija 
Kapitány Jenő 
Kocsis Margaret 
Kövesdy Éva 
Miklós Zitta 
Rácz Judit & József 
Rozinszky Gyula 
Sulyok István 
Szilágyi Emilija 
Veselik Miklós 
Veselik Valéria 

 
Arany: 

  
Ambrósy Anna 
Ámon Lilla 
Ámon Antal 
Atyimás Erzsébet 
Bacsak Mária 
Bánvölgyi Erzsébet 
Barak János 
Barak Jánosné 
Barna Szilárd 
Bartha Lajos 
Bolz György 
Csúk Júlia 
Dér József 
Domonkos Les 
Erdélyi Szövetség  
Erdélyi Szövetség  
Erdélyi Szövetség  
Erdélyi Szövetség  
Erdélyi Szövetség  
Fazakas Sándor 
Fazakas Jolán 
Fehér István 
Fodor Sándor 
Fogarassy Marika 
Galambos Imola 
Galló Elizabeth 

Geelong Hungarian St. 
László Senior Citizens 
Social Club Inc.  
Gulyás Gyöngyi 
Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes  
Győri László 
Harangozó Anna 
Jandó Gyula 
Jandó Julia 
Kocsis Endre 
Koczek János 
Kövesdy András 
Krsztekanits Violetta 
Krsztekanits Sándor 
Kulcsár Ferenc 
Kurtz Mária 
Lengyel Nándor 
Lévay Vilma 
Makrai Irma 
Maurer Sándor 
Meggyesi Ernő 
Merkli Ferenc 
Mező Mária 
Mező Feri 
Miklós Gábor 
Nagy József 
Nunawading Hungarian 
Senior Citizens Club  
Palcsek Elizabeth 
Pelle Lajos 
Piller István 
Rodek Antal 
Rodek Tony 
Sellers Patricia 
Serföző Krisztina 
Simkó Manyi 
Simkó József 
Simma Edith 
Simó Márti 
Simon István & Ilona 
Simon Jon & Staff 
Simon József 
Sülly Eta 
Szabó György 
Szabó József 
Szabolcs Ferenc 
Szalkai Albert Tibor 
Szalkai Barbara 
Szegedi Erika 
Tóth Mária 
Vető Olga 
Vető Tibor 
von Emanuel György 

Wallace Mitchell Hugh & 
Elizabeth 
Zahorán Gabriella 

 
Adomány: 

  
Ács Irén 
Bavolyar Teri 
Bitó Mária 
Bognár Erzsi 
Ducza Károly 
Farkas János 
Finta Julianna 
Gaál Marika 
Gazsó Erzsi 
Hidas Magda & Imre 
Hona Klára 
Jedynak Mária 
Juhász Piri 
Kadvány Antal 
Kovács Zoltán 
Lovasz Eszter 
Major Erzsi 
Maurer Márta 
Nagy Anna 
Peterfy Endre 
Reyes Elizabeth 
Schöffer Gizi 
Szabó István 
Szabó Maria 
Szabó Erzsi 
Szántó Erika 
Szlavik Margit 
Szücs Eta 
Varga Etelka 
Weber Erzsi 
Zalay Edith 

VÉDNÖKÖK 

NŐI LELKI NAP 
Április 1.-én egésznapos női lelki 
nap.  

A lelki gyakorlatot Horváth 
László atya, Adelaide-ből, fogja 
tartani.  

Jelentkezni lehet Könyves 
Évánál: 9836 6224 telefonon. 



