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A BETHLEN GÁBOR 
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

 
Márton Áron Emlékérmet kapta a 
Melbournei Magyar Központ      

Laudator: Bakos István 
 
Az ünnepségen a Magyar Központot 
hivatalosan Bárány Nóri képviselte, 
egykori aktiv tagja a Magyar 
Központnak, most otthon él. 
 
Laudatio a Melbournei Magyar 
Központról  
(Elhangzott 2001. november 5-én a 
Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó 
ünnepségén az Országos Széchényi 
Könyvtár Dísztermében) 

Akik itt a Kárpát-medencében, 
különösen Magyarországon élünk, 
aligha tudjuk elképzelni micsoda 
erőfeszítést, munkát és áldozatot 
követel idegenben a magyar 
megmaradás. A hazai életet is 
jellemző társadalmi, szakmai, 
politikai és ideológiai megosztottság 
ott még színeződik azzal, hogy a 
különböző korszakokban más-más 
régiókból kivándorolt, illetve 
letelepült közösségek, külön- külön 
igyekeznek saját szervezeteiket 
létrehozni, mert Veres Péterrel szólva 
- mi nem nyájösztönű kollektivista, 
hanem individualista nép vagyunk, 
amelynek fő értéke az önálló 
személyiség. Idegen tőle az 
egypártrendszer, a diktatúra, de nem 
jellemzi az összefogás sem. Ezért a 
magyar egység létrejötte csak 
kivételes történelmi helyzetekben 

Szilveszteri Bál 
Mint az elmult négy évben, az idénis csak a 
Magyar Központ nagytermébentartjuk a 
Szilveszteri Bált. Ennek a teremnek a befogadó 
képessége 600 személy. Zenét a mindig kitünő 
hangulatot teremtő Székely Zenekar szolgáltat.  
A nagy érdeklődésre való tekintettel felkérjük 
kedves vendégeinket, akik ezen az estén 
óhajtanak résztvenni, sürgősen jelentsék be 
jegyigényüket  Faith Ferencnél, a 9762 9135 
telefonszámon, vagy Vető Olgánál a 9754 8579 
telefonszámon. Az asztalok felét már 
lefoglalták. 
A jegyek ára 25 dollár, nyugdijasok részére 22 
dollár. A belépőjegyek átvehetők fizetés 
ellenében november folyamán a Magyar 
Központban minden csütörtökön délelőtt 11 óra 
és délután 2 óra között, illetve vasárnap a 
templom alatti társalgóban 9.30-tól 10.30-ig, 
legkésőbb december 2-án a Mikulás pikniken. 

A Bálon jegypénztár nem lesz. 
A fentiekkel kapcsolatos felvilágosítás Faith 
Ferenc, a 9762 9135 telefonszámon kapható. 

Faith Ferenc 

adatott meg népünk számára, s ilyenkor 
csodákra képes. Ilyen csodás magyar  
összefogás eredményeként épült fel és 
működik a nyugati világ legnagyobb 
magyar közösségi háza: a Melbournei 
Magyar Központ is. 

A külhoni nemzetépítő munka 
színhelyei és műhelyei a magyar 
szervezetek és intézmények, főként a 
magyar házak, amelyeknek jelentősége 
különösen a hazától távol, Észak- és Dél- 
Amerikában, illetve Ausztráliában 
rendkívül fontos. Általában sem a 
befogadó országok, sem az ottani városi 
önkormányzatok, sem a magyar hivatalos 
szervek nem tekintik feladatuknak a 
nyugati magyarság intézményeinek és 
szervezeteinek támogatását. Mégis 

► 



HÍRADÓ, 2001 december-január 2 

működnek magyar házak szerte a világon, kicsik 
és nagyok, régiek és újabbak szép számmal: 
Torontótól- Buenos Airesig, New Yorktól- 
Brüsszelig, Clevelandtól meg Caracastól- 
Stockholmig. Mindegyiknek megvan a maga 
története, szinte mindegyik létrejötte és 
működése a csodával határos, hiszen azokat 
kivétel nélkül az ottani magyar közösségek 
adományaiból, rendezvényeik bevételeiből tartják 
fönn. Mivel jónéhányban magam is 
megfordultam állíthatom, hogy legtöbbjük 
kitüntetést érdemelne, de legalábbis több 
figyelmet és folyamatos társadalmi támogatást 
itthonról. Közülük Alapítványunk kuratóriuma 
elsőként a Melbournei Magyar Központot tünteti 
ki Márton Áron Emlékéremmel.  

