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Kik vezr:iiir a lvfagyar K<izponioi?
(folytatds)

Bemutatujr-rk Kiivesdy Andrist, u

Ma gyar l'l 6a i gaz gat6j6t.

1988 augusztusdban kezdtem a Kdzpontba jdrni,
amikor amely Ceaucescu falu rombol6s tervei
miatt a Save Transylvania Committee meg-
alakult 6s tagja lettem. Az6ta a Victoriai Magyar
Emberjogi Alap ndv alatt miikciclik. Jelenlegi
minkfja a d6lviddki magyarok tigydn dolgozunk.
1992 okt6berdben lettem megv6lasztva mint
Magyar H6z igazgat6nak. Igazgat6sSgot azirt
vdlaltam mert irgy €reztem, hogy munkdmmal
hozzd tudok jdrulni a melbournei magyar
tdrsadalmi 6let tovr{bb fejlesztdsdhez. Nem csak
az elcsatolt teriileteken nehdz rnagyarnak lenni,
itt Ausztr6li6ban is ugyaa 0gy meg vannak a
probl6m6k - itt nem iildijzik a magyarokat, s5r az

Ausztrdl kormSny megad minden lehet6s6get a

mulitkulturdlis tdrsadalom kifeilesztds6hez 6s

ennek a negativ oidaia az, hogy a nemzetisi6gek
lincsenek az eisszefog{sra kdnyszeriive, enaek
egyik eredmdnye, ahogy a Monash egyetemi
tanulmdny kimutatta a magyar-magyar hdzass6g
egyik legalacsonyabb AusztrdliSban mds
nemzetisdgekhez hasonlitva.
En rigy l6torn, hogy a Kdzpontnak egy fontos
feladata az, hogy a kulturalis tSrsadalmi €letet
tovribb fejlessze, hogy lninndl tribbet nyfjtsunk a

kovetkezS magyar nemzed6knek.
A melbournei Magyar K<izpont a vilSg legnagyobb
kcizpontja Magyarorsz6gon kiviil, Sok fdracls6g 6s

erd ment az 6pit6s6be - a Szent Istvdn templom k6t
€vvel ezel6tt lett kdsz, a Korona Presszo-b6r
okt6berben lesz megnyitva. Teh6t a fizikai
adottsSgok megvannak hogy a magyars6got
dsszetarthassuk. Az igazgat6knak feladata a

jdv6ben, hogy a magyars6got iisszefogia 6s

negtartsa a Magyar Kcizpontban.
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Faith Ferenc (folFakis)

A MAGYAR KOZPOIT{T TONTNNETE

"Hirad6" eddig megjelent sz:imiiban
ismertettem a Kcizpont hosszti 6veken et tart6
dpitdsdnek tdrt6net€t/ami 6talakit6sok

kdvetkeztdben mdg ma is lart/, valamint a
nevezetesebb lhtogat(fi<at; egyhhzi szemdlyeket,
politikusokat, sportolokat, szineszeket, zendszekeq

egy6b sz6rakoztatdkat ds szamos magyar venddget
Asuztrflia ktildnb<iz6 v6rosaib6l.
Az 6piilet l6togatottsdga meglehetdsen nagy, dvente

3-4,000 mag/ar fordul meg helyisdgeinkben eg/szer,
vagy tobbszdr. Az elmult 14 6v alatt sokszhz

ti{ncestdlyt, kulturel0ad:ist, kirindulist drsaseb€det,

vacsorat, mozielOadiist ismeretterjeszt6 elOadest

tartottak a melbournei magrar kdzonsegnek, rdszben

a K6zpont vezet6sdge, rdszben a kiil0nbtiz6
szervezetek rendezdsdben. Ez ut6bbiak jdvedelme

szimos alkalommal az erddlyi, ddlviddki, felvid€ki
krfupehljai magmr iskolik egyhiuak,j6ldti ds egydb

intdzm€nyek, vary a magyuorszhgi nyomorban dl6

id6s szabadsigharcosok trimogatd,sdra lett forditva. A
rendelkezdsre rill6 adatok szerint tdbb mint $100,000
keriilt ezekb$l a rendezvdnyekbdl a

Kiirp6tmedencdbe az elmult hat ev alatt.
A Magyar Kdzpontot jelenleg a k0vetkezd

szervezetek haszn'4lji4k: a katolikus, reformdtus,

evangdlikus egyhizklzsdgek, a Ddlib6b, Kalocsa,

Gydnydsbkrdta fdnccsoportok, a hdrom cserkdszcsapat,

Erddlyi Sztivetsdg, Rak6czi Eryesiilet,
Szabads6gharcos Sztivetsdg, a Victoriai Magyar
Emberjogi Alap, A Victoiaia Magrar Szervezetek

Sz0vets6ge, MDF Bar6ti Kdre, Wantirna Hunok F.C.

