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Március 15 gyönyörű szélcsendes 

est volt . A Szent István templom hét 

órára megtelt, és Kiss János Atya 

misét tartott az 1848-as Sza-

badságharc emlékére.  A közel 

kétszáz létszámú közönség ezután a 

fáklyákkal megvilágitott Hősi Em-

lékműhöz vonult ahol szabadtéren 

tartott emlékünnepélyt Szigeti Éva 

rendezte a melbournei fiatalok, se-

gitségével.  

Az ünnepély szereplői: 

Bakos Erika Kőhegyi Ildikó 

Csernatoni László    Kőhegyi László 

Sinka Imre Nagy Zoltán 

Miskei Tamás  Hegedűs 

Crystal 

Ámon Ildikó  Varga Gabriella 

Monostori Kristián Bakos Krisztina 

Juhász Angela  Gortva Róbert 

Karcag-Nagy Zoltán-gitáron 

Nagy Gábor-hangtechnikus 

A koszoruzó egyesületek: 

*Melbournei Magyar Központ 

*Victoriai Magyar Szövetség 

*Társadalmi Szervezetek Szövetsége 

*Árpád Otthon    

*Erdélyi Szövetség 

*Greater Dandenong Idősebb Magyarok klubja 

*Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes 

*Knox Idős Magyarok klubja 

*Magyar Film Egyesület 

*Magyar Központ Néptáncegyüttes 

*Magyar Szabadságharcos Szövetség Victoriai 

Szervezete 

*Magyar Szabadságharcos Világszövetség 

Ausztráliai Csoportja   

*MHTV  

*Nunawading Idős Magyarok Klubja 

*Rákóczi Egyesület és RIK 

*Regnum Magyar Iskola      

*Victoriai Emberjogi Alap  

*Wantirna Huns Sport klub 

A Magyar Központ vezetősége 
szeretettel hív mindenkit a 

HÚSVÉTI BÁLRA 
2000. április 23-án, vasárnap 

este 7 órai kezdettel a  
Magyar Központ ifjúsági 

termében. 
A jó hangulatról a vendégszereplők 

 DALLOS GIZI 
KARCAGI NAGY ZOLTÁN 

KÁLLAI GÁBOR 
gondoskodik 

KÉK FIÚK ZENEKAR 
Könnyű vacsora, házi sütemények, 
szeszes ital a helyszínen kapható. 

BELÉPŐDÍJ MŰSORRAL 16 DOLLÁR 
Jegyrendelés: 

Vető Olga: 9754 8579 
Kövesdy András: 9846 2675 
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A MAGYAR KÖZPONT ez 
évi nagyobb műsorához tartozik az op-
erett est amelyet Lehár és Kálmán 
felejthetettlen melódiáit fogja felidéz-
ni. A már Melboure-ben jól ismert és 

közkedvelt Biszák Júliát mindenki 
ismeri, de hagy mutassuk be 

Jankovits Józsefet az olvasóknak. 
Jankovits József a Magyar Központ 
meghivására lép fel Júliával ezen a gá-
la koncerten. 
 
Jankovits József pálya-
futása 1971-ben 
kezdődött mint táncda-
lénekes miután 1976-
ban kezdte klasszikus 
zenei tanulmányát. 1981
-től a Budapesti Operett 
Színház tagja. Itt 
szerepei kozé tartóznak 
Kálmán Imre 
Csárdáskirálynő, Marica 
grófnő: Lehár Ferenc 
Luxemburg grófja, Mo-
solyország: Johann 
Strauss Denevér, 
Cigánybáró: és Huszka 
Mária főhadnagy. 
 
Több ismert színházban volt ven-
dégszereplő, mint például a berlini 
Theater des Westens: Münchenben a 
Deutsches Theatre és a Theatre am 
Gertnerplatz: Frankfurtban az Alte 
Opernben: Antverpben az Opera Voor 
Flanderen: Párizsban a Opera 
Comique: valamint Zürichben a Staats 
Operben. 
 
