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Bagin Lívia 
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„Mert ahol magyar még a lélek, 
és szittya ajkon kél a  szó, 
ott hervadásról nem mesélhet, 
a bús tavaszfaló.” 
Wass Albert versidézete jutott 
eszembe a Magyar Központban, 
amikor a Hungarofest színes, 
lüktető forgatagában vettem 
részt, ahol üdvözlések, ölelések, 
puszik cuppantak, mindenki arca 
elégedettséget és boldogságot 
sugárzott. Mert itt látszott igazán, 
hogy magyar még a lelkünk és a 
beszélgetésünk magyar szó, 
mely szittya ajkakon kél. Itt a Dél-

keresztje alatt, ahol a folyók, fordítva 
folynak, és a szelek is fordítva fújják 
dalukat, a mi magyar szívünket nem 
fordította és tántorította el semmi 
hazánktól, népünktől, kultúránktól és 
ezt ez a három napos rendezvény 

► 
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A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2006-ban: 

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 
porcelánporcelánporcelánttt         
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. 

A melbournei Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
rendezésében 

 
Budapestről a népszerű énekes 

DÖMSÖDI FARKAS 
BÁLINT  

táncsosainkkal a szinpadon 
 

Néptánc—operett—örökzöldek—világslágerek—
humor 

Mindezt a közkedvelt ÁGI ÉS PITYU 
csak fokozza 

2006. április 1.-én (nem tréfa!)  
este 7 órától a Magyar Központban 

A vendégmarasztaló étel — ital—sütemény—
kávéból tetszés szerint választhat—TOMBOLA 

Belépődij: 20 dollár, az ifjúságnak 15 dollár, 
gyerekeknek dijmentes! 

Asztalfoglalás, tájékoztatás 
Juhász Etelka vagy Angéla: 9795 8972 

Bakos Anikó: 9707 4265  
Sinka Imre: 9762 2380 



3 

(március 3-4-5) igen hűen demonstrálta. 
Hervadásról sem beszélhetünk, mely 
következménye a kihalás lenne, hiszen olyan 
sok szép fiatal volt együtt és gyermek, akikben 
ott van kinyílva, mint egy színpompás virág a 
magyarságtudatuk, hagyományainkat ápolják, 
népitánc, népművészet, népdalok 
előadásaikban, munkájukban hűen tükrözi azt. 
 Az Ifjúsági terem közepén két ifjú hölgy 
Németh Nóra csellón és ausztrál barátnője 
elmélyült hegedű játékában 
gyönyörködhettünk, amely 
emelte az ünnepélyes 
hangulatot. Majd Kövesdy 
András üdvözlő szavai után, 
Fodor Lajos nagykövet úr 
nyitotta meg a Hungárófestet 
(akinek titulusához a száguldó 
jelzőt is oda lehetne tűzni, hiszen 
nagyon sok ünnepi 
megemlékezésen, és 
előkészületeken van jelen és ott 
segít ahol tud, ott van ahol kell, 
tehát életünknek szerves 
részévé teszi magát): - Nagyon 
jó magyarnak lenni, ez  a kiállítás 
üzenete, hiszen itt minden 
magyar! – így kezdte beszédét, mely 
igazgyöngynek számított. Az ünnepi hangulatot 
teljes legyen, a cserkészek Deák Jutka néni 
készítette pogácsát és pezsgőt kínáltak körbe a 
megjelenteknek.  
 Ezen az estén a Székely Zenekar 
szolgáltatta a jó vacsorához 
szól a nótát, mindig jók 
voltak, de, hogy Kovács 
András a jó ritmusérzékkel, 
hallással és énekhanggal 
megáldott kislányát 
Elizabethet (Böbit) is 
beállította a zenekarba, mint 
játékost és énekest még 
csak emelt a színvonalukon. 
 Ferencz Vili két 
vidám verset adott elő, 
brillírozott, sziporkázott, a 
szemek most nem a bánattól voltak nedvesek, 
hanem a nevetéstől. Közben a Kultúr Kör 
népitánc csoportja lépett fel, gyönyörű 
ruhákban és több tájegységre jellemző tánccal, 
felejthetetlen bájjal és kecsességgel. 
 Szombaton és vasárnap két 
Gyöngyösbokréta néptánccsoport 
fellépésében is gyönyörködhettünk a 
canberraiban és a melbourneiben, külön, külön 
is felléptek és szívet melengető volt a két 
csoport közös tánca, amihez ugyancsak kis 
gyakorlási idő állt rendelkezésükre, de úgy 
pörögtek, forogtak együtt mintha állandóan ezt 
tennék. A Magyar Központ népitánc 
együtteséből a középső és a nagy csoport 