Sakk Klub, Film Klub, Burai Gyula Tae Kwan Do
csoportja ds alkalmilag ndhriny ddlYiddki csoport.
Termdszetesen a Ktizpontot alkot6 ndgy Sztivetkezet is
tart sok rendezvdnl't, a magas fenntartdsi kdltsdgek

eldteremtdsdre. Ezek kOziil kiemelked6 esemdny volt
az L994 Folldest ds 1995-ben a Hungarofest, melyek

tobbezres tomget vonzotlak. Az 1996 dvi Hungarofest
jelenleg szervezds alatt van. Az elmodottakon kivtil
szimos maryar eljegyzds, eskiiv6, sziiletdsnapra is

berlik a termeket ds sajnos egyre ttibb halotti tort is
tartanak.
Ha pedig mindezekntdn mdg van olyan hdtvdge, mikor
a magyarok nem tartanak rendezvdnyt, akkor kiadjuk
a temeket b6rmely mds nemzetisegnek, akik szam6ra

esire nipszerilbbek a K6zpont nagy

befogaddkepessdgt termei 6s a rendelkezdsre 5116

parkol6hely.
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Ujra megrendez6sre ker0l az
Ausztr6l i6ban 616 sz6kelykeveiek

TALALKOZ6JA

melyre meghivunk minden sz6kelykeveit
6s sz6les bardti kdr6t

1 995. szeptember 23-dn,
szombaton este 7 oriitol 6jiel2-ig
A Magyar K6zpont nagyterm6be.

A jo hangulatr6l a Sz6kely Zenekar 6s a
Magyar N6gyes Zenekar gondoskod i k.

Az est folyamdn r6vid szines mfisor.

A konyhdn izletes vacsora, l6ngos, hazi
sutem6nyek, kdv6, tea, hfrsitd italok

kaphat6k.
Kedvenc szeszes italdt hozza magaval -

BYO
GAZDAG TOMBOLA

Belep6jegy $1 5, nyugdijasoknak $1 3,
ifjusagnak dijmentes.

Asztalfoglal6s, b6vebb felvilagosit6s:
Juh6sz Etelka: 9795 8972

Viiradi Magdi: 9704 9725

Az est tiszta bev6tel6t ujra j6t6kony
c6lra forditjuk.

Mindenkit szeretettel v6r a rendez6s6g I

T,iztrnnLoLei.uel6h"Llahio

& l,"6zimnnka Led"el6| lJubia

minden. hnnay mdsadik csfiliirttiLdn,

delutdn 2 ilrabor &z J[rpad
Otthnnban talfulLoztb.

&land"enl+lt szw esen usrnolL.

Jttal," &lag d;n,i.I: Q\{l J 162,

'Bogndr &lagdi" al: I 87 4 542

I SM ERETTERJESZTo ELoADAS

A k6vetkez6 el6adits,szeptember 1 2-
6n, este 8 6rakor az Arphd Otthonban
lesz. Vend6g el6ad6i:
Dr. Becskovszky Erzs6bet: Az
eg6szs6ges term6szetes 6letm6d
Barna Szil6rd: Magyarorsz6g hires
gy6gyfurd6it 6s azok gy6gyit6 hatdsdt
fogja ismertetni
Bel6p6s ingyenes. A szervez6k
m indenkit szeretettel v6rnak.

Eml6kezziink!
Bricsrizunk Gaddnecz Mih6lyt6l, a K6zpontunk
szorgalmas ds kivdl6 dpitdj6t6l. Mint tigyes kezt
asztalos, kezenyomdt megtaldljuk mindeniitt.
Hetven, sdt nyolcvandvesen. nem kellett kdtszrr
kdrni, hogy a szeretett magyar testvereidrt
dolgozzon. Kedves, csendes ember volt, akire
barftai szeretettel emldkeznek vissza.