Jelentős turnéi közé tartozik: Ameriaki 
Egyesült Államok, Japán, Németor-
szág, Canada, Benelux Államok, Nor-
végia, Dánia, Svájc, Ausztria, Olaszor-
szág és Franciaország. 

 
1990-ben “Liszt Ferenc” dijjal 
töntették ki, mig  1993-ban München-
ben az “Ezüst Rózsa” dijat kapta meg. 
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén 
belül rendezett Operett Fesztiválon 
1999-ben, Lehár: Mosolyország, Szu 
Csung szerepében a Fesztivál fődiját 
és az “Év Bonvivánja” cimet nyerte el. 
 
A kisérő zenekart a magyar körökben 

már jól ismert John 
Barty a harminc ta-
gu “Salon Rouge” 
zenekar fogja kisér-
ni. 
 
Erre az alkalomra a 
Magyar Központ 
igazgatók úgy 
határoztak, hogy  
koncertre alkalmas 
színházban, a Ka-
rralyka Centreben 
fogják megrendezni, 
bízva abba, hogy a 
színház hozzájárul  
az est sikeréhez. 
 
Hozza el ismerőseit, 
barátait, az operett 

nemzetközi nyelv!  
 
Jegyeket már lehet rendelni a Ka-
rralyka Centre-ben, illetve Atyimás 
Erzsébet 9802 7637, vagy Vető Olga 
9754 8579 telefonszámán. 
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JEGYEZZE BE  A NAPTÁRBA 

FELEJTHETETTLEN ÉLMÉNY LESZ! 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

FOGARASSY  
MARIKÁVAL 

1.  Hol születtél?  

Veszprémben 

2. Mikor jöttél Ausztráliába? 

1959-ben 

3. Mi volt  az első munkád? 

Housekeeper-babysitter     

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Melbourne 

5.  Ki a kedvenc színészed?  

Pierce Brosnon  

6. Melyik könyet olvastad utoljára? 

Jessica’s Girl 

7. Ki a kedvelt íród/költőd? 

Catherine Cookson  

8. Ki a kedvenc énekesed? 

Korda György 

9. Melyik történelmi személlyel szeretnél 

találkozni? 

Mátyás királlyal 

10.  Mi a kedvelt foglalkozasod/időtöltésed? 

Kertészkedés és olvasás 

11. Mi a kedvenc ételed?  

Töltöttkáposzta 

12. Van-e kedvenc éttermed? 

A Korona 

13. Mit szeretsz a hétvégén csinálni? 

Barátokkal találkozni   

14. Mit utálsz a legjobban? 

A veszekedést és vitatkozást  

15. Van-e javaslatod vagy megjegyzésed a 

Központtal kapcsolatban. 

Tagságdijat bevezetni 

 
 

Az alábbi két rendevény dátuma megválto-
zott, az új dátumok: 
 
Május 13 – Sport Bál 
 
Szeptember 23 – Arany és Ezüst Bál 

Dátum változás! 

A film egyesűlet bemutatja április 9-

én az Egri csillagok cimű film 
második részét délután 3 órakor az 
Ifjúsági teremben. 
 
Szereplők: Sinkovics Imre, Rutkai Éva, Bes-
senyei Ferenc, Agárdy Gábor, Gobbi Hilda, és 
még sokan mások. 
 
Kisérőfilm: Csűri Edith műsora. (cigány dalok 
és táncok) 
 
Belépődíj 6 dollár, nyugdijasoknak 5 dollár, 
húsz éven aluliaknak ingyenes. 

A KNOX HUNGARIAN  
SENIOR CITIZENS CLUB  

ADELAIDE-I UTJA 
 
A hosszú de szép útunk végére érve este 6-kor 
érkeztünk meg az Adelaide-i motelbe. Kicsit 
pihentünk és elmentünk vacsorázni. 
 
Másnap reggeli után megnéztük Adelaide-i 
nevezetességeket,  szerencsénkre olyan jó 
autóbusz vezető volt aki maga is Adelaide-i 
volt így sokkal többet  tudott mondani és meg-
mutogatni ami érdekes volt. Legidősebb 
épületek 1800-évekből régiségek, sok szép 
látnivaló volt. Ebéd után meglátogattuk 
Handorf német falut, sok apró üzlet aján-
dékbolt kinálta árúját. De volt aki csak sétál-
gatott, hiszen látnivaló volt bőven. Délután 
viszont a  motelba felfrissülve volt aki lement 
a tengere jót fürdeni – és vacsora. 
 