1956– 2006  MŰSOR  

Január 15: “Dream Sequence” ifj.  Szabó József kiállitása 

Február 12: Piknik a Magyar Központban 

Kiállitások a Magyar Központban és Bocskaiban 

Ismertető könyv angol nyelven 

Április 9: Jótékonysági ebéd a Magyar Központban 

56 Faces – Sandy Watson and Susan Gordon-Brown 
munkája 

Előadás sorozat a Melbournei Egyetemen: 

Október 12: Professor Leslie Holmes “Eastern 
Europe, the Kremlin and 1956” 

Október 19: Dr Szakály Sándor : “The 1956 Revolu-
tion: Why Hungary? The events of October-
November 1956” 

Október 26: Dr Robert Horvath: “The Response of the 
West to the Hungarian Revolution” 

November 2: Dr Roger Hein: “Australia and its Re-
ception of Hungarian Refugees” 

Október 21 – Díszvacsora a Magyar Központban 

Október 22 - Ünnepély a Magyar Központban 

Október 23 - Gyertyafényes megemlékezés a Magyar Köz-
pontban 

Október 29 - Federation Square Programs 

November 4: Koszorúzás a carltoni temetőben 

Sport/Olympic Games:  

November 16: Magyarország—Ausztrália vizipoló 
meccs 

November 18: Magyar—Orosz vizipoló meccs 
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Hajrá  Magyarok! 
 
 Novemberben lesz ötven éve, hogy a 
Melbourne-i Olimpia vizilabda döntőjében 4:0 -
ra legyőztük az oroszokat, s a magyar csapat 
olimpiai aranyérmet nyert vizipolóban.  
 A vízilabda csapat tagjai: - Bolváry 
Antal, Boros Ottó, Gyarmati Dezsõ, Hevesi 
István, Jeney László, Kanizsa Tivadar, Kárpáti 
György, Markovits Kálmán, Mayer Mihály, 
Szívós István, Zádor Ervin  
 Az 1956-os Magyar Forradalom 
leverését követően, ez az aranyérem 
számunkra, magyarok számára sokkal-sokkal 
többet jelentett mint  pusztán egy sport siker. 
Úgy éreztük, (szüleim nevében is mondom ezt), 
hogy nemzeti büszkeségünket szereztük vissza 
ezzel a győzelemmel. A tankokkal eltiport 
szabadságharcunkért valamiféle elégtetelt 
nyertünk. Azon a történelmi meccsen úgy 
éreztük, mindenki a mi oldalunkon van, a 
szimpatikus ausztrál közönség is egyértelműen 
a magyarokat biztatta.   
  Nem véletlen tehát, hogy a magyar 
sportolok sikereit úgy tartjuk számon, mint 
amelyek jelentős szerepet játszottak abban, 
hogy a magyar nemzet elnyerje a világ 

Visszaemlékezés 1956-ra 
 Az egész világon megemlékeznek az 1956-os felkelésre. 
Minden ország szervez olyan programokat  amik hűen 
visszatükrözik ezt a nagyon fontos eseményt, például az 
USA-ban a szervező bizottság meghivta Bush Elnököt. 
 A melbourne-i szervezőbizottság szintén olyan 
programokat tervez amik minden szempontból magukban 
foglalják  a forrongó 1956-os évet .  
 A programnak három főcélja van: megemlékezés, 
tajékoztatás(oktatás) és köszönetmondás Ausztráliának. 
 A megemlékezés formája a diszvacsora, az 
ünnepély és a gyertyás virrasztás. 
 A szervezőbizottság első rendű feladatának tekinti a 
közönség széleskörű tajékoztatását(oktatását) arról hogy, 

mi vezetett a felkeléshez, mik lettek annak a 
következményei és mik az eredményei. Ennek 
a formája a nyitott előadás sorozat a 
Melbourne-i Egyetemen  ahol az egyik vendég 
előadó Dr Szakály Sándor lesz Magyar-
országról.  
 Továbbá egy tajékoztató könyv készült 
ami elmagyarázza az 1956 eseményeket. Ez a 
tajékoztató könyv széles körben lesz terjesztve 
a nagyközönség számára, és úgyszintén 
egyetemi könyvtáraknak,stb. 
 Az Október 29.-én a Federation téren 
megrendezésre kerülő fesztiválon keresztül 
szeretnénk köszönetett mondani az 
Ausztráloknak akik reményt, és új otthont adtak 
a felkelés több ezer menekültjének. A fesztivál 
fő célja megosztani a mi gyönyörű kulturánkat, 
finom ételeinket és zenénket  Melbourne 
lakossaival.  
 Nyagyon sok irásbeli tajékoztatás jelent 
meg a tervezett programokról különböző 
ujságokban. Az olvasó számára nagyon fontos 
hogy megkapja a pontos tájékoztatást a 
tervezett program sorozatról, ezért forduljanak a 
Szervezőbizottsághoz.  
 További informaciókért forduljanak 
Kövesdy Andráshoz a 03 9846 2675 os tele-
fonszámon. 



