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A Mag- yar 
Központ Igazgatói szeretettel me-
ghivják Melbourne magyarságát a 

nemzeti megemlékezésre 1999 már-
cius 14-én, vasárnap a Magyar 

Központban. 
  

11 órakor  Ökumenikus Istentisztelet 
a Szent István Templomban 

12.00 órakor  Koszorúzás a Hősi Em-
lékműnél 

12.30 órakor  Ebéd a nagyteremben 
Italok a klubhelységben kaphatók 

15 órakor  Ünnepély az Ifjúsági terem-
ben 

Véget ért a Magyar Központban rendezett 
ötödik Hungarofest! Mint minden évben ez a 
nagy magyar fesztivál sok ember, több 
hónapos munkájának eredménye. Az 
előmunkálatok, a kiállítás, a műsor, a szinpad 
előkészitése, a hang és fény felszerelés, a 
vásárlás, a sütés, főzés, a hirdetés és a befejező 
eltakaritás mind hatalmas időt igényel. E nagy 
fáradozásnak a gyümölcse az évről évre növő 
megelégedett látogatók száma.  

 
Köszönet a nagyon sok dolgozónak, 
támogatónak és barátnak.  
 
A három napos fesztivál több részből áll. A 
rendezőbizottság alcsoportjainak vezetői 
voltak: A fesztivál koordináló Vető Ol-
ga.kiállítás – Bognár Magdi, műsor – 
Szigeti Éva és Atyimás Erzsébet,  konyha 
– Kleman Hajnal és Erdősi Rozi, sajtó – 
Kövesdy Éva, épitő – Vető Tibor, 
pénzügyi – Faith Ferenc. Ezenkivűl a 
számitógép bemutatót Barna Szilárd, a 
kutya bemutatót Ámon Karolina, szervez-
te.  
 
A fesztivál rendezői hálás köszönetet mond 
védnökeinek: Festivals Australia, Acland 
Travel Agency, Anchor Office Furniture, 
Cross connections Communications, 
Dabasy Associates CPAs, Győri Engineer-
ing P/L, Hardy Brothers Jewellers, Horváth 
János épitész, J.T.R. “Zala” Ceramic Tile 
Imports, L. J. Hooker (Glen Waverley), 
Makrai and Duldig Optometrists, New-
comb Contract Services, Rodek Fencing P/
L, S & T Motors, Tintern Cottage Skincare, 
Toytex Products P/L, Világosh Nominees 
P/L.  
 
Gratulálunk Bognár Magdinak azért a 
gyönyörű kiállitásért amely izelitőt adott a 
külömböző tájak egyéni kézimunka 
sajátosságairól. Meg kell emliteni Rodek 
Lisa szebbnél szebb fényképeit amelyeket 
Magyarországon készített. Koszó 
Karcsinak és Rózsikának megköszönjük a 
videó vetítést.  
Szeretném megköszönni mind a bodé áru-
soknak akik színesebbé tették kiállitásaik-
kal a nagytermet.  
 

HÍRADÓ 
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dezését és a jobbágyok felszabadítását, országos 
kárpotlás mellett. Az alsótábla egyhangulag elfogadta 
a javaslatot, de a fő rendek – “egy magyar bál” 
ürügyén – a Bécsbe menekülést választotta. 
 
Pozsonyból gőzhajón március 15-én érkezett Bécsbe 
a magyar országgyűlés küldöttsége István főherceg 
nádor vezetésével, a küldöttségben Kossuth Lajossal 
és követtársaival, akiket a király “kegyelmesen foga-
dott”. 
 
Petőfi március 15-re virradó éjszaka Pesten megírta 
költeményét “Talpra magyar, hí a haza!”, Jókai Mór 
pedig közérthető módon átfogalmazta “a magyar 
nemzet tizenkét pontban formulázott kivánatait”, Irnyi   
Józsefnek a Pesti Kör elé terjesztett téziseit. 
 