szerepelt, annak ellenére, hogy tánctanár nélkül 
maradtak olyan virtussal, átéléssel, élvezettel, örök 
mosollyal táncoltak, hogy minden tenyér 
összeverődött, amikor befejezték. 
 A meglepetés a Pegasus Görögtánccsoport 
szereplése volt, akik szépszámmal vonultak fel és 
lakodalmast adtak elő nagy sikerrel.  
 Zenekarokban, zeneszámokban sem volt 
hiány. A kis Toldi Bianca hegedűszólóját, melyet 
angyali hangjával énekelve kísért (Magyarország és 

Kaktusz virág) méltán könyvelhetjük el 
nagy sikernek, mind két napon fellépett és 
nem csak egyedül, hanem Biszák Júlia 
művésznő műsorában és a Magyar 
Központ tánckarában is. Nádai Ingrid 
hegedűművész Brahms Magyar táncait 
játszotta, virtuóza hangszerének. Paska 
Béla és Varga Lídia nagyszerűek voltak, 
jó hangulatot teremtettek. 
 A Zeneműhely, mind mindig most 
is ki tett magáért a Kormorán együttes 
számait játszották mely a ősi zenét a 
modern rockkal kombinálja  oly 
csodálatosan, hogy a folkrock néven futó 
zeneműfaj az idősebb generáció tetszését 
is megnyerte, nem beszélve a fiatalokról. 
Énekeseik Hegedűs Crystal (akit 

Sydneybe a NIDA-ra [National Institute of Dramatic 
Art] felvettek, három napos vizsga után bent volt a 
12-ben, akik bekerültek és intenzíven tanul 
színészetet, táncot, éneket, amihez gratulálunk neki) 
haza jött erre a nagy magyar találkozóra, és Morinó 
Angievel és Szász Melindával gyönyörűen 

énekeltek.  
 A Kék Fiuk Zenekar szintén 
emelte a fesztivál hangulatát, alig 
akarták őket a pódiumról leengedni. 
 Az Új Hullám Zenekarral 
Pakai Rózsa lépett fel, igazi magyar 
népdalokat tolmácsolva. 
 A Vardos Együttes olyan, 
mintha bennszülött magyarok 
lennének (pedig ausztrálok), 
szenvedélyes magyar 
temperamentummal kombinált 
játékuk, mindig nagy élmény és 

ovációval fogadja a közönség. 
 Risztics Pityú és Máté Ági a kedvenc 
előadók közé tartoznak és nem véletlen, ezt a 
mostani fellépésük is aláhúzta. 
 A Névtelen Banda már meghazudtolja a 
nevét mert már egyáltalán nem névtelenek, 
megalapozták nevüket, nagyszerű, sikeres 
bemutatkozással, felváltva játszottak a Sör Kert 
melletti kőralakú pihenő helyen Vardosékkal és más 
együttesekkel, vagy 8O fiatal táncolt kint és 
ugyanannyi bent nagy lelkesedve, élvezvén a zene 
nyújtotta hangulatot és egymás társaságát. Jó volt a 
sok fiatalt együtt látni. 
 Ki szeretném emelni a két napnak a kicsi 
magyarjaink által nyújtotta műsorát, melyet 