Csillaghullás 
 
Az igazság fénye ragyog   
Mint Isten egén csillagok.  
Ifjú szivek igy kivántak 
Szabadságot e világnak  
 
Egyszer ám e fény megköpött,  
Elhalványult túl nagyon ott, 
Hol csillogtak a gonoszok,  
Veres és vörös csillagok.   
 
Ifjak békés fellépéssel 
Lelkes, üde lendüléssel; 
Csillaghullást kezdtek ott, 
'Hol rút csillag uralkodott.   
 
Óbudától át Újpestig,   
Csepeltől föl Angyalföldig  
Egy húron pendült száz nézet: 
"Védni kell a Magyar Népet!" 
 
A jót nem védte senki más,  
Attól, ami volt sok-hibás.  
Csillaggá vált a "Pesti Srác", 
Akit befont egy csillagrács 
 
Oly szent ihletes vezette,  
 Hogy hű, igaz lesz a tette!  
 Joggal kérte a változást;  
 Kapott érte egy vérontást.  
  
Ifjú mártirok vére foly,  
Elmosta a városi port.  
Folyni kezdett a rádionál,  
Mégsem állt a barikadnál  
  
Már emult-e az ami volt  
Világos'b a napfény és Hold;  
Már tiszta ég alatt vagyok.  
Lehulltak vörös csillagok!  
  
Még árnyaik nyomasztóak,  
Nem is biztos mi lesz holnap.  
A tényeket jegyezd meg jól!  
Emlékezz még csillagokról!  
  
Ha kérded: "miért emlék?"  
Biztosan most igy felenék,  
Krisztusomhoz imádkozok:  
 "Ragyogjanak jó csilagok" 
 

Antal Péter 
  

elismerését, nagyrabecsülését. 
 1956 óta, sok viz lefolyt a Dunán. A 
kommunista Szovjetunió nem létezik többé. A 
sportbeli sikerek elérése nagyon helyesen, nem élet-
halál kérdés többé számunkra, hiszen számtalan 
értelmes célt találunk e mellett az életünkben. 
 Az ötven éve lejátszott olimpiai döntőre 
emlékezve 2006. november 18. mégis kiemelkedő 
eseményt igér számunkra, merhogy ezen  a napon, a 
nevezetes  vizilabda csatának az emleket felidézve, 
ismét vizbe száll itt, Melbourneben, a magyar és az 
orosz válogatott.  
  A Melbourne-i Olimpia félszáz éves 
évfordulója alkalmából megrendezendő 
ünnepségsorozat keretében  Melbournebe várják a 
világ minden tájáról a kiemelkedő teljesitményt elérő 
olimpikonokat, köztük közel 100 magyar olimpiai 
érmes sportolot. 
  Magyar szempontból sporttörténeti eseményt 
igér az úszóstadion november 18-án. 
 Már megkezdjük a jegyigények összeirását, 
hogy terveinknek megfelelően ezer fős,  nemzeti 
zászloerdő boritotta szektorból biztassuk az olimpiát, 
világbajnokságot és világkupát is nyert  magyar 
vizilabda válogatottat.  
 Kiváló alkalom, hogy autógramot gyűjtsünk a 
magyar sport csillagaitól, s kezet szoritsunk velük, 
vagy hogy szemünkkel megsimogassuk őket.  
 