Harmadnap – kiadós reggeli után 9-kor elin-
dultunk  a hegyek felé, az idő már nagyon 
meleg kezdett lenni. Minden két órában 
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megálltunk, jártunk egyet. A szép kilátás 
után, elindultunk a tengerpart felé az 
érdekessége az hogy, úgy hívják ló-patkó, 
úgy is néz ki az öböl. A másik oldalon a Vic-
tor Harbour-t látogattuk meg. Aki akart az itt 
ebédelt, aki akart az csak sétálgatott hiszen  
látnivaló volt sok. Vissza motelbe és volt az 
estére egy meglepetés, Boros Erzsike elintéz-
te hogy az Adelaide-i Magyar Ház lásson 
vacsorára vendégül bennünket. Nagyon 
kitettek magukért a finom vacsorával. 
Köszönjük! Vacsora után meglátogattuk az 
Adelaide-i Casino-t. Kisebb-nagyobb 
szerencsével (inkább kissebb). 
 
A negyedik napon korai reggeli után elindul-
tunk a hegyek felé, először megnéztük a Sep-
peltsfield borkóstólót és utána a hires Baros-
sa Valley-t. Nagyon szép hely,  kitünő borok 
vannak és látszik hogy keresett hely mert 
nagyszerűen rededezkedtek be a turista 
forgalomra. Itt már a negyvekét fokot 
mutatott. Nem is időztönk itt sokáig, aki 
akart az még vásárolhatott mielőtt indultunk 
vissza a motelbe. Útközben még megálltunk 
két helyen, az egyik helyen lehetett  szárított 
gyümölcsöt jó áron venni. Mindenki 
megkönnyebülve ment a jó léghűtéses 
szobába pihenni. Lassan pakolni kezdtünk. A 
csoport egy része felment vacsora után a 
kilátókhoz. Azt mondták gyönyörű volt, míg 
a csoprt másik része elment a tengerbe 
fürödni, de volt aki pihent. 
 
Utolsó reggel nagyon korán keltünk, reggeli 
után búcsúztunk el a szép szálodai 
szobánktól, és a személyzettől.  Irány 
Melbourne  . 
 
Míg úgy érzem köszönet jár a nagyszerű 
szervezésért, igaz kicsit zsúfolt volt a pro-
gram, de legalább sok mindent láttunk Ade-
laide-ből. Köszönjük.  
 
Legközelebbi útunk júniusban lesz. 

T.T. 

AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG 
MÁRCIUSI HÍREI 

 
Az Erdélyi Szövetség márciusi gyűlését a 
hó második napján tartotta meg, mely 
egyben az évi választmányi választást is 
magában foglalta. 
 
A gyűlés a sikeres februári piknik 
lefolyását, problémáit és redeményét tár-
gyalta meg, szemelőtt tartva a jövőre 
vonatkozó következményeket. Ezt követte 
a pénztári beszámoló, majd időszerű prob-
lémák megbeszélése után a tisztviselők 
megválasztására került a sor. 
 
A szövetség elnökévé Pelle Lajost és 
helyettesévé pedig Fazakas Sándort 
választotta meg. A titkári tisztség feladata 
Krsztekanits Sándoré és a pénztárosi 
felelősség pedig Dér Józsefé lett. Nt. 
Keresztesi László nem jelöltette magát 
újra választásra. 
 
Az új vezetőség tagok toborzását tűzték ki 
egyik sürgős feladatának. Új tagok, új 
ötletek és elgondolások. Asz Erdélyi 
Szövetség feladatának és kötelességének 
tekinti segiteni minden lehető modon az 
elszakitott területeken élő honfitársainkat, 
hogy a jövő generációk megmaradjanak 
magyarnak – nyelvben, hagyományokban 
és örökölt kultúrájukban. 
 
