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Az 1956-os forradalom megemlé-
kezésének első hivatalos programja 
október 16.-án a canberrai 
parlamentben volt ahol felidézték a 
forradalmat. Ezt követte fogadás a 
magyar Nagykövetségen  melynek 
diszvendég Alexander Downer 
külügyminiszter volt. 

Megkezdtük a 
visszaszámlálást! 

Avagy az ötkarikás 
időutazók ismét útra 

kelnek! 
 

2002. július 21-én vasárnap kora 
este úgy búcsúztunk el egymástól 
a Duna-parti Olimpiai Parkban, 
hogy viszlát 2006-ban, Melbourne-
ben! A repülőnk éppen csak 
megérkezett Helsinkiből az 50. 
évfordulós ünnepségekről, és tele 
voltunk élménnyel és érzelmekkel. 
Sokan rávágták azonnal: „azt még 
meg is kell éljük”!  
 Milyen igazuk volt! Magam 
is így gondoltam. Messze volt még 
a 2006-os esztendő, meg aztán 
annyi minden kell egy ilyen 
utazáshoz, Melbourne pedig 
nagyon messze van!  
 Aztán eltelt 2 év, és azt 
kérdezgettük egymástól, na 
megcsináljuk? Meg lesz? 
Utazunk? Ez a harmadik 50. 
évfordulós olimpiai 
megemlékezésünk, de ez egyben 
a legnagyobb kihívás is! Meg kell 
próbálni, bele kell vágni! Hát 
belevágtunk! Nem hagyhattuk a 
magyar virtust! Hiszen ezt az 
egész 50. évfordulós emlékutazást 
mi magyarok találtuk ki. Mi voltunk 
ennek a hagyománynak az 
elindítói. Mi voltunk azok, akik az 
angolok házi ünnepségét 
„megzavartuk” azzal, hogy 
megjelentünk Londonban 1998 
augusztusában, és ünnepelni 
akartunk! Szegény, jó 
szigetországiak annyira megzava-
rodtak az ötlettől, 
hogy elfelejtették Folytatás 3, oldalon 
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A Magyar Társadalmi Klub 

vezetősége, részvényesei és pártolói 

kérésére minden hónapban 

KLUBNAPOT RENDEZ 

a következő vasárnapokon 2006-ban: 

 

 

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 

FIGYELEM!!!!!!!!!! 

A KÖVETKEZŐ 
MUNKANAPOK 

a Központban 
 

November 4 és 
December 2 

 
reggel 8 órától 

Szeretettel várjuk Önt és 
kedves barátait!! 

 
Bővebb felvilágositás: a 9754 

8579 telefonszámon 

  

I am looking for e-mail contacts 

in the Hungarian-Australian 

community with a view to 

exchange information either in 

English or in Hungarian. I am in 

Budapest now but lived in 

Melbourne 23 years ago.  

 

Look forward to hearing from 

you. 

 

Krisztina Koncz 

krisztina.koncz@freshfields.com 

mailto:krisztina.koncz@freshfields.com
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azt mondani: gyertek 2 nappal korábban! Ők 
ugyanis akkor tartották az 50. évfordulós 
megemlékezésüket. Így aztán ők is magukban, 
mi is magunkban ünnepeltünk és emlékeztünk. 
(A teljes történeti hűség kedvéért azért meg kell 
említeni, hogy volt egy közös hajókirándulásunk 
a Temzén, így a kétoldalú kapcsolatokat is 
ápoltuk egy picit!) Száz szónak is egy a vége, mi 
tettük nemzetközivé ezt az eseményt. Talán épp 
az a képeslap, amit elküldtünk a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság akkori elnökének, Juan 
Antonio Samaranch-nak, eredményezte azt, 
hogy ma már a NOB hivatalos programjai közé 
tartozik az 50. évfordulós megemlékezés.  
 Az nem lehet, hogy éppen mi ne 
utazzunk ki! Félre a kishitűséggel, meg fogjuk 
csinálni! 
 Tartozunk ezzel mindazoknak, akik 
1956-ban sikereket hoztak és helyt álltak az 
olimpián, tartozunk azoknak, akik ma már 
nincsenek közöttünk, és tartozunk ezzel a 
közalapítvány elhunyt elnökének, az olimpiai 
bajnok Lemhényi Dezsőnek, szeretett 
Butykónknak! De tartozunk ezzel az 
Ausztráliában élő honfitársainknak is, akik 50 év 
után újra átélhetik egy kicsit az akkori sikereket. 
Talán ismét kihúzzák magukat, amikor a magyar 
csapat bevonul az olimpiai stadionba. 1956-ban 
a második legnagyobb tapsot és elismerést a 
magyar csapat kapta a házigazdák után. Jó 
lenne ismételni most is! 
 Az esély meg van rá! Tekintélyes 
létszámú, 64 fős delegációval készülődünk az 
útra. Egy dobogós helyünk már biztosan van! 
Ugyanis idén áprilisban, amikor Tar Laci 
barátommal és kollégámmal Melbourne-ben 
jártunk előkészítő úton, mi voltunk a harmadik 
nemzet az angolok és a japánok után, aki 
személyesen is bejelentkezett, és aki elküldte az 
előkészítőit az ausztrál szervezőkhöz. (Tetszik 
látni! Az angoloknak is leesett azóta a tantusz!) 
Lássuk kik alkotják az utazó keretet? Sokan ma 
már nem Magyarországon élnek, hanem 
Amerikából vagy Nyugat-Európából csatla-
koznak hozzánk. 
 Szinte hihetetlen, de majdnem az egész 
olimpiai bajnok női tornász csapat az utazók 
között van! Utazik velünk Keleti Ágnes, Bodó 
Andrea, Köteles Erzsébet, Korondi Margit, Tas 
Olga. A felsorolás a részemről természetesen 
nem fontossági sorrend, és talán azt is 
megbocsátják az érintettek, hogy nem az 
asszony nevükön említem őket, hanem ahogyan 
a sportvilágban ismertek.  
A legendás Olimpiai bajnok vízilabda csapat 2 
fővel képviselteti magát. Velünk tart Kárpáti 
György és Zádor Ervin. Azt hiszem, egyikük sem 
ismeretlen sem a magyar, sem az ausztrál 
sportbarátok előtt.  
 Nagyon komoly csapattal érkeznek 
vívóink is. Az utazók között van a 

folytatás a 6. oldalon 

Az Ifjúsági Szövetkezet rendezésében, 
 vasárnap, 2006. december 3.án a melbournei 

Magyar Központban, 
Szent István templom kert melletti “Parkban” 

  
A szokásos izletes ebéd: sülthús, inycsiklandozó 

kolbász és a legfinomabb gulyás 
 Sütemény, Kávé, Ital, ebéd után Lángos kapható 

 A MIKULÁSBÁCSI A 
GYEREKEKNEK AJÁNDÉKOT 
HOZ 
csak népszerű háttér zene, hogy a fák 
hűs lombjai alatt, friss jó levegőn, 
beszélgetni lehessen 

  
Jókedvét, Barátait, kerti asztalát, 

székét, tányérját, evőeszközét 
kérjük hozza magával. 

 Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Figyelem!  
A SZILVESZTERI bálra a jegyeket sziveskedjenek 
felvenni. Szilveszter este NEM lesz pénztár! 