 Simon Endre 
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MEGHÍVÓ 
  

Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 
szeretettel várja ÖNT rokonaival és barátaival 

egyetemben 
2006. március 26.-án 12 órától, 

A Magyar Központ Templom-ligetében 
rendezendő, zenés 
 PIKNIKRE. 

 Mint minden alkalommal, napfény és 22C. 
garantálva. 

Megszokott kiránduló felszerelését mindeki hozza 
magával. 

Ételről és italról szövetségünk gondoskodik. 
A piknik tiszta bevétele Erdély magyarjait segíti 

 
ezért 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!! 

 További felvilágosításért hívja szövetségünk 
elnökét Pelle Lajost a 9846 3670 telefonszámon 
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2006. február19 vasárnap délután négy óra tizenöt 
perckor, kezdődött, a már nagy izgalommal várt 
„Szórakoztató Műsor” 
 
 Az Ifjúsági és Kultúrális Szövetkezet rendezéseit 
követően rendszeresen elhangzik, hogy ilyen még 
nem volt, de ebben az esetben nagybetűkkel irva 
sen tudom eléggé hangsúlyozni „ILYEN MÉG 
NEM VOLT”,  „CSODÁLATOS”.  
 Budapestről a világot járó, Dömsödi 
Farkas Bálint egy 
különleges műsort hozott 
magával, melyet a 
világszerte ismert, szeretett 
szoprán énekesünk Biszák 
Júlia előadása koronázott.  
 Dömsödi Farkas 
Bálint, még a múlt év 
folyamán, jelentkezett egy 
műsor ajánlattal, melyet az 
igazgatóságunk örömmel 
fogadott. Mivel, hogy a 
siker érdekében minden 
tőlünk telhetőt meg-
teszünk, felkértük Biszák 
Júliát, hogy ő is vegyen 
részt ezen az előadáson. Egy kis rábeszélés után 
bele is egyezett és felajánlotta tiszteletdij nélküli 
részvételét. Risztics Pityut is önzetlenűl, vállalta a 
hangmérnöki feladatot, melyet kitűnően hajtott 
végre. Atyimás Emil ez alkalommal is a szinpadi 
világitást szakértően kezelte. Ő a rendszeres 
kivitelezője e honorárium nélküli feladatnak. A 
műsor tiszta bevételét, jótékony célra, az Ifjúsági 
Terem felújitására forditjuk. 
 A függönnyök szétnyiltak és megjelent 
Biszák Júlia a Papp Jutka által berendezett 
szinpadon. Fényárban úszó, hatalmas virág-
csokrok, piros és sárga alapon kála virágokat és 
egy kékruhás nő virágcsokorral a kezében 
ábrázoló festmények, 
szintén Papp Jutka 
munkái, diszitették a 
szinpadot. A képek és a 
világitás adta a műsor 
hangulatát. 
 A műsort Júlia, 
Lehár, A 
Cigányszerelem c. 
operettjéből a „Messze 
a nagy erdőn...” és „Volt, nincs fene bánja...” 
számokkal nyitotta meg, melyet a közönség nagy 
szeretettel fogadott. Ezután következett, Júlia 
szavait idézve, „a magyar rádió és televizió 
elismert énekese Dömsödi Farkas Bálint”. 
 
 A műsor első részében, Júlia és Bálint előadá-
sában hallottuk a  sok-sok szivhez szóló magyar 

nóta, csárdás és örökzöld melódiákat, melyeket a 
közönség elfogódottan hallgatott és melyekre, a 
táncot kedvelő párok, a szinpad előtti 
félhomályban táncoltak.    
 Bálint humoros keretek között ismertette 
Edward König (Ted) zenész, szerepét a műsorban. 
A rendezőség, Bálintot a másfél órai szórakoztatás 
után szünet tartásra kényszeritette, de a 
csodálatos „ilyen még nem volt”-ra szünet után 
került a sor. 
 A műsor második felében Lehár és Kálmán 