A Magyar Királyi Tudomány Egyetem bölcsészeti ka-
rának hallgatói március 15-én délelőtt tíz óra tájban 
kivülről jövő “óriási zsibongásra” lettek figyelmesek és 
a folysosó ablakain át a térre kitekintve látták amint az 
éljenző tömegből magasba emelnek egy sovány, fiatal 
alakot: Petőfi Sándor volt. 
 
A költő elmondta a gyülekezés célját, felolvasta a 
tizenkét pontot, majd elszavalta a Nemzeti dalt: mind 
a hat versszak utolsó sorait visszahangozta az egész 
tér: “a Ma-gyarok istenére /Esküszünk/Esküszünk, 
hogy rabok tovább / nem leszünk.” a károlyi-palota 
felől katonaőrjárat érkezett, de a tömeg láttára 
visszafordultak. 
 
Landerer és Heckenast könyvnyomdájában – Ma-
gyarországon előzetes cenzura nélkül először – kin-
yomtatták a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt, és 
kiszórták az utcán a várakozó tömeg közé, amely örült 
a vér nélküli, békés forradalomnak. Ezután Budán 
kiszabadították a sajtóvétség címen bebörtönözött 
Tancsis Mihályt. 
 
Ezen diadalmas nap emlékét ünnepeljük tisztelettel, 
1999 március 15-én, második hazánkban, magyar 
otthonunkban, a Magyar Központban. 

Atyimás Erzsébet 

MÁRCIUS 15 
Felemelő másfél év volt 1848 tavasztól 1849 őszéig, a 
kudarcok, a leveretés ellenére is. Európában 1848 
előjátékaként már 1830-ban megmozdult a föld, mégpedig 
nemcsak Franciaországban, belgiumban, az Oroszor-
szághoz került lengyen földeken, hanem a Habsburg-
birodalomhoz tartozó italiai tartományokban és a Német 
Szövetség államaiban is. Bár magában 1848-ban a paler-
mói felkelés volt az első, Prága, Bécs, Miláno, Velence, 
Krakkó jelképezte a Habsburg-birodalom népeinek 
erősödő és cselekvőkész abszolutizmusellenességet. És 
ebben a sorban foglalt különleges helyet március 15-én 
Pest. 
 
E napról az egyik legszemléletesebb ábrázolást 
világhírűvé vált szépirodalmi nagyságunk hagyta ránk. 
 
Jókai Mór a márciusi fiatalságról szóló visz-
szaemlékezésben ezt irta. 

“A magyar nemzet félmillió nemes ember képezte a 
választott megyei tisztviselőket és az országgyűlés 
alsóházában követeket, megyénként kettőt. A polgári 
osztály is képviselve volt az országgyülésben: a királyi 
városok egy egy követet küldtek… Hát a többi? A 
tizenötmillió lakósa az országnak? A földmívelő, a 
munkaviselő nép? A jobbágyság? Annak semmi szava 
nem volt. Viselte az adó terhét sokféle címen, ő adta 
az újoncokat a rendes hadsereghez s azok szolgáltak 
tíz esztendeig, szabadságolás nélkül: a nemesség 
csak a haza határán betörő ellenség ellen tartozott 
harcolni. A jobbágy szolgált a földesurnak ingyen, 
szántott, vetett, aratott, robotolt, fizette termése után a 
dézsmát, kéménye után a füstpénzt, csinálta az or-
szágutat. A bot volt a rangkülömbség jelképe a nemes 
és a jobbágy között. Tizenötmillió lakosnak nem volt 
hazája Magyarország.” 
“ Mindenkinek van itt ura, - panaszolta keserűen a 
nagy magyar iró – , mágnásnak a királyi jogar, paraszt-
nak, katonának a káplárpálca, írónak, költőnek a cen-
zori  veres plajbász. 

 
Csodák csodájának kellene türténni, ha a népszabadság 
napja mégis fellvirradna.  
Felvirradt. 
 