Ausztráliában, a hazánknál majdnem 
kilencvenszer nagyobb területű kontinens-
országban, az itteni magyar emigráció mintegy 
húszezer fős első (1945-47-es) nagy hulláma 
jóvoltából az ötvenes évek közepe tájára, az 
ország egymástól igen távol fekvő négy-hat 
nagyvárosában (Sidneyben, Melbourneben, 
Adelaideben, Brisbaneben Perthben és 
Canberrában), hozták létre a magyar 
mikrotársadalmak első intézményeit. Többnyire 
ezekbe a saját szellemi és anyagi erőből alakult 
szervezetekbe, intézményekbe integrálódott 
később a szintén húszezer főnyi 56-os emigráció, 
valamint általában hozzájuk csatlakoztak a 
Kárpát-medencéből később folyamatosan, illetve 
a  Délvidékről nagyobb számban érkezett magyar 
menekültek. 

A Melbournei Magyar Központ egyik 
büszkesége lehet az ötödik kontinens ötvenötezer 
és Melbourne közel húszezer főnyi 
magyarságának, példája az építő magyar 
összefogásnak. A Melbourneiek az ötvenes évek 
közepétől kezdték el tervezni a közösségi házat, 
de többszöri sikertelen kísérlet után, csak a 
hetvenes évek végén, két tehetősebb honfitársunk 
Jandó Gyula és Hende Sándor telekadománya 
révén kezdhették el az építkezést. Az építkezés 
megszervezésében jelentős szerepet játszottak a 
megfelelő otthonra igényt tartó magyar 
szervezetek és intézmények akkori vezetői, 
valamint az építkezéssel megbízott vezetők, és 
társadalmi munkások, köztük az első 
épülettegyüttes építését irányító, azóta már félig 
hazatelepült Linka Márton. A Központ építése a 
szövetkezeti részvénytársaságok szervezésével 
kezdődött, mivel az építkezés anyagi alapját a 
részvényesek által 1979-93 években befizetett 
közel egymillió dollár, továbbá az építkezés 
céljára tartott rendezvényekből befolyt 350 ezer 
dollár képezte, amelyhez mintegy kétmillió 
dollár értékű önkéntes társadalmi munka és a régi 
Magyar Ház eladásából származó bevétel társult. 

Az 1600 részvényes részvénybefizetései 
tulajdonképpen adomány jellegűek hiszen a 
központ nonprofit működése kizárja bármiféle 
jutalék fizetését. A részvényeseknek szavazati 
joguk van, amelynek révén közreműködnek a 
Központ irányításában, s lehetőségük az is, hogy 
társadalmi munkában igazgatóként 
tevékenykedjenek. A központot alkotó 
szövetkezeteknek összesen 16 igazgatója van, 
akiket két évre választanak meg. A 
zökkenőmentes működés érdekében ügyelnek 
arra, hogy évente csak egyik fele cserélődjön az 
Igazgatóságnak. A Ház vezetőinek átlagéletkora 
jelenleg 45-50 év, zömük már Ausztráliában 
született, vagy gyermekként került oda, s az ő 
feladatuk az igényeknek és a Központ 
célkitűzéseinek megfelelő kulturális és 
szórakoztató műsorok szervezése, s ezek révén a 
Ház működését szolgáló anyagi alapok, 
bevételek megteremtése. Ez évente mintegy 130 
ezer dollárt tesz ki. A Magyar Központ 
célkitűzéseit nyolc pontban rögzítették: 

 Megőrizni a magyarságot, otthont 
adni a magyar közösségeknek, 
szervezeteknek. 

 A magyar kultúra ápolása és átadása 
az ifjú nemzedékeknek. 

 A nemzeti eszme megtartása.  

  A keresztény eszmék ápolása. 

 Bekapcsolódni az ausztrál 
multikulturális életbe. 

 Szoros kapcsolat fenntartása a többi 
ausztráliai állam magyar 
szervezeteivel. 

 Figyelemmel kísérni a magyar 
politikai életet, magyar 
vonatkozásban az emberi jogokat. 

 Anyagi támogatást nyújtani magyar 
célokra.   