operettekből hallottunk 
részleteket. Júlia a Vig özvegy c. 
operettből a „Vilia”-dala és a 
„Marica grófnő” c. operettből 
„Marica” belépőjével bűvölte el a 
közönséget. Bálint „Mondd meg, 
hogy imádom a pesti nőket”c. 
számmal aratott nagy sikert. Az 
egész operett csokor csodálatos 
volt. Júlia kitűnő művészetével 
elbájolta, megbabonázta a 
közönséget. Befejezésűl a 
„Marica grófnő” c. operettből a 
„Szép város Kolozsvár” kettöst 
hallotuk, amelyet szünni nem 

akaró tapsvihar kisért. Ekkor Sárkány Sándor egy 
gyönyörű nagy csokor virágot adott át, 
feleségének, Júliának. Sülly Eta és Vető Olga 
virágot nyújtott át Júliának és Bálintnak köszönetűl 

e felejhetetlen élményért. 
Ezzel a második rész 
első fele véget ért. Bálint 
világslágerekkel folytatta 
a műsort és ismét 
elkezdődött a tánc, 
melynek nyolc óra után 
lett vége.  
 A műsort követő 
napokban találkoztam 
olyan személyekkel akik 
végig csodálták Júlia és 
Bálint a műsorát és nem 
szüntek áradozni, hogy 
még mindig a hatása 
alatt vannak a vasárnapi 
élményüknek. Köszönő 
telefonhivásokat is kapott 

a rendezőség. 
 
 Felejthetetlen, csodálatos!!!!!!!  
 
 Júlia, Bálint és mindazok akik hozzájárultak, 
köszönjük. 
 
 Atyimás Erzsébet     
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Búcsú Kiss János Atyától 
 
„Föl-földobott kő, földre hullva, 
Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad” 
   Ady Endre 
 
Kedves János Atyának 
Tizenhat évvel ezelőtt a Regnum Marianum és a 
magyar katolikus közösségek tagjai igen nagy 
izgalommal várták, hogy megérkezzél Melbournebe, 
hogy Varga Páter halála után átvegyed örökségét, 
az áltla létrehozott és kb 37 éven keresztül vezetett 
Regnum Mariánum Egyházközséget. 
 Nagy lendülettel, fiatalos erővel és 
optimizmussal fogtál a nagy feladathoz, még nem 
ismerve az akkor 40 évs ausztráliai emigrációban 
kifáradt magyarok lelkületét, valamint az itt uralkodó 
helyi viszonyokat. Ezeket hamar felismerve tovább 
fejlesztetted a Regnumban működő Magyar Iskolát, 
és megpróbáltad a kizáróan akadémikus tanitáson 
túlmenően helyet adni a vallásos oktatásnak, 
valamint a fiatalok magyarságtudatának. 
 1990-91-ben beérett az idő a nagy álomra: 
egy Ökumenikus Magyar Templom létesitésére a 
Magyar Központ területén. Az épitkezést 12 
hónapos tervezés és jováhagyási munkálatok 
előzték meg, mig az épitkezés 19 hónapig tartott, 
ami alatt 120 személy, önkéntes épitőgárda vett 
részt a munkálatokban és 1993 október 31.-én 
fejeződött be. 
 Nélküled ez nem sikerült volna, mert Te 
adtad bele a lelket és a hitet, az inspirációt és 
segitséget, a szervezést, ami összehozta, 
összetartotta és sikeresen működtette a 
Templomépitő brigádot, valamint a cél érdekében 
létesitett szervezőgárda-bizottságot. 
 A templom alatti Társalgó megépitésére 
1995-ben került sor, amivel a  tervezett épitkezést 
befejeztük, ahol Szentmise vagy Istentisztelet után 
találkozunk, ahova Kolumbáriumot is épitettünk, 
hogy elhunyt barátaink és rokonaink hamvai 
közelünkben nyugodjanak. 
 Amióta megérkeztél hozzánk minden évben 
hazalátogattál szeretett Édesanyádhoz és 
családodhoz Magyar hazában, ahol tartottad a 
kapcsolatot az otthoni plébánosokkal és egyházi 
vezetőkkel, rokonokkal és barátokkal, elmesélve 
nekik ausztráliai munkádat, élményeidet és 
tapasztalodat rólunk öreg emigránsokról és 
visszatérve újabb hazai újsággal töltötted fel 
bennünk a hitet és reményt hazánk, népünk és 
vallásunk fejlődésében és  életében. 
Munkavállalásod nem ismert határt, minden 
alkakommal kerested az utat, hogy a magyarságot 
összefogjad és tanitsd, hogy felismerjük, hogy az 
erő és eredmény a közös összefogásban rejlik, ami 
nélkül nem hagynánk nyomot magunk után. 