► 
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Biszák Júlia rendezett és állított össze. Kevés 
idő állt rendelkezésre, hogy felkészüljenek az 
énekes, zenés szereplésre, de ez egyszerűen 
nem látszott meg a fellépésükön. Mindegyik 
hibátlanul, szép, tiszta, csengő hangjával felnőtt 
előadóknak partnerként adta elő a dalt, vagy 
játszotta el hegedűjén a 
rá kiosztott melódiát. 
Van utánpótlás, sok 
ilyen kellene. 
Gratulálunk Biszák 
Júliának, Oszkárnak, 
Rékának, Sarlotnak, 
Cristophernek, 
Biankának, Casynak, 
Stephanienak, 
Eszterkének, csak így 
tovább! 
Gyerekeknél tartva 
beszélnünk kell egy 
másik sikerről, melyet a 
Magyar Nyelviskola 
tanárai, valamint 
Kocsis Ili és Vető Olga kiviteleztek a kis 
nebulóknak a Gyermek játszócsoportot. 
Gyöngyfűzés, mézes golyó (Olgi sütötte 
mézeskalács tésztából) fűzés, amit a kis 
kézimunkázok utána jóízűen  elfogyasztottak, 
csutkababa öltöztetés és folytathatjuk a sort 
mennyi mindent csinálhattak a kis műkedvelők. 
Öröm volt gyerekeknek, szülőknek egyaránt. 
 Nem lenne teljes a két nap, ha nem írnák 
Patócs Johannáról, aki 
csodaszép szoprán 
hangjával elbűvölte a 
közönséget. Aki 
Johannát közelebbről 
szeretné megismerni, 
olvassa el a jövő heti 
számban vele készített 
interjút. 
 Hegedűs 
József és Nagy Gábor 
nem csak játszottak 
zenekarjaikban, hanem 
a három napos 
műsoroknak 
biztosították a jó 
hangerősítést és a zavartalan mikrofon 
használatot.  
 Míg a Nagyteremben pergett a tánc, szólt 
a zene, csendült a dal, megpezsdítve, és tüzelve, 
mákonyozva magyar vérünket, addig az Ifjúsági 
teremben a légy szárnyalását is meglehetett 
volna hallani, olyan csend és elmélyült figyelem 
irányult a kiállított műremekekre. A nézők csak 
nagyon halkan tettek egy egy megjegyzést az ott 
felhalmozott értékekre, melyek példás rendben 
voltak elhelyezve, precízen és áttekinthetően, 
ahogy azt  már Világos Istvántól (a kiállítás 
rendezőjétől, feleségétől Esztertől) megszoktuk. 

A teremközepén majdnem hosszában egy állvány 
volt felállítva létraszerűen, testmagasságban 
egyik oldalán magyar tudósok, Nobel díjasok 
képekben és magyar, angol szöveggel 
bemutatva. A másik oldalán, nagyon időszerűen 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 

eseményeinek bemutatása 
akkor készült képekkel és 
újságcikkekkel. A magas 
színvonalú kivitelezés 
Szegedi Mihálynak 
köszönhető, úgyszintén az 
állvány után következő 
táblán Hazánk Darabjai 
részben feleségével 
Erikával szemléltetik 
képekben a múltszázad 
magyar társadalmi és 
kulturális emlékeit. 
 A terem végében a 
színpad alatt páratlan 
szépségű és 
felbecsülhetetlen értékű 

kézimunkákat és dísztárgyakat láthattunk, melyek 
a szemet még színpompájúkkal is vonzották, 
Mrena Teréz festőművész elrendezésében, 
minden egyes tárgy hangsúlyt kapott. Akik az 
anyagot kiállították, vagy gyűjteményükből 
rendelkezésre bocsátották a következők voltak: 
Atyimás Erzsébet, Barak Marietta, Gueth 
Erzsébet, Incze Ilona, Kazi Anna, Maresh 
Marika, Mrena Erzsébet, Mrena Teréz, Simkó 

Manyi, Szajkó Katalin, 
Szokolyai Gabriella, Varró 
Sándor, Palcsek Erzsébet 
és az MHBK ruhatár 
Melbourne. Kiss Ildikó 
örökértékű dísztárgyaival jött 
(Festett-díszített tojások, 
hagyományos magyar 
motívumokkal). Kismartoni 
Lea volt a legfiatalabb a 
húszon évével, kézimunkája, 
szőttesei, ősi népművészeti 
értékek, ilyen fiatalon már 
elhívatott és mély 
magyarság tudata van, 
aminek szívből örülhetünk. 

 Ahogy a terembe bejövünk baloldalon a 
nyolc magyar festőművész tárlatában 
gyönyörködhettünk, de Kessler Tamás, Viktoria, 
Fülöp Tibor, Görögország, Mrena Teréz, 
Viktoria, Peregi Eszter, Viktoria, Rácz Judít, 
Viktoria; Szabó József, Viktoria; Szetey Ágnes, 
Viktoria; Torok Sándor, Magyarország; Szabó F. 
József, Viktoria, akinek művei a jobboldalon a 
falra voltak helyezve. A képeket nézve 
örvendtem, hogy két jól látó szemem van, mely a 
színek minden skáláját veszi. 
 A festmények után fafaragások 
következtek. Szent István torzó ismeretlen 