A Központ célkitűzéseit és a különböző 
korcsoportok igényeit az eddigi Igazgatóságok 
sikeresen teljesítették, adósság nélküli működését 
biztosították, sőt a Kárpát-medencei magyarokat 
is támogatták. 

 A kétszintű, közel tízezer négyzetméternyi 
területű Központ nagy összejövetelek 
(ünnepségek, bálok, színházi előadások, 
konferenciák, közösségi ebédek, kiállítások és 
vásárok) céljára alkalmas két nagyméretű 
termében összesen háromezer embert lehet 
leültetni, de jól ellátott klubhelyiségekkel is. A 
Központ húsz különféle kulturális, művészeti, 
ifjúsági, sport, nyugdíjas, karitatív egyesületnek, 
klubnak ad otthont. A Központ óvodát és hétvégi 
iskolát működtet, s földszintjén helyezkednek el 
a fiú és leány cserkészcsapatok termei, s 
legtöbbet ők, meg a sportklub tagjai használják a 

folytatás a 4. oldalon 
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Ünnepeljük együtt énekszóval, muzsikával a  
szeretet ünnepét! 

 
 
 
 
 

2001 december 16-án vasárnap alkonyat után (este 8 óra) a  
Magyar Központban a Regnum Szövetkezet és a keresztény  

egyházak rendezésében. 
 

Kérjük, hogy a gyertyákat a helyszinen szíveskedjenek megvásárolni. 
Mindenkit szeretettel hív és vár a rendezőség 

 
 

 

MEGHÍVÓ 
 „Ojjé a ligetben nagyszerû, 

    Ojjé a ligetben jó…..” 

 
MIKULÁS PIKNIK 

2001 december 2.-án, vasárnap a Magyar Központ  
Lajos-ligetében 

 
 

A nap eseményei a következők: 
 de.  10 órakor Ökumenikus Istentisztelet a Szent István templomban, ezt követően 

az Ifjúsági épületen elhelyezett emléktábla felszentelése és leleplezése. 
 12 órától ízletes ebéd: rostélyos, bográcsgulyás, bécsi szelet, házi sütemények, ebéd 

után lángos. 
 du. 2 órakor ének tanítás Ertl Péterrel és Béres Anikóval 

 

Délután a Mikulás ajándékot oszt. 

 
Belépés díjtalan. 

Tányért, evőeszközt, kerti széket de ELSŐSORBAN JÓ kedvet mindenki  
magával hozni sziveskedjek! 

 
Mindenkit szeretettel várunk!  
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szabadtéri sportpályákat, meg a hatalmas fákkal 
borított kertet, ahová a Magyar Szabadság 
Emlékművét is állították.  Az 1993 végén a Központ 
részeként fölépült szép és szolidan elegáns Szent 
István ökumenikus templomban minden vasárnap 
miséznek a keresztény egyházak: reggel fél kilenckor 
kezdik a katolikusok, 10-kor az evangélikusok és 11-
kor a reformátusok, híveik pedig az istentiszteletek 
után összejönnek, beszélgetnek a templomhoz 
csatlakozó mintegy százfős társalgó-teremben. A 
Melbournei magyarság és szervezetei minden 
nagyobb összejövetelüket, tanácskozásaikat, báljukat 
(hagyományos a szilveszteri, a húsvéti, a Szent István 
napi, a Kisasszony-napi, az Anna és a Katalin bál) a 
február végi többnapos Hungarofest-et, több száz fős 
közösségi ebédjeiket, a március 15-i, október 23-i, 
Szent István napi ünnepségeiket itt tartják. Legalább 
ilyen fontosak azonban a napi, vagy heti 
rendszerességgel tartott óvodai, iskolai, cserkész, 
ifjúsági, néptánc, sport és klubfoglalkozások. 