 A hangsúlyt mindig a magyar fiatalságra 
helyezted, hogy öntudatos magyar keresztény 
neveléssel az óhazának érdemes és hasznos 
képviselői is legyenek, úgy mint az újhazának. 
 Sikeres és tartalmas lelkigyakorlatokat 
tartottál, hitünket mélyitve, tanitva. A geelong-i 
Szent László Egyesület katolikus 
kongregációjának kérésére rendszeresen jártál 
oda is misézni, és ott is az összefogást 
fejleszetetted bennünk. Daylesford-ba 
rendszeresen ellátogattál az ottani kis magyar 
csoporthoz, továbbá Hobártban és Új Zélandban is 
felkerested a magyar katolikus közösségeket. 
Sydney-be mentél esketni meghivásra, valamint 
Adelaide-ben is miséztél, amikor szükség volt Rád. 
 Megkeresztelted gyerekeinket, esketted 
fiataljainkat, vigasztaltad betegeinket, temetted 
öregeinket, tanitottál mindannyiunkat. 
 A melbourne-i Érsekség, a Regnum eredeti 
otthonának használatát 1999-ben beszüntette 
leromlott állapota miatt és eladták, igy az Éresk úr 
jóvoltából a Regnum Egyházközség egy új otthont 
kapott: a St Colman Parishben, ahol a magyar 
káplánosi munkád mellett plébánosnak neveztek ki 
7 évvel ezelőtt, átvéve egy haldokló ausztrál 
plébániát, amit kiegészitettél a Regnum 
közösségével, és egy életerős virágzó plébániát 
hoztál létre, amivel az Érsekség teljes elismerését 
és csodálatát nyerted el. 
 Életre keltetted a régi közösséget, akik 
magukénak fogadtak, mellette fejlesztve a 
Regnum munkásságát, kielégitve az idősek 
igényet is. Mivel a parókia épületében nem volt 
hely ahol mise után találkozhatnának a hivek, igy 
újabb tervvel inditottad be a „templomépitő” gárdát: 
az új közösségi társalgó megépitésére, amit 2003-
ban sikerrel fejeztünk be ami nagyon megfelelőnek 
bizonyult, találkozás és rendezvények céljára.  Igy 
született meg a St Colman Parishben a 
melbourne-i magyar katolikus közösség második 
pólusa, mely főleg a nyugati részeken lakók 
támogatnak, a nagy távolságok miatt. 
 Tizenhat éves melbourne-i 
munkásságoddal, amiből 7 éven keresztül 
plébánosként is működtél, kiváló és egyedülálló 
eredményeket értél el, amiért nagy köszönettel és 
hálával tartozunk Neked, amit visszafizetni nem 
tudunk, amiért a jó Isten fog megáldani új 
munkakörödben és életedben, otthon. 
 Utat és példát mutattál arra, hogy: merre 
kell haladjunk a jövőben, hogyan lehet 
magyarságunkat megőrizni, nevelni fiataljainkat, 
célokat adtál, tanitottál. 
 Elfelejteni nem is tudnánk, s bár nem vagy 
kötünk, a Szentmisén Téged látunk, hallunk, 
képzeletünkben és emlékezetünkben velünk 
maradsz, mert: 
„....... A viz szalad, de a kő marad, 