            
Az Ifjúsági Szövetkezet rendezésében,   
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1956-os Emlék Alapitvány, 
Magyarország, 

Victorian Multicultural 
Commission 

Whitehorse City Council 

 
Platina   

 
Barna Szilárd 
Dabasy János & Éva 
Demokratikus Délvidéki Magyarok Szövetsége  
Fekete Marika 
Fodor Jolán 
Fodor Lajos, nagykövet 
Hajdu József 
Hungarian Reformed Church of Australia  
Jankovics Ferenc & Márija 
Juhász László 
Kapitány Jenő 
Kayser András 
Kocsis Margaret 
Kövesdy Éva 
Vitézi Rend Victoriai Csoportja 
Kövess Charles 
Kövess Amy 
Kozma Elenore 
Miklós Zitta 
Olgyay Nándor 
Palmerston House  
Rácz Judit & József 
Ráskövy István 
Rozinszky Gyula 
Sulyok István 
Társadalmi Klub Szövetkezet 
Szilágyi Emilija 
Törey Eric 
Törey Tóth Péter 
Törey Tóth Imre 
Varga Gyula 
Veselik Valéria 
Veselik Miklós 
Világos István 
Világos Eszter 

 

Arany 
Ambrózy Anna 
Ámon Lilla 
Ámon Antal 
Antal Péter 
Atyimás Emil 
Atyimás Erzsébet 
Bacsák Mária 
Bánvölgyi Erzsébet 
Barak Marietta 
Barak János 
Barna Attila 

Bartha Lajos 
Biszák Júlia 
Bognár Magdaléna 
Bolz György 
Boros Emil 
Csúk Júlia 
Dabasy Tibor 
Dér József 
Domonkos Les 
Erdélyi Szövetség (x5) 
Faith Anny 
Faith Ferenc 
Fazakas Sándor 
Fazakas Jolán 
Fehér István 
Fodor Sándor 
Fogarassy Marika 
Galambos Imola 
Galló Erzsébet 
Geelong Hungarian St. László Senior 
Citizens Social Club Inc.  
Gulyás Gyöngyi 
Gurbán Sándor 
Gyöngyösbokréta 
Néptáncegyüttes E Juhász 
Győri László 
Harangozó Anna 
Jandó Júlia 
Jandó Gyula 
Juhász Géza & Etelka 
Juhász Kálmán 
Kapitány Jenő 
Kapusi Mihály 
Knox Hungarian Citizens Club (x2) 
Kocsis Endre 
Koczek János 
Kovássy Jeanette 
Kövesdy András 
Krsztekanits Sándor 
Krsztekanits Violetta 
Kulcsár Ferenc 
Kurtz Mária 
Lengyel Nándor 
Lévay Vilma 
Lukács Attila 
Makrai Irma 
Marosy Györgyi 
Maurer Sándor 
Medzihradszky Marianne 
Meggyesi Ernő 
Merkli Ferenc 
Mező Feri 
Mező Mária 
Mikecz Péter 
Miklós Gábor 
Nagy József 
Nunawading Hungarian 

► 

1956-2006 VÉDNÖKÖK 

Senior Citizens Club  
Palcsek Elizabeth 
Pelle Lajos 
Piller István 
Rásztotszky J & I 
Regnum Cooperative  
Rodek Antal 
Rodek Tony 
Sellers Patricia 
Serföző Krisztina 
Simkó Manyi 
Simkó József 
Simma Edith 
Simó Márti 
Simon Endre 
Simon Jon & Staff 
Simon József 
Simon István & Ilona 
Sülly Eta 
Sülly Sándor 
Szabó Edith 
Szabó József 
Szabó György 
Szabó Gyula 
Szabolcs Ferenc 
Szalkai Albert Tibor 
Szalkai Barbara 
Szegedi Erika 
Tóth Mihály 
Tóth Barbara 
Tóth Mária 
Vajda György 
Vékony Mihály 
Vető Olga 
Vető Tibor 
Vincze József 
Viselka Ivan 
von Emanuel György 
Wallace Mitchell Hugh & Elizabeth 
Zahorán Gabriella 

 

Adomány 
Ács Irén 
Bánhelyi Mária 
Bavolyár Teri 
Bisits Ádám 
Bitó Mária 
Bognár Erzsi 
Bozsán Tamás 
DeLang Veléria 
Ducza Károly 
Erdősy Éva 
Farkas János 
Finta Erzsébet & Zoltán 
Finta Julianna 
Gaál Marika 
Gazsó Erzsi 
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Hidas Magda & Imre 
Hona Klára 
Jedynak Mária 
Juhász Piri 
Kadvány Antal 
Kayser András 
Könyves Éva 
Kovács Zoltán 
Lovasz Eszter 
Major Erzsi 
Maurer Márta 
McKenzie Beth 
Molnár Ari 
Bisták József 
Nagy Anna 

Péterfy Endre 
"Magyarország" 
Reyes Elizabeth 
Schöffer Gizi 
Simkó Manyi & József 
Szabi István 
Szabó Mária 
Szabó Erzsi 
Szabó Ilonka 
Szántó Erika 
Szlavik Margit 
Szücs Eta 
Teleky László & Ilona 
Varga Etelka 
Wéber Erzsi 

Zalay Edith 
 

  

  

 A magyar szivek mélyéből fakadó terveknek 
kivitelezésére forditott lelkes és alapos 
készülődés jó eredményhez és sikerhez 
vezetett. 
 A melbournei magyarságnak már 
másfél éve megalakult egy szervező bizottsága 
az 56-os szabadságharc  50.-ik évfordulójának 
megemlékezésére. A programok kigondolása 
és összeállitása áldozatos munkát igényelt. A 
programokról dátumszerinti beszámolásomat 
Világos István tiszteletbeli konzulnak 
magasszintű kiállitásával kell kezdenem a 
Magyar Központ Társadalmi Klubjának 
helyiségében. A forradalom mozzanatait elénk 
vetitő fényképeket nagy tehetséggel diszitett 
táblák a szabadságharcnak könnyeket fakasztó 
életrehozását eredményezték. 
 Október 12.-én este 8 órakor 
megkezdődtek a Történelmi Előadások Prof. 
Leslie Holmes „Eastern Europe, the Kremlin 
and 1956” cimmel a Melbourne University 
„Contemporary Europe Research Centre” 
előadó termében. Ezen magasnivójú 
programokat Hajdú József akadémikus, a 
Deakin Egyetem volt tanára és a Földrajz szakk 
vezetője tervezte és rendezte meg nagy 
tehetséggel. Prof. Holmes világszerte ismert 
politológus a Melb. Egyetem Politikai 
Tudomány szakának professzora. 1945 óta 
kutatásai és irásai Kelet Európára és a Szovjet 
Unióra  összpontosulnak. 2000 – 5-ig az 
International Council for Central and East 
European Studies elnöke volt. Jelenleg elnöke 
az „Australiasian Association for Communist 
and Postcommunist Studies”-nek. Nagyszámú 
hallgatóság töltötte meg a termet. Figyelemmel 

hallgattuk az 56-os szabadságharc ideje előtti 
Közép Európának politikai és történelmi hátterét és 
a Kremlin előlünk eltitkolt belügyi és külügyi 
politikáját. Az előadást Bisits Ádám méltatta és 
köszönte meg. Az előadás után pogácsa és bor 
várta a hallgatókat.  
Október 19.-én hallgatói voltunk Szakály Sándor a 
budapesti Semmelweis Egytem professzorának 
„Miért Magyarország” cimű előadásának. 
(megjelent az Australian újságban, ami található a 
9. oldalon) A professzor előadása magában 
foglalta az 56-os felkelés október és november 
közötti eseményeit. A professzor a Semmelweis 
Egyetemen a 20.-ik század történelmét tanitja, 
2001-ben az igazgatója volt a budapesti 
Hadtörténeti Intézetnek és Múzeumnak és 2001-4 
között a Duna Televizió müvészeti programjának 
igazgatója volt. Szakály prof. vezetőségi tagja a 
Magyar Történelem Intézetnek és a Habsburg Éra 
kutatási Alapitvány-ának. A terem ezuttal is 
megtelt és mi büszkék voltunk a professzor úrnak 
az 56-os események részletesen és nagyszerüen 
megvilágitott előadására. Az előadást Lugosi 
György köszö szavai követték egy bumeráng 
átadásával, abban a reményben hogy a professzor 
ismét meglátogatja a magyar közösséget 
Ausztráliában. Az előadás után 