Egyben hadd emlekezziink szeretettel Nagy

Oszkdrra, a Szocial Klub Szdvetkezet kedves

brdkkd mosolyg6, elhun3't6ig K6zpont dpit6
igazgatajfira dpitdjdre. Tal6n Oszk6rt kevesen

ismertdk, de aki a K<izpontban rnegfordul, biztosan
ismeri ds szereti Oszk6r Kedves dleteprirjit, a

mindenki "Nagy Panni n€nijdt". Oszkir, nagyon

biiszkdn ndzhetsz a Te Pannidra.
Mi a Kdzpontunkban szeretetiinkkel becsilljiik meg

azokat akik a magrarsiigot onzetleniil szolgdljrik 6s

nem osztogatunk hriszfilldres "karfcsonfa diszeket".
Minden kis ds nagy segitseget megk6sz<iniink 6s nem

tesziink kiilOmbsdget a ttibb mint ezer nemzet-

napsrimos kdz0tt.
Obsitos

Megsziiletett aZengd ndi korus legfjabb
tagia. Isten 6rtesse sok{ig Darottyito
Pint6r Erzsi 6s Karcsi kislinyr{t.



Probl6miik egy misik szemszcigb6l

Valamikor, k6r0lbel0l 16 6wel ezel6tt, 0gy
6rezt0k, hogy egy otthonra van szuks6giink,
K6z6s er6vel dsszefogtunk 6s meg6pitettuk
Megmutattuk hogyan kell f6b6l vaskarikdt
k6sziteni-
De saionos ahogy az 6vek m0lnak a magyarsig
sorai er6sen ritkul. Fl6szben a mindenhat6
akaratdb6l, r6szben a csoportok, egyes0lelek
szakaddsa miatt. Mivel a semmib6l indultunk,
nagyot alkottunk, p6nz0nk mind6g kev6s volt. Az
6pulet fenntartisi k6ltsdge nagy Osszegbe kertil,
egyre t6bbe ker0lnek a iavitdsok, hisz mikor
6pitettunk, a p6nz hi6ny miatt a legolcsobb
megolddst vdlasztottuk.
Ma mikor egyre fogy az er6 6s a kdz6ns6g is, a
csoportok akik azt mondj6k hogy a K0zponthoz
tartoznak, 0gy veszik hogy ha egy 6vben k6tszer
b6rbe veszik a termet jut6nyos 6rcn, a Kdzpont
vezetds6ge legyen h6l6s, hisz ildqzatot hoznak,
hogy odaj6nnek a Kdzpontot timogatni, mikor az
mineden magyar koteless6ge kellenne, hogy
legyen. M6r majdnem mindenki j6t€konysdgi
c6l6rt dolgozik 6s elviridk a terem €s minden
felszerel6s korl6tlan hasznilat6t ingyen.
A K6zpont vezet6s6ge 6lland6 kritikdnak van
kit6ve a magyar koz0ss6g 6ltal: rossz az At,
p6kh6l6sak a falak, gazos a kert, m6g az6rt is ha
m6s f6z a konyhdban az 6tel nem sikenil . De
sainos nagyon kev6s az az ember aki 6gy tekinti,
hogy ez az 6prilet az 6v6 is pedig ha segitene,
kevesebb munka maradna azoknak akik m6r igy
is csin6lidk 6vek 6ta 6s tal6n m6r bele is fdradtak.
Hol van az az idd mikor Ordmmel szinte
megtiszteltet6snek vettuk, hogy segithettiink? Ha
ez igy megy tovibb - mi lesz? Van-e m6g dnzetlen
vezet6s6g, aki a Kdzpontot, a melbournei
magyarsdg otthon6t teszi els6nek, hogy
megmaradhasson a i6v6 szdmdra?

Vet6 Olga

1995-6s 6v f6nypontja
Arany 6s Eziist 86l

Jrilius 29-6n a Magyar K6zpont lfiusdgi
tgrmEben, kerult megrendezEsre ez a sikeres
est a Magyar K6zpont vezet6i 6ltal. A
kbtszazelegdns est6lyi ruhis vend6g nagyon
kellemesen t6ltdtte az est6t, a finom vacsora
mellett 6s tancolt a Frank Charles Big Band
k6zismert sz6maira.

Sokan nem is gondolnak arra, hogy egy ilyen
b6l h6ny 6rai munkdval i6r. ltt nem az6rt
emli'tem ezt, hogy panaszkodjak, mert igazdn
a rendez6knek az a iutalma, amikor egy
rendezv6ny sikeres.

Az 6tlet m0lt 6vben sz0letett, hogy
rendezz0nk egy szinvonalas est6t amely
6t6leli a kiil6nb6z6 koroszt6lyokat.