Szeretettel várjuk azokat a Melbourne-ben 
élő magyarokat akik evvel az el-
gondolással és céllal egyet értenek, ké-
szek segíteni és résztvenni a szövetség 
munkájában. 
 
Kérjük, hogy az érdeklődök hívják a 9846 
3670; 9842 4367 vagy a 9893 4810 
telefonszámok egyikét.  
 
Jelszavunk: SEGÍTS HOGY 
SEGÍTHESSÜNK. 
 

Pelle Lajos 
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Azok a fiatalok akik elsőbálozok szeretnének 
lenni – szeptember 2-án a  

Kisasszonynapi Bálon  
kérjük jelentkezzenek az Ifjúsági Szövetkezet  

Vető Olgánál: 9754 8579 
A táncoktatás ingyenes és a bálon készült 
csoport kép az épület előcsarnokában lesz 

helyezve. 

MEGHÍVÓ 
A Melbournei Gyöngyösbokréta 

Néptánccsoport   
rendezésében a 

hívjuk melbourne magyarságát 
a Magyar Központban,  

2000 április 8-án,  
szombat este 7.30 tól éjjel 1 óráig 

 
Melbourne közkedvelt zenekarai  

minden korosztálynak  megfelelő zenével  
kedveskednek. 

 
Az este fénypontja magyarországi sztárven-

dégünk  

KOMÁR LÁSZLÓ 
új műsora, valamint 

tánccsoportunk 
rövid fellépése 

Értékes tombolatárgyak 
 ízletes vacsora, finom lángos,   

házi sütemény, tea, kávé 
 

HOZZA MAGÁVAL BARÁTI KÖRÉT 
Belépőjegyek ára: 15 dollár, nyugdíjasokank 14 

Már megkezdtük ez évi munkánkat. A XI. 
Ausztráliai Magyar Találkozó három 
nagy előadásában kaptunk egy-egy 
fellépést ahol bemutathattuk három új 
táncunkat melyeket Svak Sándor 
táncoktatónk tanított be. Jelenleg nagy 
odaadással készülünk a ZENÉSZEK 
BÁLJÁRA, 2000. április 8-ára amikor 
magyarországi sztárvendégünk KOMÁR 
LÁSZLÓ is új műsorral fog bemutatkozni. 
Az év második nagyobb rendezvényünk 
kereténbelül a Pöttyös Bál keretén belül 
fogjuk megünnepelni fennállásunknak 
tizedik évfordulóját. Tekintettel erre 
kérjük mindazon néptánckedvelő 
fiatalokat (ötévesektől idősebbeket), hogy 
csatlakozzanak minnél előbb 
csoportunkhoz. Külön szeretettel hívjuk 
minazon régi táncosainkat akik a tízév 
folyamán bármilyen oknálfogva hagytak 
el bennünket, hogy jöjjetek vissza a meleg 
baráti körbe. 
 
Összejöveteleineket minden hétfőn este 
7.30-tól 10.30-ig tartsuk a Magyar 
Központ Ifjúsági termében. 
 
Szeretnénk egy méló tízéves évfordulót, 
illetve találkozót szervezni október 
végére. Tehát várunk hétfőesténként 
személyesen vagy telefonon érdeklődőket 
bővebben táncoktatónknál Svak 
Sándornál, vagy Juhász Etelkánál a 9795 
8972 számon. 
 
A csoport nevében 

Juhász Géza 

A GYÖNGYÖSBOKRÉTA 
NÉPTÁNCEGYÜTTS 

KÖZLEMÉNYE 

A Számítógép Klub vasárnap, április 9.-én 
du. 2 órakor a Magyar Központ Ifjúsági 

termében bemutatja  "Elektronikus Uta-
zás  

Magyarországon".   
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ERKÖLCSI SIKER KORONÁZTA A 
TÁNCSZEMINÁRIUMOT! 
 