 Beszámoló a melbournei magyarságnak az  
56-os szabadságharcra emlékezéséről 

Leslie Holmes professzor 
Dr. Hajdú József és Szakály Sándor professzor 

Folytatás a 7. oldalon 
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► 

melbourne-i olimpián olimpiai bajnokságot nyert 
Hámori Jenő és Magay Dániel, az ezüstérmes 
Sákovics József és Marosi József, valamint a 
Melbourne-ben annak idején „csak” versenyző, de 
később olimpiát is nyerő Dömölky Lídia.  
 A kajak-kenu különítményük is káprázatos, 
még felsorolni is nehéz! Hernek István 
ezüstérmes, Wieland Károly, 
Kassai-Farkas András, Hunics 
József, Mohácsi Ferenc III. 
helyzettek, valamint Vagyóczki Imre 
olimpiai résztvevő alkotják az utazó 
csapatot. 
 Polyák Imre képviseli a 
birkózást. Ő annak idején 
Melbourne-ben ezüst érmes volt, de 
később Tokióban feljutott a csúcsra, 
és olimpiai bajnokságot szerzett. 
 Az úszókat a Melbourne-ben 
bronzérmet nyerő Tumpeck György 
reprezentálja.  
 Az egykor világhírű 
atlétáinkat Tábori László képviseli.  
 Az egykori szakvezetők 
közül Nádori László és Füzesséry 
Gyula vállalkozott a hosszú 
utazásra. 
 De tartogatunk még 
meglepetést, és a delegációnak olyan 
legendás sportolók is tagjai lesznek, akik sokunk 
példaképei voltak fiatalabb korunkban! 
 Mindjárt itt van a delegáció két vezetője! 
Zsivótzky Gyula kalapácsvető olimpiai bajnok (ő 
az utat szervező Mező Ferenc Közalapítvány 
elnöke) és Dömötör Zoltán vízilabdázó olimpiai 
bajnok (ő pedig a társszervező Magyar Olimpiai 
Bajnokok Klubjának elnöke). 
 Eljön még Ausztráliába Rejtő Ildikó, 
Ambrus Miklós és Kulcsár Gergely, akik 
mindhárman olimpiai bajnokaink. 
 Szerintem a névsor láttán nem kell majd 
szégyenkeznünk a többi nemzet előtt! Jelentős 
„arany fedezete” lesz a magyar küldöttségnek. 
 És még többen is lehetnénk, ha az az 50 
év ott nem lenne! Sokakat az akadályoz meg az 
utazásban, hogy az egészségük már sajnos nem 
a régi. Melbourne nem a szomszédban van! 
Szigorú orvosi ellenőrzés előzte meg az 
utazásunkat, és ennek során nem mindenki kapott 
zöld utat. Olyan is akadt, aki saját magától lépett 
vissza.  
 Most már azonban a visszaszámolást 
megkezdtük!  
 November 17-én pénteken Bécsben 
felülünk az Austrian Airlines OS 007-es járatára, 
és november 18-án délután helyi idő szerint 16 
óra 50 perckor érkezünk Melbourne-be. A magyar 
csapat szállása Melbourne-ben (2006. november 
18 – 23 között) az OAKS on Collins Hotelben lesz 
. A hotel címe: Melbourne Collins str. 480.  
Sydneyben a Hyde Park Plaza Hotelben lakik 

majd csapat (2006. november 23 – 26 között). 
Hotel cím: Sydney College str. 38. 
 A program sűrű és változatos. Egyrészről 
részt veszünk a hivatalos ünnepségeken, melyet a 
Victoria Olympic Council szervez, másrészről saját 
„magyar” programot is lebonyolítunk. Ennek 
keretében végig látogatjuk a korabeli helyszíneket, 

ahol egykor a sportversenyek 
zajlottak. (Exibition Building: 
birkózás, súlyemelés, Festival Hall 
volt West Melbourne stadion: 
ökölvívás, Art Centrum volt 
Glaciarium: torna, kosárlabda, St. 
Kilda városháza: vívás, Olimpiai 
Park és uszoda.)  
 Az olimpiai faluban, 
Heidelbergben emléktáblát 
helyezünk el 2006. november 20-án 
délelőtt, ahová mindenkit szeretettel 
várunk! 
 2006 november 20-án este 
pedig a Magyar Központban 
vagyunk hivatalosak! 
 Sydney-ben is tartalmas 
programot bonyolítunk majd le. 
Meglátogatjuk a 2000-es olimpia 
létesítményeit, megkoszorúzzuk 
Csík Tibor ökölvívó olimpiai 

bajnokunk sírját, és többször 
találkozunk a Sydney-ben élő magyarokkal.  
 Izgatottan várjuk az utazást, mely egyszeri 
és megismételhetetlen lesz! Várjuk az 
ünnepségeket, a helyszínek ismételt felkeresését, 
és nem utolsó sorban a találkozást magyar 
honfitársainkkal.  
 Viszontlátásra három hét múlva Melbourne-
ben! 
 
 Budapest, 2006. október 19. 
 

     Dr. Nagy József 
szervező,  

a Mező Ferenc Közalapítvány titkára 
 
Utóirat:  
Ezúton is köszönöm a segítséget Világos István 
tiszteletbeli konzul úrnak és kedves feleségének, 
Eszter asszonynak, Dézsi Csaba lelkész úrnak, 
Kövesdy Andrásnak és Évának, Hódy Lászlónak 
és kedves feleségének, Török Máriának 
Melbourne-ben, és Csárdás Katalinnak valamint 
Handelsmann Verának Sydneyben! Nélkülük 
(nélkületek), nem sikerült volna! 
Külön köszönet illeti a QBE Atlasz Biztosítót, aki 
nem csak a biztosításunkról gondoskodik, de az 
ausztráliai közlekedésünket is finanszírozza. 

Köteles Erzsike (torna), Markovits 
Kálmán, Hevesi István (vízilabda) és 
Hámoti Jenő (vívás) látható  

Fotó: Stadionpress, Harsányi Péter  
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Scarlett Antalóczy szólalt fel „Freedom ‘56”cimű 
könyvét bemutatva. Az irónő kihangsúlyozta a 
könyvében irt megcáfolhatatlan tényt, hogy a 
magyar forradalom egy történelmi eseménye 
volt a kommunizmus bukásának. Az előadás 
után a pogácsa és bor ezuttal sem maradt el. 
 