         A kő marad!....” 
   (Wass Albert) 
 
Búcsúzóul, hálánk és köszönetünk mellett 
szeretetünk és őszinte tiszteletünk kisér haza, 
imáinkkal kérve a magyarok Istenét, hogy 
adjon további jó egészséget, erőt és sikert, 
úgy mint az elmúlt 16 év alatt, hogy sokoldalú 
tehetségedet az otthoni magyar fiatalság 
nevelésére tudjad sokszorosan 
gyümölcsöztetni, hazánk és népünk további 
fejlődésére, felemelkedésére. 
 

Zágon Lajos 

2006 Nyári Tábor 
Cserkész beszámoló 

 Az idei nyári cserkésztáborunkat Licola környékén 
a Macalister folyó mellett tartottuk.  A nagy 
cserkészeknek  kemény tiz napos táboruk volt , 
mig a  kiscserkészeknek  öt napig tartott a tábor.  
A táborozás témája Gárdonyi Géza hires “Egri 
csillagok” cimű regénye volt.   
 Első nap nagy lázzal  felvertük a tábort, 
elsőnek persze a legfontosabbat a konyha sátrat, 
mer a jó magyar cserkésznek fontos a hasa.  
Azután következett a kis cserkész, fiú és leány 
altáborok építése.  
 A jó Isten ránk mosolygott, mert megáldott 
jó idővel és így minden baj nélkül  folyt a 
cserkészmunka. 
 Sok volt a vizi programm: kenu versenyek, 
vizi poló mérkőzések, úszó versenyek, és néha 
néha egy kis idő maradt pihenésre is a Macalister 
folyó gyönyörű tiszta vizében. 
 Persze cserkész kiképzés is volt: első 
segélynyújtás, térképészet, tűzhely építés, 
szerszám kezelés, portya és játék szabályok... 
Mivel az „Egri csillagok” volt a tábor keret, a 
cserkészek be lettek osztva  magyar és török 
csapatokba. Nagy lázzal estünk neki az 
előkészületeknek. 
 Épült Eger vára, készültek a liszt bombák, 
arc festés, zászlók, úgy hogy mire a török ostrom 
megindult, valóban mindenki beleélte magát  ebbe 
a történelmi eseménybe.  Hogy ki volt a győztes 
nehéz lenne megállapítani, de nem is az volt a 
fontos, hanem az hogy mindenki jól érezte magát 
és közben,  tanultunk is egy kicsit a magyar 
történelemből. 
  Az esti tábortüzeknél láttuk, hogy milyen jó 
humorérzéke van cserkészeinknek, mert olyan jók 

voltak a mókák és az énekek melyeket 
költöttek, hogy még mindig fáj az oldalam a sok 
nevetéstől. 
 Minden tábor csúcspontja a portya.  A 
fiú csapat egy 24 órás portyára ment, hét fiú 
csak két kunut kapott, ami azt jelentette, hogy 
több helyen húzni kellett a kenukat kb.25 km-
en keresztül, mert olyan sekély volt a víz.   A 
lányok a mélyebb részen kb. 35 km-t eveztek,  
és sikeresen teljesitették feladatukat. Eddig 
még nem hallottam semmi panaszt, legalább is 
nem elöttem. 
  Szeretném megköszönni a 52.cs 
Korvina csapatnak és a Cserkész  Fenntartó 
Testületnek fantasztikus munkáját a konyhán, 
az ennivaló valóban „super” volt. 
  Szeretettel várjuk az új és régi 
cserkészeinket az idei első összejövetelünktől 
kezdve, amelyet február 11.-én tartunk és 
ezután a kéthetenkénti összejöveteleinkre.  
Szívesen adok felvilágosítást  telefon 5968-
9939. 
 A leány csapat parancsnoka Kovássy Éva  
szintén várja az új cserkészeket. 
A viszontlátásig, kívánok 
         Jó munkát! 
 