A XI. Ausztráliai Magyar Találkozó záróműso-
rával befejeződőtt a Melbournei Magyar 
Központban rendezett Táncszeminárium is, 
amit a Központ és a Melbournei Gyöngyös-
bokréta Néptáncegyüttesek rendeztek és Ma-
gyarországról Erdélyi Tibor Erkeldijas néptánc-
koreografus vezette.  Szívesen tett eleget me-
ghivásunknak, feláldozva azt hogy családja 
körében töltse el az évszáznak utolsó szil-
veszterét.  
 
A rendelkezésre álló tíz napból nyolcat használ-
tunk fel tánctanulásra.  A résztvevő táncosok 
fegyelmezetten megjelentek mind a délelőtti 
mind a délutáni próbákon, ami azt sugoldja, 
hogy szivesen, a népitánc iránt érzett szeretet-
ből jöttek. 
 
Nem csak Melbourne-ből, más államokból is 
voltak résztvevők. Sokan már az előző talá-
lkozók táncszemináriumáról ismerték egymást, 
így régi barátságok elevendetek fel és újak 
szövődtek. 
 
A canberrai magyar nagykövet úr, dr. Gyürk 
István feleségével az Ausztráliai és Új Zélandi 
Magyar Szövetség elnökével Fadgyas László és 
a Találkozó főrendező Hetyey Sándor kisére-
tével látogattak meg bennünket táncoktatás 
közben és jó munkát kivántak. Köszönjük 
idejüket és biztató szavaikat. 
 
Tibor nyolc táncot tanított be, – csak ennyi fért 
bele az időbe. Hiszen a négy palóctánc kore-
ográfiája, amit kérelemre válaltam el, hogy a 
Találkozó zároműsorában  a táncosok be-
mutathassák, elég sok időt igényelt. Különben 
sokkal több tájegység táncait tudtam volna me-
gismertetni – mondta Erdélyi Tibor itt tarto-
zkódása utolsó napján, amikor a Magyar 
Központ igazgatósága vendéglátó ebéddel aján-
dékozta meg minden táncost és résztvevőt. 
Vető Olga köszönő és biztató szavait mindenki 
szivesen vette. Később Hegedűs József angol 
nyelven és Juhász Géza magyaraul mondott 
köszönetet elsősorban Erdélyi Tibornak, a 
Központ igazgatóinak és minden olyan szemé-
lynek akik hozzájárultak a szervezéshez és a 
Táncszeminárium jó eredményéhez. A táncosok 
közűl Csík Éva mondott köszönő beszédet Ti-
bor iránt.Táncmesterünk példásnak és 
tehetségesneknek nevezte az itt élő fiataljainkat 
és kérte, hogy továbbra is tartsák és fejlesszék 
kultúránkat. Az anyaországon kívül élő 
táncoktatóknak tánctudásuk felfrissitése 
érdekében, hogy méltan tudják átadni egy-egy 

tájegység eredeti táncait, ajánlotta a néptánc-
népkutatók munkájait. 
 
Igazi barátság alakult ki Erdélyi Tibor és a 
táncszeminárium résztvevői között, hiszen 
olyan közvetlenül és készségesen osztotta meg 
hosszú éveken át szerzett tapasztalatait és 
tudosát. Ő hazautazott, mi pedig folytatjuk 
munkánkat több tánoktatással és szép 
emlékekkel. A sok közül hadd említsek meg 
egyet. 
 
A záró előadás utolsó számát kérésünkre – 
melyet Hartyánszky Marika eképpen ismertette: 
– Össztánc; táncolják a Táncszeminárium 
résztvevői. Tanítójuk: Erdélyi Tibor. A Magyar 
Központ Tánccsoportja és a Gyöngyösbokréta 
közös rendezésében jött létre a 
táncszeminárium a Találkozó ideje alatt. Erre 
az alkalomra Erdélyi Tibor, Erkel-dijas 
táncoktató és koreográfust hívták meg 
Magyarországról. A két rendező tánccsoport 
tagjain kívül csatlakoztak még a canberrai 
Gyöngyösbokréta, a sydneyi Kodály 
Tánccsoport és a melbournei Magyar Kultúr 
Kör táncosai is. A betanult táncokból palóc 
táncsorozatot szeretnének bemutatni: Verbunk, 
Lassú csárdás, Gyors csárdás és Mars. 
 