► 
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faragó munkája 1953-ból. Kopjafák – viktoriai 
gyűjteményből. Mindig tudtam, hogy Világos 
István aki tiszteletbeli konzulunk is nem csak 
felkarolja a művészeket, de ért a 
művészetekhez, itt meggyőződhettem róla 
külön is. - A kopják üzennek – mondta – 
mindegyikről le lehet olvasni, hogy mit 
szolgál, mert minden vésetnek, alakzatnak 
megvan a szóbeli értelme! – és elolvasta. 
Fantasztikus, hogy kultúránkat, 
népművészetünk hordozza a sok fafaragás, 
kézimunka, csak egy kis 
időt igényelne, hogy azt 
megértsük, mint ahogy 
Világos István teszi. 

 Szobrászművészeink is remekeltek 
Nagy J. Diana és Károly St Koronája fából 
készült (Bálint Kálmán és Rózsika 
tervezése), muzeális értéket képvisel. Józsa 
Judit (Magyarország) honfoglaló vezérek és 
St István cserép szobrai már bejárták s 
világot. Lados Rózsa 5 cserép és négy 
kőszobrot állított ki. Gyönyörű munkák. 
Szőnyi István  Daylesfordból  7 kerámia 
szobrocskával jelentkezett. 
 Zsolnai, Kalocsai, Herendi 
étkészletek, kávéskészlet – Tóth Erzsébet, 
Lukács Klára, Bite Ilona és Vető Olgától 
kerültek ezek a műremekek a közönség elé. 
 A fiatalok itt is kivették részüket, a 
cserkészcsapat tábori tárgyakat és 
szerszámokat mutatott be és magyar 
rovásírás táblázatot tanulók részére. Azon 
kívül állandó felügyeletet tartottak a 
teremben.  
 Egy kicsit foglalkozzunk a magyar 
lóversennyel is Kincsem képe volt kitéve, aki 
54 versenyéből 54-et nyert meg, ilyen 
egyedülálló eredménnyel egy állam sem 
dicsekedhet rajtunk kívül.  
 A kiállítás olyan volt mint egy 
drágakő, bármely oldalát néztük az csillogott 
és újat, mélyet, tanulságosat hozott. 
Köszönet ezért a rendezőknek, a már 
említett neveken kívül és velük együtt, 
Lukács Lászlónak, Mátyás Jánosnak, 
Krsztekánits Sándornak, Dér Józsefnek, 
Orbán Istvánnak és sok másnak. 
 Bemutatót tartott még a castlemaine-I 
BUDA emlékmúzeum Leviny Ernő 

ékszerészművész hagyatékából (a ház fővédnöke 
Fodor Lajos nagykövet). 
 Nagy Margit a DUNA utazási iroda 
vezetője a turizmusról, intézményekről nívós 
felvilágosítást adott az érdeklődőknek. 
 Obermayer Péter a Korona étterem 
szakácsa főzési bemutatója is siker volt. 
 Minden jó, ha a vége jó, nos itt az elejétől a 
végéig minden nagyszerű volt és emlékezetes a 
megjelentek számára. Szenzációsan jól sikerült a 
festivál, köszönet ezért a szereplőknek, a 

résztvevőknek és annak a 
sok-sok önkéntes 
dolgozóknak (több mint 1OO-
nak), akik időt, fáradságot 
nem kímélve abban részt 
vettek, és maximális 
elismerés. A Magyar Központ 
vezetőségének: Vető 
Olgának, aki az egészet 
összefogta, koordinálta, 
méghozzá kiválóan, férjének 
Tibornak a terem 
felállításáért és a befejező 
munkálatokért, Kövesdy 
Évának aki a bárt és a média 