Március 15-e volt, 1848 
Pest megye követe, Kossuth Lajos 1848 március 3-án 
felírati javaslatot terjesztett a “Karok és Rendek” elé: a 
törvényhozásnak az uralkodó dinasztia iránti hűséget 
hangsúlyozta kérte a trónról egy felelős kormány kine-
vezését, a szellem szabadságát, a honvédelem ren-
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A pénteki és szombati műsor fénypontja a 
Tolcsvay Trió látogatása volt akik látványos 
szivhez szóló műsort adtak elő. Vasárnap este 
Biszák Júlia, Tűz Zoltán, Csík Éva a vidám zen-
és műsorukkal nyerték meg a közönség 
tetszését. De nem szabad kihagyni a többi 
szereplőket sem, mert mindegyik a Hungarofest 
sikeréhez hozzájárult.  
 
A műsorban közremőködtek: A Tolcsvay Trió, 
a Gyöngyösbokréta, Magyar Központ és 
MHBK és a volt Délibáb tánccsoportok, a knox-
i Idős Magyarok Klubjának kórusa, Sirsom 
László, Transylvaniacs, Zengő kórus, Mezi 
Virág tánccsoport és a Szent László tánccsoport 
Geelongból, Gyöngyösbokréta tánccsoport Can-
berrából, Dudás Levente, Gary Dawson,  Var-
dos Duó, Biszák Júlia, Tűz Zoltán, Bolváry Mi-
klós, Szabó Zoltán, Tüskés Géza, Ferencz Vil-
mos, Risztics István, Csik Éva, Horváth 
Richárd, Duna Zenekar Tallosi József vezetésé-
vel. Műsorbemondók Horváth Andrea és Szigeti 
Éva újra profi módón szerepeltek. Nagy siker 
volt az idősebb és ifjusági körben a szombat esti 
táncház Gary Dawson vezetésével. 
 
Szombat délután a magyar kutya kiállitás nagy 
sikert aratott.  
 
Szombat este tartottuk a hivatalos megnyitót 
amelyen többek között dr Göncz Árpád, Ma-
gyar Köztársosági elnők feleségével és kisére-
tével részt vett. 
 
Mint mindíg a konyhán dolgozoknak van a 
legkeményebb munkájuk a három nap alatt. A 
nehéz munkáért köszönetet mondunk mind 
azoknak akik segitettek a konyhán. Kleman 
Hajnalnak külön dicséret jár, mert eltört 
csuklóval is készitette a finomnál finomabb 
ételeket.  
 
Szeretnénk köszönetet mondani az alábbi 
személyeknek akik hozzásegítettek a fesztivál 
sikeréhez: 
 
 