 Ami nehézségeket okoz az a működési költségek 
előteremtése, és a hazai mértékkel elképzelhetetlen 
távolságok és azzal összefüggésben az idő leküzdése. 
A közel négymilliós nagyságú, földszintes kertes 
házakból álló világváros határa körülbelül olyan 
kiterjedésű, mint a Pásztó- Gyöngyös- Szolnok- 
Kecskemét- Dunaújváros- Székesfehérvár- Tatabánya- 
Esztergom által határolt térség, s mivel a magyarok nem 
kolóniákban élnek, mint például az olaszok, a görögök, a 
kínaiak és a zsidók, szép számmal találhatók a város 
minden negyedében. A Magyar Központ viszont a 
nagyváros távoli, Vantirna nevű városrészének északkeleti 
sarkában fekszik, megközelítése nem egyszerű. Tehát aki 
az ott szervezett magyar életben részt akar venni, annak 
bizony áldozatot kell hoznia. A világon szétszórtan élő, 
több mint kétmillió főt számláló magyar diaszpóra léte, 
kisebb- nagyobb mértékű magyar identitásának 
megmaradása és hatása döntő mértékben függ az effajta 
áldozatvállalásoktól. Attól, hogy a magyar diaszpóra és 
intézményei által is közvetített és gyarapított magyar 
értékeket, a magyarság érdekében végzett munkát 
mennyire becsüli szűkebb és tágabb környezetük, nemzeti 
közösségük, illetve gyermekeik. Akiknek hetente nyolc-tíz 
óra önkéntes társadalmi munkát, fáradságos szervezést, 
vagy tanulást és plusz költségeket jelent a magyar 
megmaradás, ott naponta mérlegelik azt is, hogy vajon 
megéri-e a befektetés, megkapom-e majd azt a felemelő 
emberi többletet, amit ilyen nemzeti közösség egyenjogú 
tagjaként elvárnék.  

Csapó Endre az ausztráliai Magyar Élet c. hetilap 
főszerkesztője a Lezsák Sándor szervezte legutóbbi 
Nemzet és emigráció című fórumon tartott előadásában 
büszkén szólt arról, hogy az ausztrál federáció 
centenáriuma alkalmából 2001 júliusában, a New South 
Walesi Parlament előadótermében Sidneyben, kiállítással 
egybekötött konferencián mutatták be, hogy a magyar 
emigráció mivel és mennyiben járult hozzá Ausztrália 
felemelkedéséhez; a tudomány, a felsőoktatás, a gazdasági 
és szociális szféra, az építkezések, a művészetek, a sport 
terén. Az eredmény még a bemutatót szervező Kardos 
Béláékat is meglepte. Miért? Az elmúlt fél évszázadban 
Ausztrália a világ legdinamikusabban fejlődő országa volt; 

lakossága 7 millióról 19 millióra, majdnem 
háromszorosára emelkedett, de ugyanilyen mértékben 
emelkedett az életszínvonal is, a fejlődés indexe tehát 
kilenc. Az ottani statisztikusok megállapították; noha az 
ausztrál népességnek mindössze 0,3%-a magyar 
származású, a magyarok hozzájárulása az ország gazdasági 
mutatókban mért fejlődéséhez ennek tízszerese. Vagyis a 
bevándorolt magyarság tízszer annyival járult hozzá a 
fejlődéshez, mint az ausztrál átlag. A teljesítmény példa 
nélküli. Az ausztráliai magyarság azonban nemcsak a 
befogadó országot, hanem a magyar nemzetet is 
gyarapította, gyarapítja. A magyar emigráció legjobbjai 
évtizedeken át világszerte, Ausztráliában is táplálták azt a 
tudatot, hogy a magyar nép szabad részeként a valódi 
nemzetpolitikát a nyugati magyarságnak kell formálnia. 
Neki kell a magyarságról a világban alkotott torz képet 
helyreigazítani, valódi kulturális értékeinket bemutatni, a 
Trianon okozta régi és újabb sebekre a külföld figyelmét 
felhívni, a szovjet hódoltság hivatalosságainak hazugságait 
kiigazítani, az 56-os magyar forradalom lángját őrizni, s a 
Nyugat legújabb szellemi eredményeit hazafelé 
közvetíteni. Felmérhetetlen szolgálatot tettek nemzetépítő 
munkájukkal mindnyájunknak, nagy szerepet játszottak a 
magyar nemzet külföldi megítélésének javításában (az 
„országimázsban”), a hazai rendszerváltozásban, a Kárpát-
medence határon túli magyarjainak külpolitikai és anyagi 
támogatásában, a nyugati magyarság disszidens létéből a 
magyar diaszpóra irányába történő elmozdulásában. Csapó 
Endre szerint azonban „A magyarországi politikai elit még 
nem szabadult meg a korábbi évtizedekben kialakult 
szemlélettől, amelybe nem illik bele az a felismerés, hogy 
a második világháború és a magyar forradalom 
következtében nyugatra került százezrek egyrészt az 
országnak óriási méretű vesztesége voltak, másrészt – ha 
már így szétszóródtak a nagyvilágban és ott befolyásos 
pozíciókat is elértek – kimeríthetetlen diplomáciai és üzleti 
potenciált képeznek.”  Szeretnénk elérni, hogy az említett 
rossz beidegződések oldódjanak, s a magyar diaszpóra 
értékeinek fölismerése, hasznosítása itthon is tágabb teret 
kapjon.   