56 ARCOK 
Már alig vártuk, hogy elérkezzünk okt. 20.-ához, 
hogy résztvehessünk Sandy Watson 
irónő és Susan Gordon-Brown 
fényképész „56 Arcok” kiállitásának 
hivatalos és ünnepélyes 
megnyitásán a Victorian Historical 
Society épületében. Azon személyek 
fényképe valamint leirt története 
nyert kiállitást, akik közvetve vagy 
közvetlenül vettek részt a 
szabadságharcban.  
 Megható örömet éreztünk 
mikor a kiállitást megláttuk. A 
tökéletesen felvett fényképek és a  
szeretettel leirt történetek 
összeállitása müvészi tehetség és 
hozzáértést bizonyitott. Az 
ünnepélyes megnyitón résztvettek: 
Fodor Lajos a Magyar Köztársaság Nagykövete, 
az Hon. Mr. Andrew Robb AO MP, parlamenti 
titkára a Miniszter for Immigration and 
Multicultural Affairs-nek, aki Ausztrália 
miniszterelnökét képviselte. Tb. konsul Világos 
István és a Hon. John Williams Victoria Állam 
igazgatója az bevándorlási hivatalának 
igazgatója. 
 Sandy Watson üdvözölte a megjelent 
vendégeket majd a következőket mondta: 
„Ma este összejöttünk, hogy azokra 
emlékezzünk, akiknek egy nap, 1956 okt. 23-a, 
kedd, örökre megváltoztatta az életüket, amikor 
a magyar Titkos Szolgálat rendőrei rálőttek a 
békésen tüntetőkre Budapest rádió állomása 
előtt. Az erőszak aztán felkelést szült.” Majd 
Sandy elmondta, hogy Susannal együtt 
elhatározták, hogy kutatást kezdenek több 56-os 
történet megismerésére, melyeket megőriznek 
az utókor számára egy általa megirt novellában. 
Igy született meg az 56 ARCOK, a beszélő 
fényképek. Ennek kivitelezéséhez  bőkezű 

segitségre volt szükségük. Sandy felsorolta az 
önkéntesként segitő szervezeteket és egyéneket 
– köztük Világos Istvánt és Ámon Tónit – és 
köszönetüket fejezték ki, majd kihangsúlyozta 
nagy segitségét a kiállitáson látható és  
történetüket olvasható szabadságharcosoknak 
akik beengedték őket otthonukba és befogadták 
őket bizalmukba. Sandy Watson ezután felkérte 
Fodor Lajos nagykövet úrat az 56 ARCOK 
hivatalos megnyitására. 
 Fodor Lajos elmondta, hogy 9 éves volt a 
szabadságharc ideje alatt, de mégis megértette 
annak varázsát és mikor a szovjet tankok 
vérbefolytották a felkelést átérezte a 
szétszaggatott családok szenvedését. Az 
elesettek száma elérte a 20,000–t és 200,000 
politikai menekült hagyta el az országot. 
Ausztrália befogadott 14,000 magyar menekültet. 
A nagykövet úr nagyra méltányolta és 
megköszönte Andrew Robb-nak és John 
Williams-nak segitségét a magyar menekültek 

ügyében. Az 50-ik évforduló 
Melbourne-i 
Rendezőbizottságának is 
köszönetet mondott a Nagyakövet 
úr, majd hivatalosan megnyitotta a 
kiállitást. Sandy Watson-nak és 
Susan Gordon-Brown-nak emlékül 
egy szabadságharcról irt könyvet 
és elismerő oklevelet nyújtott át a 
Nagykövet úr. Sandy Watson 
ezután bemutatta Andrew Robb 
urat, aki elhozta Ausztrália 
miniszterelnökének üzenetét 
számunkra. Andrew Robb 
elmondta, hogy örömmel jött 
közénk, hogy együtt emlékezzen 
meg velünk az 56-os 

szabadságharcról. Rámutatott arra, hogy az 56 
után Ausztráliába érkező menekültek 
szorgalmukkal segitették tovább épiteni az 
országot, majd felolvasta John Howard 
Miniszterelnök levelét, melyben meleg szavakkal 
és nagy elismeréssel méltatta a miniszterelnök az 
56-os szabadságharc nagyságát és méltóságát. 
Mr. Robb is hozzájárult a 56 ARCOK kiállitás 
megnyitásához.  
 Sandy Watson felkérte ezután Gulyás 
Gyöngyit, hogy mondja el emlékeit 56-ról. Gulyás 
Gyöngyi elmondta, hogy Győr városban élt 
családjával. Férje azonnal csatlakozott a Nemzeti 
Tanács forradalmi vezetőjéhez Szigethy Attilához 
és a 12 csodálatosan szép nap alatt annak „jobb 
keze” lett. Ezért távollétében 8 évi 
börtönbüntetésre itélték. „12 napig egy gyönyörü 
álomban éltünk és reméltük, hogy a szovjet 
katonák elhagyják az országot és drága hazánk 
újra egy civilizált része lehet európának”. – 
mondta Gulyás Gyöngyi  majd rátért a tragikus, 
megsemmisitő fordulatra mikor november 4.-én 
visszajöttek az oroszok óriás túlerővel. A 

Sandy Watson 

► 
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család menekülése elkerülhetetlen volt és a 
búcsú szüleiktől és rokonaiktól nagyon 
fájdalmas volt. A család 1957 január 12.-én 
érkezett Melbourne-be.    
 Sandy Watson megköszönte Gulyás 
Gyöngyi beszámolóját és rámutatott, hogy az 
56 ARCOK figyelmeztet arra, hogy ezek a 
tragikus  események nem történnek akárhol 
akárkivel. Ezek az emberek itt élnek talán a mi 
szomszédságunkban. 32 kiváló ötvenhatos,  
akik mindent és mindenüket fel kellett hogy 
adjanak, hogy hazájukból, mint politikai 
menekültek menekülhessenek ezelőtt 50 évvel, 
ma óriási hozzájárulást adnak életünkhöz és 
kulturánkhoz. 
 

 
DISZVACSORA 
A diszvacsora előtt George Lekakis VMC elnök 
ismertette a megjelenteknek Ambrózy Anna 
szociológus  „Immigrant Stories” cimmel kiadott 

szociológiai tanulmányt tartalmazó könyvét. 
Ambrózy Anna megköszönte Mr Lekakis és 
mindazok segitségét, akik idejüket és 
bizalmukat adták neki, hogy élet történetüket 
megirja. 
 A diszvacsora okt. 21.-én került 
megrendezésre a Melb. Magyar Központ nagy 
termében. 
A rendkivüli finom izléssel feldiszitett terem 300 
embert látott vendégül szépen megteritett és 
virággal diszitett asztalokkal. Az est vendégei: 
Fodor Lajos Magyar Köztársaság  Nagykövete, 
Chris Perace parlamenti képviselő, Szakály 
Sándor professzor, 
 Gerald Murnane iró és George Lekakis 
VMC elnök. A vacsorához a „Four Season 
String Quartet” szolgáltatta a zenét. Az est 
szereplői: Biszák Júlia, Patócs Johanna és 
Sipos-Őry 
Robert voltak. 
 A hihetetlen könnyedséggel feltálalt 
előétel után Kövesdy András köszöntötte a 