Arany 6s Ezust nevet Leh6r Arany 6s Ez0st
cimfi kering6ie utdn kapta a b6l. A d6tum
kit0z6,se ut6n, tobb mint k6tsz6z szem6lynek
Kildt0nk meghiv6t. "Mi legyen a vacsora?" "

Milyen diszitds legyen?" "H6ny asztal van?"
"Hiny asztalterft6 van?" Mivel, hogy nagy
f6ba vdgtuk a feisz6nket, igY a
megbesz6l6sek az el6k6sz0letekhez is t6bb
id6t ig6nyelt. A bel eldtti cs0t6rtdk este a
diszit6sek lettek felrakva, mig pEnteken az
asztalok lettek teldllitva 6s megteritve.
Ugyanakkor, m6r a vacsor6hoz kezdtek a
szak6csok hozz66llni 6s eldkCsziteni amit
lehet. Szombat reggel korSn kezdddik a
rnunka, a terem befeiez6se, €s a vacsora
elk6szit6se. Estdre minden k6sz, v6rjuk a
vend6geket. Az ait6n6l egy poh6r pezsg6vel
kdsz6ntj0k a megjelenteket. A rendez6k, akik
hirom napot dolgoztak az eldk€sz0letn6l,
annyi er6t Osszeszednek hogy az est6t 6k is
v6gig t6ncoljak. Teljes siker! 

KovesdvEva

Mircius Alapitviny
A Mfircius Alapitv6ny els6 6tfog6, programad6 rendezv6ny6re az 1995. okt6ber 7-8-i h6tv6g6n ker0l

sor a Magyar Kdzpont ifjusdgi6pulet6nek als6 szinti6n.
e megnyitb szombaton d6lut6n 2 lralror lesz gyermekrajz kidllitassal, melyre k6ri0k a melbournei
csoportot< jelentkezEs6t, k6reikben ismert kis tehetsdgek bemutatkozisdt. Minden munk6t
jutalmazunk. E kidllit6ssalp{rhuzamosan 6r6mmel fogadiuk b6rmely korosztdly szerepl€sdt raizzal,
festm6nnyel, kisplasztikai alkotissal, k6zimunkdval, stb. - p6ldamutat6 ielleggel'
Szombat d$lutiiniesem6nyek f6nypontia az 5 6rakor kezd6d6 TAnehAz lesz, a sydneyi
Transylvaniacs vezetdsEvel, akik term6szetesen az 6jszak6ba ny0l6an a felndtteknek is htizzik a

talpal6val6t.
A vasdrnapi foglalkoz6sok szuneteiben egy6ni el6ad6k bemutatkozdsAval kivdnunk izelitdt adni az
irodalom, a zene 6s a mozg6sm0v6szet terulet6n tervezett mfihelyeinek t6relcu6seir6l-
Tovdbbi felvil6g6sit6st: Szigeti Eva: 9704 8969, vagy Fodor S6ndor: 9563 7598



Szeptember 3, vas6rnap

Szeptember 1 0, vas6rnap

Szeptember 12, kedd
Szeptemb er 17, vas6rnap

Szeptemb er 24, vasdrnap

Okt6ber 1, vasdrnap
Okt6ber 7-8, h6tv6ge

t6ber 8, vas6rnap
14, szombat
19, p6ntek
29, vasdrnap

SZEPTEMBERI NAPTAR

d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 11 6rakor Reformdtus lstentisztelet
Apiknapi Eb6d
d.e. 9 6rakor szentmise
d.u. 3 6rakor Mozi
I smeretterj eszt6 el6ad6s
d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 11 Srakor Reform6tus lstentisztelet
Regnum Eb6d
d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 10.00 orakor Evang6likus lstentisztelet

Okt6beri esem6nyek

Mozi
Mdrcius Alapitvdrny ki6llit6sa 6s t6nch6z
Erd5lyi Szovets6g mfisoros d6lutdnja
Kalocsa N6pt6ncegyitttes b6lja
Korona Pressz6-b6r megnyit6ja
Okt6beri unnepSly

A ktivetkezd kiadishoz, k6rjiik a cikket vagy hirdet6st tegktsdhb szeptember 20-ig
fax-on 98AZ 7637, telefonon 9846 2675, v&gy Ktivesdy Ev6,79llellfreld Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkeszt6bizottsig:

Atyimis Erzsi: 9802 7637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andris: 9846 2675

Kiivesdy Eva: 9846 2675,Koppfn Kati: 9350 10?8

Bdrmi k6rd6ssel mcgjegyz6ssel vagy hozzfistillfrssal forduljanak a Szerkesztdbizotsdghoz.
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SzeretnSm
$12.00
NEV:

RENDELESI fV
a Magyar Kdzpont navi H[RADO-jet megrendelni 12 h6napra. er" I
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CIM:

MELLEKELEK $12 CSEKKET A HUNGARTAN COMMUNITY ASSOCIATION
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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