Házy Irén Szabó Edit 

Kleman Hajnal Kövesdy András és Éva 

Szetey István és Emese Vető Tibor és Olga 

Szadovszky Ferenc és Kati Wright Ilona 

Tóth Teréz Atyimás Erzsébet 

Merkli Ferenc Hende József 

Osmond Irene Sülly Eta 

Sebők Zsolt Baranyai Imola 

Fogarassy Ferenc és Marika Faith Ferenc és Anni 

Koppán Lajos Koppán Erzsébet 

Kulcsár Ferenc és Erzsébet Szügyi Szilveszter és Margit 

Sziget Éva Juhász Géza és Eta 

Bakos János és  Anikó Csík Kató 

Koszó Károly és Rózsika Pakai Imre 

Bartha Izolda Simkó József és Manyi 

Ágó Vilma Tóth Sándor és Zsuzsa 

Erdősi Károly és Rozi Erdősi Kata 

Nagy Anna (Panni néni) Pritz Kati 

Ittak Magdi Teleky Ilona 

Rodek Lisa Szerémi Irén 

Ferenczy Zsuzsa Bognár Erika 

Hegedűs Katalin Szabolcski Jutka 

Sebők Gizi Kulcsár Vali 

Jandó Péter Hadarics Jenő és Trudi 

Pál Sue Mészáros Mónika 

Rigó Tom Jekler Irén 

Supka Margit Miholecz  Zsuzsa 

Takács József és Erzsi Tibenszki Olga 

Bujáki Éva Hortolányi 

Fenyvesi Ferenc és Ilonka Vida Kati 

Bagó Margit Szetey Kati 

Nikl Mark Stranganics Károly és Ági 

Mészáros Erzsi Horváth Erzsi 

Deák Matild  

K.É. 
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SZOBRÁSZOK FIGYELEM! 

 

“10 tagú szobrász közösséget” ki-
vánunk alakitani. Nyitva tartási 

idő hét nap,  
10-5-ig. Kiállitó és dolgozó terület 

áll rendelkezésünkre, kedvező 
bérrel. 

METRO CRAFT CENTRE 
“Sculptor Studio Bay”, North  

Melbourne.  
Érdeklõdni lehet (és üzentet hagyni)  

Kaldor Zsuzsa telefonszámán:  
9598 4335  

FIGYELEM! 
Az 1999-ES ÉVI PROGRAMBAN 
változások fordulhatnak elő kérjük 
figyeljék a Híradóban közölt havi 
naptárunkat. 

FELHÍVÁS 
 
A Magyar Központ Igazgatósága kér 
minden magyar embert, hogy a néhány 
hónapja elindított kérdőíves kutatást 
annak kitöltésével és visszajuttatásával 
támogatni sziveskedjék. A kérdőív 
feldolgozása a Magyar Központ 
munkáját segíti abban, hogy tisztába 
jöjjön a Központot különböző 
gyakorisággal látogatók, vagy nem 
látogatók problémáival, a 
kívánságokkal, az új igényekkel, az 
ötletekkel, melyeket szeretne a terveibe 
beépíteni. 
 
A kérdőívben személyi adatok is 
szerepelnek, ezek kitöltése önkéntes. Aki 
tehát nem akarja a véleményéhez a nevét 
adni, nem szükséges. A vélemény,  a 
jobbító szándék fontos, mert csak ezek 
ismeretében tudjuk fejleszteni a Magyar 
Központ magyarságért végzett munkáját. 
A kérdőív a nem magyar nyelvű 
családtagoknak is hozzáférhető angol 
nyelven. Példányai elérhetők a Magyar 
Központban az aktuális programok 
szervezőinél, illetve a Korona Pressó-
Bárban személyesen. Postai úton kérhető 
a 9877 0672 telefonszámon Kurtz 
Máriától. 
 
Kérjük segítsék munkánkat őszinte 
véleményükkel, javaslataikkal. Lehet, 
hogy pillanatnyilag önöket talán nem 
„érdekli” a Magyar Központ, de később 
esetleg gyermekeikben feléledhet a tudat, 
hogy magyarok is,s hadd legyen egy 
otthonuk, ahol a gyökereikre 
rátalálhatnak. 
 

Magyar Központ Igazgatósága 

MEGHÍVÓ 
 
 

A Magyar Társadalmi Klub Szövetkezet 
 

A Magyar Központ Social Klub termében 
1999 március 21-én 

déli 12.30 órakor 
 

A jó hangulatról a Nefelejts Duó  
gondoskodik. 

 
3 fogásos ebéd – 16 dollár 

 
Előzetes jelentkezés március 16-ig az alá-

bbi telefonszámon 
9887 1448 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

TÓTH  
JÁNOSSAL 

1.  Hol születtél?  

Melbourne-ben 

2. Mit tanulsz? 

11-ik évbe járok 

3. Mi volt az elsõ munkád? 

Coles-nál  

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Darwin 

5.  Melyik a kedvenc szined?  

a kék  

6.  Ki a kedvenc szinészed?  

Steven Seagal  

7. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

The Blooding 

8. Ki a kedvenc költőd? 

Petőfi Sándor 

9. Ki a kedvenc rock együttesed? 

Metallica 

10. Mi a kedvelt foglalkozásod/időtöltésed? 

Fishing and motor sports 

11. Mi a kedvenc ételed?  

Pörkölt nokedlival 

12. Mi a kedvenc sportod? 

Motorbike riding 

13. Mit utálsz a legjobban? 

Selfishness and people who talk  

behind people’s backs 

14. Van e javaslatod vagy megjegyzésed  a 

Központtal kapcsolatban? 