megjelent vendég-előadókat és a vacsora 
vendégeit. Fodor Lajos Nagykövet üdvözlő szavai 
után szivhezszóló rövid beszédben 
megemlékezett az 56-os szabadságharcról, majd 
Chris Pearce parlamanti képviselő, aki John 
Howard miniszterelnököt képviselte a vacsorán 
szólalt fel. Chris Pearce nagyra értékelte a hős 56-
os felkelőket, akik bátran ellenálltak a 
kommunizmus  elnyomásának és felolvasta a 
miniszterelnök levelét. John Howard az 56-os 
felkelés leverése után Ausztráliába menekült 
magyar emigráns társadalomnak megköszönte, 
hogy letelepedésükkel sok téren gazdagitották az 
ausztrál társadalmat. George Lekakis beszédében 
megállapitotta, hogy „56” a magyar nép jellemét 
tükrözte. A magyar emigránsok önálló társadalmat 
épitettek Ausztráliában és gyermekeik is átveszik 
szellemüket. Gerald Murnane elmondta, hogy 17 
éves volt 56-ban. A rádióból hallott hirek alapján 
félt hogy kitör a 3.-ik világháború. Félelmét elvette 
az 56-os  felkelés kitörése, mert egy parányi nép 
fel mert kelni a hatalmas Oroszország ellen. 
Elhatározta, hogy megtanul magyarul, mert a 
magyar nép nyelvében is nagy, bizonyosan. Egy 
magyar szomszédja tanitotta meg magyarul 
beszélni. Gerald Murnane hirtelen magyarul 
kezdett beszélni:” Vártam erre az alkalomra, hogy 
megmondhassam, köszönöm nektek magyarok.” – 
majd kitárta karjait és könnyek közt kiabálta: „ 
Isten áldd meg a magyart.” Mi is meghatódva 
felálltunk és vastapssal jutalmaztuk ezt a jóleső 
vallomást. Sipos-Őry Robert zongora müvész 
Liszt Ferencnek „Chapelle de Guilume Tell” művét 
játszotta nagyszerű technikával és átérzéssel, 
majd Biszák Júlia opera- énekesnő szép hangját 
élvezhettük, mikor Kodály Zoltán „Háry János” 
cimű operájából énekelt egy dalt. A tehetséges 
Patócs Johanna Bartók Bélától énekelte a 
„Lakodalmas dalt.” 
 A vacsora rendezése nekünk vendégeknek 
mindent megadott ami szépet, jót és örömet 
okozott. Részemről kiemelném azt a felejthetetlen 
boldog érzést, amit a 300 magyar honfitársi 
együttlét okozott és nagy hálát érzek a vacsora  
rendezőinek  megköszönve minden jelenlevő 
vendég nevében áldozatos munkájukat.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1956-2006   50. ÉVFORDULÓ 
MEGEMLÉKEZÉS 

Susan Gordon-Brown, Fodor Lajos nagykövet és  
Sandy Watson 
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A 

„Megemlékezés” a Szent István ökuménikus 
templomban vette kezdetét áhitatos  
Istentisztelettel, majd a Magyar Központban 
folytatódott egy felejthetetlen ünnepéllyel. 
Az  ünnepély I. Részében „Harcos” cimmel  
Prazsák László versét és zenéjét Risztics István 
adta elő, majd Máté Ági szerepelt. Az 54 sz. Hunor 
és Magyar és a 63 sz. Tormay Cecil leány 
cserkész csapat  
„Népdalcsokor” és Mécs 
László „A pisztrángok 
példája” cimü versét adta 
elő Kovassy Éva 
vezetésével. Ezt követte 
„Magyarország” Toldi 
Bianca előadásában. 
Kövesdy András üdvözölte 
Fodor Lajos a Magyar 
Köztársaság Canberrai 
Nagykövetét  és Szakály 
Sándor professzort, a 
Semmelweis Egyetem 
történészét. Fodor Lajos 
Nagykövet meleg szavakkal 
szólt a nagyszámú 
megjelent vendégekhez, megemlitve, hogy milyen 
jó érzés a templomi áhitat után ünnepelni majd 
rátért a szabadságharc méltatására 
kihangsúlyozva, hogy magyar fiatalok és 
munkások lázadtak fel a szovjet elnyomás ellen. 
 November 4.-e meghozta a szovjet tankok 
megérkezése után a magyar szabadságharc teljes 
leverését és megsemmisitését, melyet brutális 
megtorlás követett; halálos itélet, bebörtönzés és 
elhurcolás és 200,000 menekültnek az ország 
elhagyását. Ausztrália készséggel befogadta a 
menekült magyarokat. Ezért köszönetet mondott a 
Nagykövet úr Ausztráliának. Ezután felkérte az 
ünneplő vendégeket, hogy felállva csendes 
főhajtással adózzanak a szent szabadságharcnak 
áldozataira annak 50.-ik évfordulóján. Ezután 
Biszák Júlia tanitványai, az „Eszterlánc” 
Gyermekkar szerepelt . Bujdosó Réka, Gergely 
Charlotte, Maróti Eszter, Mátyás Stephanie és 
Toldi Bianca előadták: Bartók kórus- müvéből  
„JÁTÉK” valamint Valahol Európában 
VÁNDORLÁS, Nemes István verse, Dés László 
zenéje. Ezután 
Sipos-Őry Robert Bartók Béla NÉPITÁNCOK cimű 
szerzeményét játszotta zongorán.    
 Az ünnepély II. részében Szakály 
professzor jött a mikrofonhoz és szinte nemcsak 
napok, de órák szerint közölte velünk a 

szabadságharc eseményeit olyan ékes 
szólással, hogy bebizonyitotta, hogy egy 
történész is tud jó szónok lenni. Ezután 
következett a várva-várt rock ballada kosztümös  
főpróbája, mely minden elvárást felűlmúlt. „PRO 
PATRIA PRO LIBERTATE” 1956-ról 2006-ban 
cimmel irt és rendezett rock ballada Quittner 
János, a Szlovák Köztársaság  ezüstplakettjével 
kitüntetett koreográfus és néptáncmüvész 
remekműve, melyet a „Zeneműhely” együttes 
kiséretével a „Melbournei IFJÚSÁG” adott elő. A 
melbournei ifjúság eddig még ilyen 
nagyszámban nem látott szereplői a rock zene 
fergeteges ütemét követő táncmozdulatokba 
beleolvadó dalolása, éneklése, a szemet 
kápráztató kosztümök és az állandó mozgás a 

szinpadon lélegzet elállitó és 
lenyügöző hatást 
gyakoroltak ránk. Minden 
táncos  táncmüvésznek és 
minden éneklő és zenélő 
fiatal zenemüvésznek  
hatott. Az 56-os 
szabadságharc boldog 
napjait  és a győzelem 
ujjongó, vad örömét 
nagyszerűen érzékeltették a 
táncosok, ugyanúgy a 
szabadságharcosokat 
lerohanó tankok brutalitását 
és az áldozatok siratását is. 
A ballada végén a minden 
veszteség után ujra remélni 

tudó magyar nép bizakodása is kitünt a táncoló 
mozdulatokból. Mindezen tökéletesség szinte 
elkábitott bennünket, mert fiataloktól ilyen 
nagyfokú müvészetet nem vártunk el. A ballada 
befejezése után a nézőközönség  talpra ugrott 
és álló tapsviharral próbálta jutalmazni a 
müvészeket. Természetesen a rock–ballada 
zseniális iróját és rendezőjét, Quittner Jánost is 
látni kivántuk, hogy Őt is éltethessük és 
megtapsolhassuk, hisz az övé volt a 
legnagyobb érdem. 
 Fodor Sándor, a rendezőbizottság tagja,  
szólt hozzánk amint lecsendesültünk „Egy 
kosztümös főpróbának indult, de ősbemutató 
jelleggel biró előadást láthattunk. Ausztráliában 
elsőnek előadott rock-balladát láthattunk.” – 
mondta Fodor Sándor, majd a 
szervezőbizottság  köszönetét tolmácsolta 
mindazoknak, akik a csodálatos müsorban részt 
vettek és valamilyen formában elősegitették a 
létrehozását. 
 