részt fogta össze, Sülly Eta és Faith Ferenc a 
pénztárt kezelte, Szügyi Szilveszter a kapu 
felügyeletét organizálta, Polonyi Marika az 
asztalok leszedését és Virág Marika a tálalásnál 
tartotta a frontot, Bakos Anikó a süteményeket 
szervezte, míg Szabó Edit a konyhát. 
Mindenkinek köszönet, akik a meleg napokon a 
forró konyhában dolgoztak, vagy kint a nyársat 
kezelték és a kondérban a gulyást főzték, és azok 
akik az italt mérték a fiatal RIK-et is beleértve.  
Mert elégedett embert üres gyomorral, szomjasan 
még a legjobb tánc és talpalávaló sem teszi 
boldoggá. Az ellátás kitűnő volt, ahogy az ételek 
és italok a sütemények is azok voltak. A Magyar 
Központ Híradóban pontosan, névsorban lesz 
lefektetve a kivitelezők és szereplők neve.   
 Tehát mindenki megfizethetetlen 
munkájáért köszönet, ami nem volt hiábavaló, 
hiszen a nagyszámú látogató és azok dicsérete, 
elismerése díjazta azt. 
 Elmondhatjuk, hogy a 2OO6-os 
Hungarofest nagyon jól sikerült, készülhetünk a 
következőre!  
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Ámon Ildi  
Ámon Lilla 
Atyimás Erzsébet 
Bakos Anikó 
Bakos János 
Bálint Kálmán 
Bálint Rózsika 
Balog Viktória 
Bartha Anni 
Bartha Gábor 
Bartha Iza 
Beli Rozi 
Bitó Jason  
Bogár 
Bogár Rózsika 
Boross Emil 
Burai Gyuszi 
Burai Klári 
Burány Irén 
Burány Péter 
Csernátony Zsuzsa 
Csik Kató 
Csuk Juci 
Czudar Zsuzsa 
Deák Julianna 
DeLang Vali 
Dér József 
Erdősi Kata 
Erdősi Rozi 
Faith Ferenc 
Fazekas Manci 
Ferencz Ildikó 
Finta Julianna 
Fogarassy Ferenc 
Fogarassy Marika 
Galambos Imola 
Galambos Teréz 
Gruber Tibor 
Hadarics Trudi 
Hende Joe 
Juhász Angéla  
Juhász Eta 
Juhász Géza 
Karczag Csöpi 
Kiss Aranka 
Kovács Robi 
Kovássy Éva 
Kovássy Mariann 
Kovássy Péter 
Kövesdy András 
Kövesdy Éva 
Krsztekanits Sándor 
Krsztekanits Violetta 
Kulcsár Erzsi 

Kulcsár Feri 
Lengyel Kati 
Lukács Klári 
Lukács László 
Markulia Miklós 
Mártonhelyi Emma  
Mátyás János 
Merkli Feri 
Mrena Teréz 
Nagy Gábor 
Oglesby Erzsi 
Oglesby Melanie 
Oglesby Simone 
Orbán István 
Pál Zsuzsa 
Pelle Lajos 
Polonyi Marika 
Prtiz Kati 
Rigó Tom 
Rind Attila  
Sebök Gizi 
Simkó Manyi 
Spiller István 
Sülly Eta 
Sülly Sándor 
Sulyok István 
Sulyok Pircsi 
Supka Margit 
Svak Erika 
Svak Laci 
Svak Sanyi 
Svak Tibor  
Szabadai Julianna 
Szabó David 
Szabó Edit 
Szabó Gyuri 
Szabó Gyuszi 
Szabó Marika 
Szabó Szilvia 
Szécsi Rob  
Szegedi Erika 
Szegedi Mihaly 
Szetey István 
Szilágyi Piri 
Szili Ilona 
Szügyi Margit 
Szügyi Szilveszter 
Tóth Monika 
Tóth Sanyi (ifj) 
Tóth Sanyi 
Tóth Timea 
Tóth Zsuzsa 
Urbán Ildi 

Varró Sándor 
Vető Olga 
Vető Tibor 
Világos Eszter 
Világos Istvan 
Virág Marika 
 
 
Bujdosó Réka  
Canberra Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes 
Ferencz Vili 
Gergely Charlotte  
Gyöngyösbokréta Néptánc-
együttes 
Kaponay Lali  
Kaponay Réka  
Kék Fiúk Zenekar 
Kovács Cassandra  
Kovács Christopher  
Kultúr Kör Néptáncegyüttes 
Magyar Központ Néptánc-
együttes 
Magyar Nyelv Iskola 
Maróti Eszter  
Mátyási Stephanie  
Nádai Ingrid  
Névtelen Banda 
Obermayer Péter  
Paska Béla & Varga Lidia  
Patócs Johanna  
Pegasus Greek Dance Aca-
demy 
Pityu & Ági 
Révész Oscár  
Szabó Stephanie  
Székely Zenekar 
Toldi Bianca  
Új Hullám Zenekar 
Zeneműhely 

Hungarofest önkéntes segitők és szereplők névsora 
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Platinium:   

Demokratikus Délvidéki  

Magyarok Szövetsége   

FodorJolán 

Fodor Lajos 

Geelong Hungarian St. László  

Senior Citizens Social Club Inc. 