A függöny szétnyílt. A lányok két oldalról 
bejöttek csendben és a színpad két oldalán 
álltak. A verbunkhoz megszólalt a zene, amit a 
fiúk végigtáncoltak, majd a lányok  
kikarikáztak a lassú és a gyors csárdáshoz, amit 
nagy taps követett. Olyan nagy volt a siker, 
hogy a gyors csárdást és a marsot meg kellett 
ismételni. A végén Erdélyi Tibor is 
bekapcsolódott a táncba. 
 
Ezen kívül még számos felejthetetlen élmény 
fűződik a táncszemináriumhoz. Meg kell 
említenem a melbournei Magyar Központ és a 
melbournei Gyöngyösbokréta tánccsoportok 
által január 7-én rendezett Tánházat. A néptán 
kedvelőinek hangulatos estet nyújtott ez a 
rendezvény. A nagy siker bizonyította, hogy a 
táncházra szükség van. Erre felfigyelt a Magyar 
Központ vezetősége is, és február 19-én 
rendezett egy nagyszabású táncházat a sydney-i 
Transylvaniacs zenekar közreműködésével.  
 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a 
Magyar Központ igazgatóinak, akik az első 
szavak után felismerték a Táncszeminárium és 
a Táncház megrendezésének fontosságát és a 
termeket díjmentesenbocsátották 
rendelkzésünkre. A  Társadalmi Szövetkezet 
Házy Irénnel az ebéd minden alkalomra 
választékos, finom falatkat készített 
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táncosainknak. Köszönjük Irén!  Külön is köszönetet 
mondunk Svak Lászlónak és Andreának, akik a 
tánctanításban Erdélyi Tibor jobbkeze voltak. Ök 
bíztosították vendégünk szállását és szinte teljes 
ellátását. Köszönjük nektek. A tanításban még 
segítettk ifj. Babinszky István és Miholecz Gabriella. 
Persze sok táncos szüleinek is hálánka fejezzük ki az 
odaadó segítségért. 
 
Külön meg kell említenem Hegedűs Józsefet, aki 
igen fontos részt vállalt a szervezésben. Köszönöm és 
remélem hogy ha jövőben is szervezünk olyan 
rendezvényt ami Melbourne vagy akár Ausztrália 
fiataljait összehozza, ismét együttműködsz velünk.  
Kedves páromnak is köszönöm türelmét, megértését 
és támogatását. Annak ellenére, hogy az ünnepély és 
a XI. Ausztráliai Magyar Találkozó ideje alatt 
vendégül láttuk hugomat családjával Svédországból, 
még a szemináriumra is szorítottunk időt. Nem volt 
könnyű, de meg tettük, hisz ez is magyar ügy volt, 
méghozzá magyar ifjúsággal kapcsolatos, amit 
bármikor érdemes és igen fontos támogatni. 
 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a XI. Ausztráliai 
Magyar Találkozó ideje alatt megrendezett 

HA SZERETI A NÉPTÁNCOT…….. 
 
de eddig csak gyönyörködhetett benne, mert megérte már 30 – 40 vagy akár több nyarat, 

akkor jó hírünk van! 
Megindult a Magyar Központ “veterán” tánccsoportja Svak László és Babinszky István 

vezetésével. 
Próbák minden csütörtök este 7.30 órakor a Magyar Központ Ifjúsági termében. 

 
Érdeklődni lehet Kövesdy Andrásnál: 9846 2675 telefonszámon. 

táncszeminárium jelentős sikerrel járt. A 
rendezők nevében mégegyszer köszönetet 
mondok minden közreműködőnek, 
valamint az összes résztvevőnek. 

Juhász Géza 

Tanácskozás a Magyar Központ 
csoportjaival 

 
Az év első tanácskozása március 18-án volt. A 
tanácskozás az alábbi témákat tárgyalta meg: 
 A termek foglalása és visszamondásának 

problémjá lett felhozva. 
 A gulyásfőző verseny ismertetése. 
 A Magyar Központ címer használata. Aki 

a Magyar Központ címerét óhajtja 
használni engedélyt kérjen Vető Olga, Ba-
ranayi Imola vagy Kövesdy András 
igazgatóktól. 