 
 
GYERTYAFÉNYES VIGIL   
A sötétben pislogó gyertyafény belevilágit 
lelkünk mélyébe. Ezt éreztük az okt. 23.-án 

Sipos-Őry Róbert Biszák Júlia Patócs Johanna 



10 

megrendezett Gyertyafényes Vigilen. Este 7.30 
órakor „Ökuménikus Fohász”-on vettünk részt a 
Szent István templomban. 8.00 órakor kezdődött a 

koszoruzás a Hősi 
Emlékműnél.  
 A templomból kijőve a gyertyák és 
lampionok fénye fogadott bennünket és a 
kivilágitott Hősi Emlékmű szépsége és ragyogása 
ünnepi hangulatot árasztott. 
 Bakos János köszöntött bennünket és 
ismertette megemlékezésünk műsorát. Az 56-os 
szabadságharc élő és elesett hősei tiszteletére és 
örök emlékére a Magyar Központ által, Zágon 
Lajos terve szerint készitetett, emléktábla 
felszentelését Pető Gábor  plébános úr és Dabasy 
János evangélikus lelkész celebrálta. Majd a 
Magyar Babtista Gyülekezet kórusa elénekelte a 
Szózatot. Bodó János szabadságharcos mondott 
egy szép megható beszédet, melynek mottója 
„Emlékezünk, mindörökre emlékezünk.” volt. 
Ezután Kiss Dénes „Velünk vagy ellenünk”- cimű 
versét szavalta Nagy Zoltán.  
 Bakos János felszólitotta a jelenlevő 
magyar szervezetek képviselőit vagy magán 
személyeit, hogy koszorú vagy virágcsokor  
elhelyezésével róják le kegyeletüket a Hősi 
Emlékmű előtt. 
 A következő szervezetek koszorúztak: Az 
Igazolt Szabadságharcosok Világszövetsége, A 
Magyar Központ Computer Csoportja, Árpád 
Otthon, Trianoni Társaság, Erdélyi Szövetség, 
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes, Magyar 
Központ Néptánccsoportja, Magyar Szabadság- 
Harcos Szövetség Victoriai Szervezete, 
Nunawadingi Idős Magyarok Klubja, RIK, Victoriai 
Emberjogi Alap, 54-es Hunor és Magyar  - 63-as 
Tormay Cecil Cserkészcsapatok, Melbournei 
Magyar Központ,   Knox Idős Magyarok Klubja 
valamint egyéni személyek. 
 A megemlékezést a Babtista Gyülekezet 
kórusa a Himnusz eléneklésével fejezte be. 
 Bakos János felkérte a megjelenteket, hogy 
a Társadalmi Klub helyiségében irják rá nevüket és 
esetleges üzenetüket egy zászlóra, melynek 
közepén hasonlóan a szabadságharc zászlóira 
egy lyuk van kivágva (sarló és kalapács), és 
tekintsék meg Világos István szép kiállitását. 
 
  
 Fazakas Lola 
 

  
  folytatás a decemberi Hiradóban 

   

A melbourne-i ifjúság A melbourne-i ifjúság Justin 
Tamással 

Fogadás canberrai nagykövetségen 

Dr Róbert Horváth előadását 
Ámon Ildikó  köszönő szavai 

követték 

Szakály Sándor, 
Quittner János a 

fiatal szereplőkkel 
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Bodó János elhangzott beszéde a 
Gyertyafényes vigilen 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
   Ma este az 1956os forradalomra és  
Szabadságharcra emlékezünk. 
   Október 23  a szabadság születésnapja. 
   Október 25  az áldozatvállalás és a köszönet 
napja. 
   November 4  az emlékezés és a gyász napja.  
   Igy, ilyen sorrendben, de sajnos nem 
együttesen  ünnepli Magyarország -  A magyar 
forradalom és szabadságharc 50 éves 
évforduloját...  
   Mi itt Ausztráliában Magyar Központunkban 
emlékezünk  50 évre.  
   Emlékezünk és emlékezünk és csak 
emlékszünk. 
   50 éve,  talán minden nap emlékezünk  56ra.  
   Hiszen 1956  a meghatározója életünk 50 
évének.  
   Mindannyiunknak van egyéni emléke és 
története 56 ról.  
   Mindannyiunknak van egy sajátos, maga 
56ja.  
   Emlékezünk, már 50 éve 56 ra. 
   A személyes történeteinket már sokszor 
elmondtuk a gyerekeknek, a családnak, a 
barátoknak.  Mindenkinek, de mindenkinek aki 
hajlandó volt meghallgatni. 
   Sajnos, már sok, Magyar nemzetünk drága 
fiai és leányai, az 56os történeteiket a sirba 
vitték.  Mi, örökké tisztelettel, köszönettel és 
fájó szivvel emlékezünk rájuk. 
   Sok éven keresztül mesélve ar 56os forrada-
lomról ausztrál barátoknak, ök megjegyzik…… 
„YOU HUNGARIANS ARE PROUD OF YOUR 
REVOLUTION” 
   Igen!  mi büszkék vagyunk az 56 os 
forradalomra és szabadságharcra, mert ez volt 
a kezdete az orosz kommunista rendszer 
bukásának, és a nemzetközi kommunista 
mozgalom hanyatlásának.  
   Emlékszünk, mert 56 volt a kezdete a mi 
személyes szabadságunknak.   
   Mert a szabadságunk az 50 évünk 
legnagyobb értéke. 
   Emlékszünk  56  ÁRÁRA, és hogy mibe 
került ez nemzetünknek,…  
   Emlékszünk az áldozatokra. 
   Emlékszünk!!!  Tisztelettel, köszönettel és fájó 
szivvel hősi hallottainkra. Gyászoló apákra, 
anyákra, testvérekre, barátokra. 
   Emlékszünk!!!  Tisztelettel, köszönettel és fájó 
szivvel ismert, és ismeretlen megalázott, 
megkinzott és meggyilkolt magyar testvé-
reinkre.   Az  Ö  bűnük csak az volt hogy, 
magyarok akartak lenni egy szabad magyar 
hazában! 
   Emlékszünk egy ujjá született nemzeti 