Hajdu József 

Jankovics Ferenc & Márija 

Kapitány Jenő 

Kocsis Margaret 

Kövesdy Éva 

Miklós Zitta 

Olgyay Nándor 

Palmerston House 

Rácz Judit & József 

Rozinszky Gyula 

Sulyok István 

Szilágyi Emilija 

Veselik Miklós 

Veselik Valéria 

 

Arany: 
Ambrózy Anna 
Ámon Antal 
Ámon Lilla 
Antal Péter 
Atyimás Erzsébet 
Bacsák 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 
Faith Anny 
Faith Ferenc 
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 
Juhász Géza & Etelka 
Juhász Kálmán 
Knox Hungarian Citizens 
Club 
Knox Hungarian Citizens 
Club 
Kocsis Endre 
Koczek János 
Kövesdy András 
Krsztekanits Violetta 
Krsztekanits Sándor 
Kulcsár Ferenc 
Kurtz Mária 
Lengyel Nándor 
Lévay Vilma 
Lukács Attila 
Makrai Irma 
Maurer Sándor 
Meggyesi Ernő 
Merkli Ferenc 
Mező Mária 
Mező Feri 
Miklós Gábor 
Nagy József 
Nunawading Hungarian 
Senior Citizens Club 
Palcsek Elizabeth 
PelleLajos 
Piller István 
Rodek Tony 
Rodek Antal 
Sellers Patricia 
Serföző Krisztina 
Simkó Manyi 
Simkó József 
Simma Edith 
Simó Márti 
Simon Jon & Staff 
Simon József 
Simon István & Ilona 
Sülly Eta 
Szabó György 
Szabó József 
Szabolcs Ferenc 
Szalkai Albert Tibor 
Szalkai Barbara 

Szegedi Erika 
Tóth Mária 
Vékony Mihály 
Vető Tibor 
Vető Olga 
Vincze József 
von Emanuel György 
Wallace MitchellHugh & 
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 
Lovász Eszter 
Major Erzsi 
Maurer Márta 
McKenzie Beth 
Nagy Anna 
Péterfy Endre 
Réyes Elizabeth 
Schöffer Gizi 
Szabi István 
Szabó Mária 
Szabó Erzsi 
Szántó Erika 
Szlávik Margit 
Szlávik Margit 
Szücs Eta 
Teleky László & Ilona 
Varga Etelka 
Wéber Erzsi 
Zalay Edith 

 
  

1956-2006 VÉDNÖKÖK 
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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  kü-
lönböző okok miatt. 
  Mindenkinek van egy története, egy 
anekdotája. Ebben az évben amikor megem-
lékezünk a felkelés 50. évfordulójáról szeret-
nénk ha az emberek megosztanák élmén-
yeiket velünk.   
 
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 

1956-ban történt..... 
 
Először rádión keresztül értesültünk a 
budapesti eseményekről, majd városunkban 
Győrött is fellobban a tűz, amikor a Kisfaludi 
Szinház tagja Földes Gábor elszavalja a 
„Nemzeti Dalt” a városháza előtt összegyült 
több ezres tömeg előtt. 
 
Jómagam is ott szorongtam kokárdával a 
galléromon. Barátságos arcok, mosoly,  
lelkesedés vett körül. A hosszú, keserves 
évek után, úgy éreztem, kisütött végre a nap. 
Szighety Attila vezetésével megalakul a Győri 
Nemzeti Tanács, mely rövidesen az egész 
Dunántúlt magába foglalja. Ezen belül: 
munkástanács, forradalmi katonai tanács, 
értelmiségi tanács, paraszttanács szervekre 
oszlik. 
 
Az irószövetség alsőként csatlakozik a 
nemzeti értelmiségi tanácshoz. Férjem, tagja 
lévén az Irószövetségnek, fontos megbizást 
kap Szighety Attilától: a Külpolitikai Rovat 
vezetését. Miután több idegen nyelvet beszélt, 
a külföldről érkezett riporterekkel foglalkozik. 
A Sajtóiroda a Győr-Sopron megyei 
kommunista párt megyebizottsági épületébe 
költözik. 
 