 A Victoriai Állam által bevezetett “Food 
Safety Act” a Központra is vontakozik.  
Ezért a Magyar Központ “Food Safety” 
bizottsága szeminárt tart az igazgatók és 
csoportok vezetői részére pénteken, április 

7-én, 7 órakor a Szent István templom 
alatti társalgóban. 

 A Victorian Multicultural Commission 
által szervezett “MAMAS Program” és a 
“Youth Leadership Program” volt ismer-
tetve.  

 A Tanácskozás megköszönte Szigeti 
Évának a sikeres márciusi ünnepély ren-
dezését. 

 Hungarofest– A csoportok támogatják-e 
ha jövőre lesz Hungarofest.  

 
A következő Tanácskozás június 17, du. 2.30 
órakor a Szent István templom alatti 
társalgóban. 
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J ózsef Udvardy was 
born in the County of 
Hont, in Northern Hunga-

ry, around 1815, and later be-
came  a county magistrate 
there. His father  was also 
József, his mother Barbara. 
During the Revolution, 
Udvardy served as a corporal 
with the supply train at Komár-
om. In 1849 he left the country 
and lived for a while in Ham-
burg. In 1852 he was at Syra-
cuse in the United States, but to 
free himself from a bothersome 
love affair he moved to Pitts-
burg, and later Australia, arriv-
ing there around 1855. He al-
most certainly went to the 
goldfields first, but obviously 
not successful because for the 
next fifteen years he was 
forced to earn his living as a 
violinist touring the colonies 
and New Zealand. In 1866 he 
visited the Hungarian Doctor 
Kempf and his wife at Minmi, 
New South Wales: 
 
Our compatriot, József 
Udvardy, ex-magistrate of the 
county of Hont, now 50 years 
old, was a guest of ours for 
seven weeks. After an evening 
spent in the company of  water-
melons and  frequent toasts of 
colonial wine, he departed 
however on the 23rd of May for 
Singleton and the New England 
district – with his fiddle. He is 
extremely melancholy; he left 
his homeland under 
compulsion as an exile, and for 
the past twelve years, tortured 

by homesickness, he has 
lived in New South Wales, 
New Zealand and Victoria. 
He is a very experienced 
traveller and a very good 
hearted man. For about 
eight months he had suffered 
with an inflamatory 
condition of the eye due to 
gour, and was close to 
becoming blind, when 
reading my medical 
advertisements he 
approached me and I was 
able to effect a cure. 
 
But unfortunately his eye 
condition returned later and 
four years afterwards he was 
forced to neter the 
Melbourne Benevolent 
Asylum where he had yet to 
live another fifteen years 
before peace came to him 
after a congestion of the 
lung, on 13 July 1885. 
 
Just a few months before 
Udvardy died in Melbourne, 
Vékey, then already back in 
Hungary, wrote about an old 
Honvéd who could hardly 
have been anyone else 
except Udvardy: 
 
We Hungarians are so 
spasmodic in our enthusiasm 
that not even the torrents of 
praise we say about the War 
of Freedom shou be taken at 
face value. How otherwise 
could one explain that not 
one human being answered 
the letter written to the 
Egyetérétés  by an old 
Honvéd now blind in 

Australia! This victim of our 
much glorified War of 
Freedom had only a signle 
humble wish, to die in 
Hungary so that his ashes 
should mingle with the dust 
of his Fatherland! But the 
utterances of his desire went 
unheeded, like the sights of 
someone suffering in the 
midst of the Sahara desert. 
For fifteen years now he has 
been cared for by the 
humanitarian Englishmen in 
the Benevolent Asylum, a 
charitable institute the like 
of which in its comforts 
does not exist in Hungary. 
Nevertheless the Honvéd 
who became hoary in his 
exile, longed for his 
Fatherland, but longed in 
vain. 