érzéseinkre, 
   A felcsillámlott reményekre, 
   A Hazafias Összetartásra. 
   Emlékszünk  a részletekre, a felvonulásra, a 
lövöldözésre. 
   A bátorságra… A harcokra… A félelemre…  
   A Sebesültekre… Az ártatlan halottakra… 
   Emlékszünk Szabad Európa Rádió szavaira… 
   Emlékszünk a csalodásra.  
   Emlékszünk, emlékszünk, és emlékszünk. 
   Emlékszünk  56  vérbe fojtására…, Kádár és 
pribékei hazaárulására…,   
a megtorlásokra…, az akasztásokra…, a 
börtönszenvedésre...  
   Emlékszünk a menekülésre,… Az  otthon 
maradtakra… 
   A menekült táborokra. Az idegen országokra.  A 
hontalanságra. 
   Emlékszünk, az elmúlt  50 évre.. 
   Ezer éven keresztül Magyarjaink haltak meg  a 
Magyar hazáért, a szabadságért, a Nemzetért.  
   A Magyar nemzet fennmaradásában az élöknek 
a feladata hogy, és hogyan emlékeznek meg a 
Nemzet Hőseiről és hogy, hogyan kell Hőseinkre, 
történelmünkre emlékezni!!! 
   56-unkat probálták és probálják félremagya-
rázni, a népet félrevezetni,  a még élő forradal-
márokat megtőrni, elidegeniteni, megvenni, 
megalkuvová tenni, lekicsinyelni.  A köpönyeg-
forgató  kommunisták  56 -ot az ő érdemüknek 
nyilvánitani. 30 éven keresztül tagadták  az igazi  
56ot. 
   Az 1956os forradalom a  Magyar Nép öröksége, 
NEM a köpönyeget forditott kommunista 
maradványoké.  
   Tisztelettel és köszönettel tartozunk azoknak a 
ma is élő  56os  ismert és ismeretlen forradal-
mároknak,  Magyarországon élő honfitársainknak, 
akik nem alkudtak meg a kommunista rendszer 
maradványaival és rendületlenül dolgoznak egy 
szabad és igazságos Magyaroszágért. 
   Mi, most itt otthonunkban, szabad Ausztráliában, 
messze Magyar hazánktól, emlékezünk Magyar-
országra, sorsunkra, az  56-os forradalomra és 
Szabadság Harcunkra… 

   És most-- EMLÉKEZZÜNK!!! 
Összetartva , 56  DICSÖSÉGÉRE !!! 
Emlékezzünk,  TISZTELETTEL,   
KÖSZÖNETTTEL  és  Fájo Szivvel   Magyar 
Testvéreinkre akik ÉLETÜKET   ÁLDOZTÁK  a  
Magyar Hazáért  és a Szabadságért. 
 
 Soha, Soha de Soha Nem Felejtünk… 
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When Hungary took on the Soviet bear 

Sandor Szakaly  

October 25, 2006 

THE Hungarian revolution and fight for 
freedom - 13 days between October 23 and 

November 4, 1956 - is a central event in 
Hungarian history and a turning point of the 
last century. On this 50th anniversary it is 
well to recall what really happened and the 

causes of the revolt. 
After their electoral fraud in the 1947 elections, 
the Hungarian Communist Party and the Social 
Democrat Party dominated the government of 
Hungary. The country was sovietised and by 
1949 a tyrannical regime resembling Joseph 
Stalin's was created. Living standards and the 
gross domestic product fell and by the early 
1950s Hungary was in economic, social and 
political chaos. 
In the beginning of 1956 - mostly due to 
tensions and debates in Poland - people 
became politicised. DISz, the Hungarian 
Communist Party's youth organisation, led and 
organised the debate. Most people wanted the 
return of ousted prime minister Imre Nagy, who 
briefly led reforms following Stalin's death in 
1953. The party itself wanted change; it 
swapped one notorious Moscow-trained 
communist, Matyas Rakosi, for another, Erno 
Gero, but also brought the out-of-favour Janos 
Kadar in from the cold. 
The last important impulse was the 
revolutionary fervour and the party changes in 
Poland, which the Soviet Union accepted. 
As so often in history, the students took the first 
important steps. On October 22, 1956, the 
students published their 14 points, which 
included: reformation of the government under 
Nagy; withdrawal of the Soviets; new secret 
ballot elections; freedom of the press; realistic 
industrial production norms; worker autonomy 
at plants; relief for peasants from compulsory 
deliveries to the state; and removal of the 
hammer and sickle from the flag. 
The Hungarian political leaders' paralysis and 
indecision emboldened the students' demands. 
A march of solidarity for the Polish people 
planned for the next day became a huge 
demonstration in Budapest's streets. More than 
100,000 people demonstrated for Nagy, who 
mistook one aspect of their mood: they did not 
want to be called comrades. Clashes followed 

at Hungarian Radio and by then the uprising was 
armed. 
The Hungarian Workers Party's central 
committee then decided it needed Soviet help. 
But Gero believed the government could not 
formulate such a request because of the events, 
so the request was sent by prime minister Andras 
Hegedus after Soviet forces had been sent in. 
Most researchers have thought the Soviets could 
have entered Hungary under the Warsaw Treaty 
of May 14, 1955. The question, however, is more 
complicated. The peace treaty of 1947 allowed 
Soviet forces in Hungary to uphold transport 
routes to the Soviet zone in Austria. However, the 
Soviets had moved out of Austria by October 
1955, in keeping with an agreement to leave by 
December 31 that year. The Warsaw Treaty 
allowed the joint stationing of forces in Hungary 
according to future arrangements between the 
countries and joint protection needs. But before 
or at the time of the Hungarian uprising, no such 
arrangements had been made, and the 
necessary agreement under the treaty came into 
effect on September 15, 1957, 10 months after 
the uprising was put down. 
As neither the peace nor the Warsaw treaties 
allowed the Soviets to come in or stay, we can 
now say the Soviet intervention violated 
international law. 
The uprising became a revolution on October 28, 
1956, when the Nagy government acknowledged 
the national movement, that it served the 
interests of the whole nation and that the 
movement was a source of power or authority. 
The government made new promises - 
withdrawal of Soviet forces from Budapest, 
dissolution of the State Defence Authority secret 
police, the raising of pensions and the minimum 
wage - which were completely in harmony with 
the public's demands. 
After this, Nagy's goal became a neutral and 
independent Hungary. The parties dissolved 
earlier were re-formed and new ones were 
founded. Non-communist politicians were brought 
into the Nagy government formed on October 27. 
From October 30, well-known politicians such as 
Bela Kovacs, Zoltan Tildy and Ferenc Erdei 
became members of the cabinet. 
The discussions about the withdrawal of the 
Soviet forces that were to be started, the 
secession from the Warsaw Treaty, the 
announcement of the country's neutrality were all 
signs of revolutionary changes and were more 
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ELADÓ   

Biszák Júlia és Dömsödi Farkas Bálint 
jótékonysági Koncertjéről készült 
videófelvétel. 

Teljes bevétele a Magyar Központ 
javára lesz forditva. Ára 20 dollár 

Érdeklődni:  

Vető Olga:  9754 8579 

A megtorlás 

 
A forradalom le lett verve, e bukásnak új, nagy terhe 
Nyakunkon, mint rabiga azt nyomta, kiben nem volt hiba. 
A szegény lett nagyon káros, majd' elpusztult a főváros! 
Ami csak azért dőlt romba, mert odaért az otromba: -  
Az útált Vörös Hadsereg, miből jó sohsem ered; 
Szórta a sok golyót aknát, mint a pokol ajándékát. 
 
Tőrbe csalták Maléter Pált, ki a vésznek ellene állt; 
Agyonlőtték, lám, Nagy Imrét, ki országának csak békét kért. 
Mindenfelől jött a rémhir, mig be nem telt annyi mély sir. 
Könnyes szemű idős szülők, fájó szivvel maradtak ők. 
Gyermekeik vagy meghaltak, vagy rab-börtönben korholtattak; 
Mások kezdtek menekűlni, meg új köppenybe kerülni. 
 
Éhes asszony egy kosárral a piacra ment kisfiával, 
Élelmet kerestek félve, s üresen értek vissza délre; 
Bár az nap jót nem ettek, lopni, hát még sem mentek! 
 