A Márton Áron Emlékérem adományozásával 
köszönetünket, elismerésünket fejezzük ki a Melbourne-i 
Magyar Központ telekadományozóinak, építőinek és 
működtető szövetkezeteinek, Igazgatóságának; egyházi és 
magyar közösségi tagjainak a magyarság megtartása 
érdekében végzett magasrendű áldozatos munkájukért. 
Kifejezzük bizakodásunkat és biztatásunkat, hogy 
áldozatos munkájuk gyümölcsét az ausztráliai magyar 
diaszpóra eljövendő nemzedékei is boldogan fogyasztják, 
a Magyar Központot éltetik, működtetik, s áldásos 
tevékenységükből a magyarság egésze részesedik. 

Budapest, 2001. november 5.   
   Bakos István 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
A melbournei Magyar Központ köszönettel 
nyugtázza Deák Ferencz temetése alkal-
mával, a koszorúmegváltásból összegyült 
összeget (2200 dollár) 

Atyimás Erzsébet 
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Fellépnek 

 A sydney-iTransylvaniacs 

 A Magyar Központ 

Népitánccsoport 

 A Gyöngyösbokréta 

Népitánccsoport 

 Az MHBK Népitánccsoport 

 A Kultúr Kör Népitánccsoport 

 A Turúl Népitánccsoport 

 

GÁLA KONCERT  

B e l é l pőj e g y : 15  d o l l á r  

I fj ú s a g n a k :  d í j m e n t e s  

KÖNNYŰ  VACSORA  KAPHATÓ  

Az est díszvendége 

Dr.  Szabó László Zsolt kulturális atassé 

TOVÁBBI  FELVILÁGOSÍTÁSÉRT  ILLETEVE  JEGYRENDELÉSÉRT  HÍVJA 
AZ  ALÁBBI  TELEFONSZÁMOK  EGYIKÉT  

 
VETŐ  OLGA  –  9754 8579  

MORINO  EDINA  –  0417 367966  
JUHÁSZ  ETELKA  –  9795 8972  

 

MEGHÍVÓ 

A Magyar Központ nagytermében 
2001. december 8.-án,  

szombaton este 7.30 órakor 
 

Az est fénypontja a  
Honvéd Együttes két  
kiemelekedõ táncosa 

ERTL PÉTER és  
BÉRES ANIKÓ 

 
Műsor után TÁNCHÁZ 

A Magyar Központ rendezésében 
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HUNGAROFEST 

2002 
 

JÖJJÖN ÉS ÉLVEZZE A KITÜNŐ 

HANGULATOT! 
A rendezőbizottság szeretettel hív és vár minden érdeklődőt 
a melbournei Magyar 

Központ kultúrális 
seregszem- léjére. 

 
 

 

Hol?  Magyar Központ 
  760 Boronia Road, Wantirna 
Mikor?  2002 február 15-16-17 
Ajtónyitás? pénteken este 6 órtától 10 óráig 
  szombat-vasárnap déli 12 órától este 
  11 óráig 
Belépőjegy péntek   $ 6.00 
  szombat-vasárnap $ 8.00 
  Három napos jegy  $ 16.00 

N YÍLT NAP “BUDÁN” 
Ez év december 2.-án látogassunk 
el Castlemaine-be a Buda Ház és 

Kert múzeumba, ahol magyar ké-
zimunkakiállítás lesz. Az ünnepség kere-
tében magyar táncosok lépnek fel és ma
-gyar ételek kaphatók. 
 A jelenlegi Buda Ház és Kert 
múzeum korábban csaknem 120 évig a 
magyar Levenyi család tulajdónában 
volt. Levenyi Ernő ezüstműves Angliából 
vándorolt Ausztráliába az 1800-as évek-
ben. Halála után számos gyermeke közül 
4 lánya élt itt akik mind tehetséges  
művészek voltak. Egyikük a himzésben 
járt éle amelynek még nyomát is lehet 
találni a múzeumban. 
Pontos cím: Buda Historic Home and 
Garden, 42 Hunter Street, Castlemaine 
3450.  
 Bővebb felvilágosítást ad Mrs. 
Laurette Zilles, House Manager. Tel: 03 
5472 1032. 