Egon F. Kunz 
Blood and Gold 

F.W. Cheshire Publishing Pty. Ltd. 
1969 

folytatás a múlt hónapról 



HÍRADÓ, 2000 április 10 

Március 26-án rendezte a Magyar Központ az első GULYÁSFŐZŐ VERSENYT, hogy megtudjuk 
ki főzi Melbounre-ben a legjobb gulyást. Nagy meglepetésre, nem az volt akire mindenki gondolt – 
a győztes JANDÓ PÉTER. Második legjobb gulyást a Magyar Központ Tánccsoportja készített, 
mig a harmadik helyet a Cserkészek nyerték el. 
 
Köszönjük a benevezőknek munkáját és, hogy tudásukat és levesüket megosztották a több száz 
vendéggel akik eljöttek. A benevezők: Barna Ilonka és unokája Richard Wilson, A Magyar 
Központ Sport Klubja Dallos Gizi segitségével, Ámon Karolina és Lovas Andrea,Magyar Központ 
Tánccsoport, Lugosi György barátaival, Jandó Péter és a Cserkész csoport Elesits Karcsi és a Tóth 
házaspár közreműkődésével. 
 
Köszönet a három zsűri tagnak, Futsek Katinak, Tóth Józsefnek és Jelló Józsefnek. Úgy szintén 
köszönet az igazgatóknak akik az extra gulyást és a finom Szentendrei lángost készítették. 

K.É. 

Tóth Zsuzsa 
és Sanyi 

Barna Ilonka és 
Richard Wilson 

Ámon Karolina és Lovas Andrea 

A díj kiosztás 
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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 ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, hozzátok el a 
gyermekeket! 

Bõvebb felvilágosítást: 
Etelka: 9702 3511 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA  
presso-bárban 

 
(teljes italengedély) 

és  a változatos étlapból választhat ízletes 
ebédet/vacsorát. 

 
NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 

 PÉNTEKEN 
 SZOMBATON  
este 6 órától 11 ig 

 
VASÁRNAP  
de. 11-től du 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,   

 A Magyar Központ Számítógép és 
Internet Klubja 

 
Összejövetel a hónap első szerdáján 

7.30 - kor a Magyar Központban. 
További felvilágosításért forduljon  

Barna Szilárdhoz  9560 9918 
   

LEHÁR-KÁLMÁN 
GÁLA OPERETT ESTRE 
MÁR LEHET JEGYEKET 

RENDELNI 
 

ATYIMÁS ERZSÉBETNÉL: 
9802 7637 

 
VETŐ OLGÁNÁL: 

9754 8579 
 

A jegyek gyorsan kellnek el, 
most foglaljon! 
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Április 1. szombat Egésznapos női-lelki gyakorlat 
Április 2. vasárnap de. 8.30 órakor szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
Április 8. szombat Zenészek bálja 
Április 9. vasárnap de. 8.30 órakor szentmise 
    Mozi  
Április 16. vasárnap de. 11 órakor Református Istentisztelet 
Április 21. Nagypéntek du. 3 órakor Evangélikus Istentisztelet, igét hírdet 
    Breglec Árpád 
Április 23. vasárnap de. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
    Húsvéti bál 
(Az egyetlen katolikus szentmise Melbourne-ben a St Colman’s templomban lesz, 
utána a szokásos Húsvéti búcsú)   
Április 30. vasárnap Az Irodalom és Zenebarátok körének előadása 
            

MÁJUSI  ESEMÉNYEK 
Május 7. vasárnap  Regnum Szövetkezet ebédje   
Május 13. szombat  Sport bál 
Május 14. vasárnap  Mozi 
Május 20. szombat  Lehár-Kálmán gála koncert (Karralyka Centre) 
Május 21. vasárnap  Magyar Központ Tánccsoport ebédje 
Május 28. vasárnap  Édes anayanyelvünk– irodalomi előadás 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 
(postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK $6 CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION INC. 
NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb április 20-ig  
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@telstra.easymail.com.au vagy Kövesdy Évának, 

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

Bármi kérdéssel, megjegyzéssel vagy hozzászólással forduljanak a Szerkesztõbizottsághoz. 

ÁPRILISI NAPTÁR  