Furcsa, nem is olyan régen abban az 
épületben probáltak rávenni a kommunista 
pártba való belépésre.... Milyen gyorsan 
változnak az idők.—gondoltam 
megelégedéssel. Felszámolják az 
Államvédelmi Hatóságot Győrben és 
Mosonmagyaróváron. Mig Győrött kevés 
vérontással vette át a hatalmat a forradalmi 
bizottság, Mosonmagyaróváron tragédia kiséri 
az Államvédelmi Hatóság felszámolását: 
ártatlan asszonyokat, gyermekeket mészárolt 
le a sarokbaszoritott fegyveres hatalom 
sortüze... 
 
A Dunántúli Nemzeti Tanács követeli 
Magyarország semlegességének 
kinyilvánitását és ennek az ENSZ-ben történő 
bejelentését. Október 31.-én Nagy Imre 
miniszterelnök tejesiti ezt a követelést. 
 
A megvetett vörös zászlók helyébe a Kossuth 
cimeres szinek kerülnek. Boldogan oktattam 
gyermekeimet: „látjátok kicsinyeim, ez az igazi 
magyar cimer és lobogó.... De 
örömújjongásunk kevés ideig tartott ... 
November 4.-én százával döbörögtek 
ablakunk alatt (a bécsi úton laktunk) a szovjet 
tankok. 
Tudtuk vége a szép álomnak, megtorlás 
következik. 
 

Éppen ezésrt szorgalmaztam, hogy minnél előbb 
elmeneküljünk, mielőtt férjemet letartóztatják, bár ő 
nehezen egyezett bele, hogy négy kicsi gyermekkel 
(egyik polyás) nekivágjunk a nagyvilágnak. 
 
November 7.-én, kalandos menekükés után 
Ausztráliába érkeztünk és 1957 január 9.-én 
Melbourne-be. 
 
Szerencsére Galló Géza bátyámék már 1949—től itt 
laktak és jóságosan egyengették az idegen világba 
való beilleszkedésünket. 
 
Később Magyarországról tudomásunkra jutott, hogy 
férjemet 8 évi börtönbüntetésre itélték, mint a 
szerencsétlenül járt Szighety Attila „jobbkezét” 
 

Gulyás Gyöngyi 

mailto:kovesdy@bigpond.com.au
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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 

Telefon: (03) 9486 3397 Fax:(03) 9830 0952 

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 Eu-
rope, 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 
Központban 

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 

KATALIN ENISZ 

Counselling Services 

Services Offered: 
 Adjustment problems 

 Personal and relationship issues 

 Womenás issues 

 Stress management 

 Depression and groef 

 Anger management 

 Anxiety problems 

 Assertiveness training 

 Midlife crisis 

 Sexual difficulties 

 Relaxation treatment 

 

All Enquiries: 03 9534 1701 

ERDÉLYI PIKNIK 
2006 
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52 sz. HOLLÓS MÁTYÁS CSERKÉSZCSAPAT 
Korvina tábor a Macalister folyó partján.... 
                