 Gruber Tibor st. 
Csapatparancsnok. 
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Sakk hirek ! 
 

 Az újra aktiv Budapest Sakk Egyesület,  
szeretettel várja a sakk-barátokat a 
Magyar Központban, péntek esténként  

6 óra 30 –kor kezdődő összejöveteleire. 

(Helyszin : a Könyvtár ill. a Magyar Iskola 
melletti terem.)  

 A találkozók időpontja tehát 
megváltozik. Visszatérünk a régen bevált 
időponthoz, a péntek esti találkozókhoz, a 
vasárnapiak helyett .  

 A szervezők tisztelettel és 
szeretettel hivják a sakkozást kedvelőket, 
kicsiket –nagyokat, kezdőket és haladókat 
egyaránt a versenyzési lehetőséget, 
szinvonalas szórakozást kináló 
együttlétekre.     

A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR A TERMEK HASZNÁLATA A MAGYAR    

KÖZPONTKÖZPONTKÖZPONTBANBANBAN 

A Magyar Központ termei a különböző 
csoportok rendelkezésére állnak. A felelős 
igazgatók kérik az igénylőket, hogy az 
eljárásszabályokat vegyék figyelembe a 
terem használat előtt és alatt. 

Ha egy csoport szeretne egy termet használni, 
tudassa a felelős igazgatóval mielőtt használja. 
A felelős igazgatók: 

Szent István templom alatti társalgó:  

Galambos Imola – 9876 5750 

 Ifjúsági épület termei:  

Atyimás Erzsébet – 9802 7637 

 Magyar Ház 

Vető Tibor—9754 8579 

Social Klub terme 

Szabó Edit – 9560 1270 

A gondnok, Finta Zoltán a termeket kinyitja, 
miután az igazgatók továbbitották az igényeket. 

Köszönjük a csoportok megértését 

A Magyar Központ igazgatók 

BALASSI BÁLINT INSTITUTE 
♦ Hungarian Studies / Research 

♦ Teaching of Hungarian as a foreign language 

♦ Teaching and mediation of Hungarian studies 

♦ Scientific and cultural lectures 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar nyelven sugároz  

• Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 

• Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

Olcsó hivás világszerte 

 CLICK ELŐRE FIZETETT 
TELEFON KÁRTYÁVAL 

 Pl. Magyarország 8 ¢-ért percenként  
24 órában, kapcsolási dij nélkül hivható 

 Bővebb felvilágositásért és a  

különböző országok dijszabásáért hivja 

 

 Jutkát: 9840 6551 

 

 

KORONA 

 

Nyitva: Szerdától—vasárnapig 
Nagyszerű ízek, olcsó árak! 
Élő zene minden szombaton 

760 Boronia Road Wantirna 
Licensed or BYO Wine 

PH: 9800 4544 
www.korona.com.au 
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március 3-4-5. péntek- vasárnap HUNGAROFEST 2006 
március 5, vasárnap   9.30-kor Szentmise 
      de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 
március 11-12. szombat- vasárnap Hungarofest kiállitás folytatódik 
március 12. vasárnap   9.30-kor Szentmise 
március 19. vasárnap   9.30-kor Szentmise 
      de. 11.00 órakor Református Istentisztelet 
      du. 3.-kor Márciusi ünnepély 
      Klub ebéd 
március 26. vasárnap   9.30-kor Szentmise 
      de. 10.00 órakor Evangélikus Istentisztelet 
      Erdélyi Szövetség piknik 
 

 
Áprilisi Naptár 

 
április 1. szombat   Gyöngyösbokréta Népitáncegyüttes rendezvénye 
április 9. vasárnap   1956-2006 Jótékonysági ebéd 
április 23. vasárnap   Klub ebéd 
 
    

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $8.00 (a 
postaköltség fedezésére) 

NÉV:____________________________________________________________________ 

CÍM:____________________________________________________________________ 

MELLÉKELEK EGY $8-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

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

fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 

Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva. 

MÁRCIUSI NAPTÁR 
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