It’s good, because it keeps the Hungarian 

community together. 

A Magyar Központ  

Néptánccsoportja 
Szeretettel vár gyermekeket öt éves kor-
tól, úgyszintén fiatalokat. Próbák péntek 
este. Bővebb felvilágosítást Ámon Lil-
lánál 9848 4865 telefonszámon 

Magyar kapcsolatok……. 
 
“One of Don Dunstan’s favorite stories 
concerned a pianist of Chinese ancestry 
performing the works of Franz Liszt be-
fore a very upper class English audience. 
After the concert, he was sought out by a 
gushing admirer. “Oh Mr Chang, I do 
think its wonderful that someone of your 
race should have such a feeling for mu-
sic.” 
To which the pianist replied: “Really, 
Lady Fortescue, I had no idea you were 
Hungarian.” 

The Age 
February 8, 1999 

Jeles napok és szokások a Magyar 
néphagyományban 

 
Március 12 – Nagy Szent Gergely pápa, 
az iskolák patrónusának napja. 
 
Március 18 – Sándor József Benedek . 
Az egész magyar nyelvterületen elterjedt 
a mondóka: Sándor József Benedek, 
zsákban hoznak meleget. 
 
Március 25 – Gyümölcsoltó Boldo-
gasszony napja. A magyar 
néphagyományban az oltás, a szemzés 
napja, mert “Szűz Mária is most fogadta 
méhébe Jézust.” 

************ 
A hónap aforizmája (velős mondása) 
“Adjátok meg a császárnak, ami a 
császáré”… de elégedjen is meg vele! 
(Veres Pál) 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

SVAK  
ANDREÁVAL 

1.  Hol születtél?  

Melbourne-ben 

2. Mi volt  első munkadhelyed? 

Dolgoztam mint titkárnő     

3. Melyik a kedvelt városod?  

 Melbourne 

4.  Melyik a kedvenc szined?  

a piros 

5.  Ki a kedvenc szinészed?  

Kirsty Alley  

6. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Pride and Predjudice 

7. Ki a kedvelt iród/költöd? 

Bryce Courtney  

8. Ki a kedvenc énekesed? 

Celine Dion 

9.  Mi a kedvelt foglalkozasod/időtöltésed? 

Dancing and eating 

10. Mi a kedvenc ételed?  

Rántott gomba 

11. Mit utálsz a legjobban? 

semmit 

12. Van e kedvenc éttermed? 

Otthon Lacival! 
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MHBK Tánccsoport 

Jegyszedők: Szügyi Szilveszter, Hadarics Jenő és Fogarassy Feri 

A sörkertben 
gyakorol a 
Transylvaniacs 

A kézimunka kiállitás 

A Zengő kórus 

A bárban: Sebők Zsolt és Mészáros Mónika 

A konyhán keményen dolgoznak a szakácsok.  Hajni 
még eltört csuklóval is dolgozik! 

Gyermek 

A  geelongi Szent László egyesület táncosai 

A mulató! 

Kutya bemutató 
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Segítsünk egymásnak magyar élményt létrehozni 

gyermekeinknek. 

 

MAGYAR JÁTSZÓCSOPORT 
 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, magyar 

énekek és mesék  

0-5 éves gyermekek számára 

minden szerdán de. 10-12 óráig a  

Magyar Központban az ifjusági terem 

elõcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, hozzátok el a gyermekeket! 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA  
presso-bárban 

(teljes italengedély) 
és  a változatos étlapból választhat 

izletes ebédet/vacsorát. 
 

NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 
 PÉNTEKEN 

 SZOMBATON  
este 6 órától 11 ig 

VASÁRNAP  
d.e. 11-tõl d.u 5-ig 

Bővebb felvilágosítás vagy  
asztalfoglalás : 9800 4544 

 

Kézimunka kedvelõk klubja 
A kézimunka kedvelõk klubja 
minden hónap második 
csütörtökén találkozik, délután 1 
órakor a Szent István templom 
alatt lévõ társalgóban. Mindenki 
hozza magával saját 
kézimunkáját; himzésben, 
varrásban ingyenesen kaphat 
tanácsot szakértõtõl. 
 
Havonként egy délutánt együtt 
eltöltve - kellemes környezetben 
- szeretettel várunk minden 
érdeklõdõt. 
 
További felvilágosítást kaphat:  

Ittak Magdinál: 9544 7162,   

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel látunk mindenkit aki 
irodalom és zenekedvelõ  

IRODALOM ÉS 
ZENEBARÁTOK KÖRE 

 
A  következő összejövetelünk 

vasárnap, 1999 március 28 –án, d.u.3 
órakor lesz a Magyar Központ  

Erdélyi szobájában. 
 

Érdeklődni lehet Jekler Irénnél a  
9889 8370 telefonszámon 

 

 A Magyar Központ Számitógép és 
Internet Klubja 

 
MAGYAR Windows 95 

* Internet használata - 

 Magyarországról - Hírek, Rádió, TV, Élõ 

 beszélgetések, Parlamenti tudósítás, 

 Utazások, Kultura, Népmûvészet. 
* Ausztrál - Magyar adattár 
 Tudósitás a melbournei Magyar Központról 

 http://www.hungcomm.aone.net.au 
Magyarul  - Office 95 
   - Word 7 
   - Excel 
   - Power Point 

CD- Rom - magyarul 
 - Budapest történelme 
 - Honfoglalás és Államalpítás 
 - Tolnay Világtörténelem 
 - Révai Nagy Lexikona 
 - Hungary 1 
 - Emese Álma 
 - Nyelvész 
 - Angol-Magyar, Magyar- Angol hangos szótár 
 sorozat 
 - Repülõ Kastély 
 - Mesélõ könyv 
* Mit tud a magyar nyelvû számitógép nyújtani a fiataloknak? 
* Mik a lehetõségek? Szakkönyvek? 
Összejövetel a hónap elsõ szerdáján 7.30 - kor a Magyar 
Központban. További felvilágósításért forduljon Barna 

Szilárdhoz  03) 9560 9918 

   



HÍRADÓ, 1999 március 10 

 
 

 
 

MÁRCIUSI NAPTÁR 
 

     
Március 7, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 11 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    Wantirna Huns Soccer Klub piknikje 
    Mozi 
Március 14, vasárnap d.e. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
    Márciusi Ünnepély 
Március 21, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
    Vidám Zenés Ebéd 
Március 27, szombat MHTV Bál 
Március 28, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    d.u. 3 órakor Irodalom és Zenebarátok Köre  

 
 

ÁPRILISI  ESEMÉNYEK 
 

Április 4, vasárnap  Húsvéti bál 
Április 11, vasárnap  Mozi 
Április 18, vasárnap  Irodalmi délután 
Április 24, szombat  Álarcos bál    
  
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra.  

Ára $6.00 (pósta költség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK $6 CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION INC.
(posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb január 20-ig  
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, vagy Kövesdy Évának, 79 Dellfield Drive, Templestowe 3106 címre 

eljutattni. 
Szerkesztőbizottság: 

Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva  
Bármi kérdéssel, megjegyzéssel vagy hozzászólással forduljanak a Szerkesztõbizottsághoz. 