                    Krónika 

Az 54 sz.fiú és 63.sz leány cserkészcsapatnak 
sikeres nyári tábora után  az 52.sz  Korvina  
cserkész csapat is eldöntötte hogy a Macalister 
folyónál táborozik. 
 Ez egy hosszú hétvégén  történt  
márciusban azzal az elhatározással hogy ismét 
találkozzon a csapat és hogy magunkba szívjuk 
még egy kis napsugarat a tél elött.   Hát nem 
panaszkodhattunk!!!   
 A táborra többen már pénteken 
megérkeztek  és felállitották  a sátrakat és a 
konyhát. 
 Szombaton a tábor megnyitása után, 
tökéletes időjárás és kellemes meleg  volt, amit ki 
is használtunk és jókat  fürödtünk, napoztunk, 
majd később  elkezdödött a horgász verseny.  
 Este a telihold csaknem nappali 
világosságot adott, így ültünk a tábortűz körül és 
énekeltük egymás után a szebbnél szebb 
népdalokat.  
  A gyerekek is igen jól bírták és már 
mindegyik tudott egy nótát bemondani amikor őrá 
került az „Ez a nóta, nóta körbejár...”.  
Zászlólevonás után még sokáig együtt voltunk,  
beszélgettünk,  volt aki éjjel egy körül bújt végre 
be a sátrába.  
 Jó volt kihasználni a nagyszerű időt, mert 
vasárnap reggelre beütött a meleg.  Állitólag  38 
C fok volt,  az erős szél is megindult  és ezért 
még erősebben le kellett fogni a sátrakat, hogy el 
ne repüljenek.   
 Mi  horgászok nem zavartattuk magunkat  
és különböző helyeken bedobtuk a horgot és 
csalogattuk a halacskákat. De ám a halacskáknak 
is melegük volt, és nem nagyon volt kedvük 
horogra akadni. 
 Mondhatom minden elismerésem a miénk, 
mert bizony  igen megdolgoztunk és 
megszenvedünk egy-egy fogásért. 
 A legsikeresebb és a győztes Bakos 
Jánost volt aki nem mindennapi techikákkal, 
szinte egyedülálló módszerkkel  próbálkozott.  
Nem is hiába. 
 Először is úgy horgászott hogy  ő ment a 
halak után  és kereste meg őket , nem pedig várt 
mint mi  a többiek hogy a halak ússzanak  oda 
nekünk.  
  Másodszor úgy dobta be a horgokat  hogy 
azok „atraktivak” legyenek  a halaknak nem pedig 
elriasztóak. János fáradozása  fantasztikus 
eredménnyel járt, mert 5 db szép pontyott fogott a 
nap folyamán  még a többi nagy horgászok  
semmit. 
  Második  helyezés  Gruber Tibi volt , aki 
szintén nem hagyta magát zavartatni a kegyetlen 

melegtől, és a hűsbe húzódott. Sikerre hiszen , 
mert egy pontyot, egy silver pearch-öt  és egy 
bandárt fogott. A többiek  nem jártak sikerrel. 
 Hétfő reggelre aztán – tipikus  Victoria-i 
idő lett, eleredt az eső és így legalább lehültünk 
és tisztán indultunk haza. 
 A változato időjárás ellenére nagyszerű 
volt a tábor. Jó volt ismét nyugodtan és 
szeretetben megbeszélni a cserkészet, a 
magyarság, a haza és a nagyvilág 
érdekességeit .  Bár mi csak kis frakciója 
vagyunk e közösségnek,  mégis jó elbeszélgetni 
olyan társaságban ahol mindenki egy irányba 
halad és egy közös célért dolgozik. 
 A gyerekek nagyon élvezték a tábort, 
szivesen segitették a cserkészszülőket 
aktivitásaikban, és rengeteget bicikliztek. 
Kijelöltek egy rohampályát a  táborban, ahol 
Edwin vezetésével már mint a legidősebb 
cserkész a kicsik között,   mentek végik az 
akadályokon. 
 Este kis portyára is mentek a tapasztalt 
cserkészülőkkel, ahol ők voltak az útvezetők, 
gyönyörű csillagos égbolt és teliholdban, persze 
bátran semmitől sem félve, szemlélhették meg  
a csendbe borult természetet. Érdekesség volt 
megfigyelni a nyitott mezőn alvó avagy  
legelésző  állatokat  a holdfényben. 
  Köszönjük Toth Évának a kitünő 
szervezést és persze Czudar Zsuzsának, hogy  
ismét segitett a beszerzéssel és a rengeteg 
holmi kiszállításával.  
 A következő táborig akkor kívánok 
további 
 

 Jó munkát! 
Kovács Róbert   
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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 TE-
LEFON 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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április 1. szombat  Dömsödi Farkas Bálin koncertje 
 
április 2. vasárnap  8:30 Szentmise- a miset mondja Horvath Laszlo atya  
    Adelaide-bol 
    11:00 Református Istentisztelet  
 
április 9. vasárnap  9.30-kor Szentmise 
    1956-2006 Jótékonysági ebéd 
 
április 16. vasárnap  11:00 Református Istentisztelet  
    Megjegyzés: Ezen a napon a St.Colman templomban a  
    szokásos húsvéti búcsú. Szentmise 11:00 órakor 
 
április 23. vasárnap  9.00-kor Szentmise 
    de. 10.00 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    Klub ebéd 
 
április 30. vasárnap  11:00 Szentmise - utána Regnum ebéd a templom alatti  
    társalgóban        

 

Májusi Naptár 

május 7. vasárnap  Anyáknapi ebéd Cserkészek rendezésében 

május 20. vasárnap  Ifjúsági Szövetkezet rendezvénye 

május 21. 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 április 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. 

ÁPRILISI NAPTÁR 