Ártalmaskodás lett úrrá, a megtorlás bravúrrá; 
Az 'elvtársak’ jól meghiztak, de egymásban még sem biztak. 
Megbűntették a szülőket, ha gyermekeik nyugatra mentek, 
Kitüntették a besúgókat, a hamis tanúskodókat. 
A megtorlók özönlöttek, mint gyehennára a züllőttek -- 
Rendszerük volt a túlzott kényszer -- büntetésük legyen 
kétszer! 
 
Térdre esve, imádkozva, s jobb életre kivánkozva 
Túlélte ezt a jámbor ember, kit az Élet Úra jónak ismer. 
 
Antal Péter 

than was originally demanded. 
The Hungarian Socialist Worker Party (Magyar 
Szocialista Munkaspart) was not the only 
political force any more but one of many parties 
agreed with the political requests on the need for 
change. The leader of the party was Kadar, who 
at that time seemed to be the comrade of Nagy. 
US foreign policy then changed the flow of 
Hungarian events. The US was understood not 
to want to interfere, and to not prefer a country 
next to the Soviet Union that might not be that 
friendly with it. This allowed the Soviet Union to 
deal with the situation at will. Thus after 
negotiations with Tito, Khrushchev and the 
presidium of the Communist Party of the Soviet 
Union decided to lead an armed attack. Two 
members of the Nagy government - Kadar and 
Ferenc Munnich - left for Moscow on November 
2 and agreed to establish a counter-government 
in opposition to the legal Hungarian government 
and to ask the Soviets for help. 
On November 4, the Soviet forces stationed in 
Hungary and, transported there from Romania 
and the Soviet Union, overran the country. The 
Hungarian revolutionaries fought against the 
might of the Soviet forces, but their power was 
very limited and fighting ebbed away between 
November 10 and15, 1956. A Revolutionary 
Worker Farmer government had taken power on 
November 4. By the spring of 1957 the 
Communist Party government, backed by the 
Soviet armed forces, completely controlled the 
country. 
The results? Hungary remained in the 
communist bloc. About 200,000 people fled to 
the West. Damage to national property ran into 
many billions of forints. The fighting within 
Hungary was estimated to have claimed 3000 to 
4000 lives. A further 400 people were executed 
between 1957 and 1963 for playing an active 
role in the counter-revolution, as the Kadar 
regime called the events. Most of the executed 
were workers, students and employees aged 20 
to 35. There were only a few older people or 
people belonging to the elite of the era before 
1945 among them. 
The goal of the Hungarian revolution and fight 
for freedom of 1956 was not to re-establish the 
pre-1945 past but to create a democratic, new 
Hungary. Thanks to 1956 this became possible, 
but only in 1990. 
Sandor Szakaly is a professor in 20th-century 
Hungarian history at Semmelweis University, 
Budapest, and a former director of the Military 
History Institute and Museum of Hungary. This is 
an edited version of his October 19 
commemorative lecture in the Hungarian 
Revolution series at the Centre for 
Contemporary European Studies at the 
University of Melbourne. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk Tóth Máriának és Sebestyén 
Tibornak kisfiúk Jordan születése alkalmából. 
Egyben a nagyszülőknek Tóth Teréznek és 
Józsinak. 
 

Nagyon friss az élményem— 
Alig hogy születtem... 
Anyukám! Apukám! 
Irjatok helyettem! 
 
Ne sokat! Csak annyit: 
Eggyel több a létszám... 
Majd ha szeretni kell— 
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Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség  
 
Elnök: Pelle Lajos  
tel:   9486 3670:  
email: loupelle@alphalink.com.au 
 
Gyűlések: Minden hónap első keddjén, 
este 7 órakor az Erdélyi szobában 
 
 

Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 
 
Csoportvezető:  Juhász Géza  
tel:    9795 8972 
 
Táncpróbák:  Minden szerda este, 8 
órai kezdettel a Magyar Központ 
nagytermében.  
 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
- Melbourne-i csapatai 
 
Fenntartótestület elnök: Kovács Róbert   
tel:(03)9723 3589:  
email: rkovac@melbpc.org.au 
 
Gyűlések: Kéthetenként az Ifjúsági 
épület alsó termeiben.  
 
 
Knox Hungarian Senior Citizens 
Club Inc. 
Elnök: Tóth Teréz   
tel:   9898 3930 
 
Összejövetel: Minden hónap második 
keddjén a Magyar Ház termében. 
 

 
 
 
 
Magyar Iskola 
Igazgató:  Szabó Marika      

tel:   9870 8768:  
email: mariaszabo@optusnet.com.au 
 
Tanítás: szombat délelőtt 9.30 – 12.30 az 
Ifjúsági épület alsó termeiben 
 
 
Magyar Központ Kézimunkakör 
Vezető:  Bognár Magdolna  
tel:   9874 5242 
 
Összejövetelek: a Szent István templom 
társalgójában két hetenként csütörtöki 
napon 
 
 
Magyar Központ Néptánccsoport 
Elnök:  Hegedűs József   
tel:   9878 8296  
email: crosscom@iprimus.com.au 
 
Próbák: Minden pénteken az  Ifjúsági 
teremben 
 
 
Rákóczi Ifjúsági Klub (RIK) 
elnök:  Tóth Timea   
tel:   9726 4099  
email: ttoth@hungarianyouth.org.au 
 
Gyűlések:  Minden hólnap első és 
harmadik hétfőjén a RIK szobában. 
 
 
Victoria-i Magyar Emberjogi Alap 
(VMEA) 
elnök:  Fliszár Petronella   
tel:   9758 4620 
 
Gyűlések: Minden hónap második 
keddjén este 7.30-kor az iskolai termek 
egyikében. 

A Magyar Központban működő csoportok 
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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 

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: 9891 8010 / 0414 67 29 57 

 

 

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 

KATALIN ENISZ 

Bi-lingual Counselling Services 
(angol/magyar) 

Services Offered: 
 Adjustment problems 

 Personal and relationship issues 

 Women’s issues 

 Stress management 

 Depression and grief 

 Anger management 

 Anxiety problems 

 Assertiveness training 

 Midlife crisis 

 Sexual difficulties 

 Relaxation treatment 

 Addiction treatment (alcohol, 

drug, eating disorder) 

 

All Enquiries: 03 9534 1701 

 

FELHÍVÁS 

Az Árpád Otthon vezetősége azzal a 

kéréssel fordul Melbourne magyar 

közösségéhez, hogy jelentkezzenek 

önkéntes segítőnek idős lakóink 

mindennapi tevékenységének  

könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

További felvilágosításért hívják 

Krisztinát a 9801 8055 telefonszámon: 

email: kriszti@arpadhostel.com.au 
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november 4. szombat  Takaritó nap 
 
november 5. vasárnap 11-kor Ökumenikus  Istentisztelet 
    Szent István templom búcsú 
    
november 12. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    
nobember 18. szombat RIK rendezvény 
 
november 19. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    11-kor Református Istentisztelet 
        
november 20. hétfő  Vacsora az 1956-os melbourne-i olimpiászon résztvett, 
    magyar olimpikonok részére 
 
november 26. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    10-kor Evangélikus Istentisztelet 
    Klub ebéd 
    Magyar Ház, Ifjúsági és Social Klub Szövetkezetek  
    közgyűlése  
 
  

Decemberi Naptár 
 
 

december  3. vasárnap Mikulás Piknik 
december 17. vasárnap Gyertyfényes est 
december  31. vasárnap Szilveszteri Bál 
 

  

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 Ltd. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 

 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb november 20.-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: ekovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

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

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal 

forduljanak a Szerkesztőbizottsághoz. 

NOVEMBERI NAPTÁR 