Bognár Magdolna 

 
 
 
 
 
 
 
Az Erdélyi Szövetség 
igen sok szeretettel kiván barátainak és 
támogatinak kellemes és kegyelemteljes 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és egy 
igen boldog ÚJ ESZTENDŐT! 
Mindenkinek köszönjük az elmúlt évi 
támogatását  és kérünk mindenkit, hogy 
2002 február 3.-át már most jegyezzék be 
naptár-jukba. Ekkor lesz az Erdélyi 
Szövetség mindig népszerű piknikje meg-
tartva a Magyar Központ árnyékos Lajos 
Ligetében, amire mindenkit szeretettel 
várunk.  

A Szövetség nevében 
Pelle Lajos 

elnök 
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Holloházi porcelánt lehet a  

Magyar Központban vásárolni  
kedvezményes áron. 

A porcelán megtekinthetô az 
Ifjúsági Terem előcsarnokában. 

Érdeklôdni lehet: 
Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 

vagy 
Vetô Olgánál: 9754 8579  

 

Internet oktatás! 
 
Háromszor egy héten folyik tanítás a Mag-
yar Központban.  
Minden kedden 12.30-tól 2.30-ig,  
Minden pénteken este 7.30-tól 9.30-ig.  
Minden vasárnap de. 10.30-tól 12.30-ig. . 
Hívjanak a 9879 8204 telefonszámon, vagy 
a Mobil számon 0408 386 950.  

Szeverényi László 

Jó egészséget és 
boldogságot kivánunk  
Fogarassy Marikának, Sülly 
Etának és Atyimás Erzsébet-
nek akik decemberben 
ünneplik születésnapjukat. 

Takarítónap a Magyar Központban 
2001 november 17.-én tartotta a Központ 
nagy takaritó napját, ahol nagyobb kerti 
munka, épület javitás és takaritás megtörtént. 
Szeretnénk megköszönni mindazoknak aki a 
szombat délelöttjüket feladták erre a fontos 
munka elvégzésére. 

Köszönet Vető Olgának a finom bablevesért és 
rétesért. 

Galambos Imola Bognár Magdolna 

Fogarassy Feri Fogarassy Marika 

Koppán Lajos Koppán Éva 

Kovács Irén Kovács Gyuri 

Márkusz Erzsi Márkusz Pál 

Polónyi Zoltán Polónyi Mária 

Pelle Lajos Kulcsár Erzsi 

Kulcsár Feri Tibenszky Jenő 

Polgár Lajos Ifj. Polgár Lajos 

Házy Irén  Szabó Edit 

Tóth Teréz Tóth József 

Faith Ferenc Hende Józsi 

Hende Julika Kövesdy András 

Hegedűs József Atyimás Erzsébet 

Szeverényi László Sülly Eta 

Bakos János Szadovszky Ferenc 

Finta Zoltán Vető Tibor 

Vető Olga Ámon Lilla 

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig, és 
 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

A dolgozók 
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                                    QUEENSLANDI   MAGYAR   SZÖVETSÉG  

COUNCIL OF HUNGARIAN ASSOCIATIONS IN QUEENSLAND  
 

PO Box 443, Springwood QLD 4127 AUSTRALIA     
Tel: 61-7-3808-5152   Fax: 61-7-3808-4192  Email: lalbert@vtown.com.au 

 

 

Brisbane, 2001 november 8 
 
Kövesdy András igazgató urnak 
Melbournei Magyar Központ 

 
Kedves András! 
 
Kérlek, fogadd és tolmácsold a Melbournei Magyar Központ minden 
igazgatója, szervezete és azok vezetői számára a Queenslandi Magyar 
Szövetség szervezeteinek és vezetőinek meleg gratulációját abból az alka-
lomból, hogy a nyugati magyar szervezetek közül elsőként elnyertétek a Beth-
len Gábor Alapitvány Márton Áron Emlékérmet. 
 
A Melbournei Magyar Központ nemcsak Melbourne magyarságának, de az 
egész ausztráliai magyarságnak is büszkesége. Aki egyszer eljut oda, az sosem 
felejti a MÉGIS LEHETSÉGES MAGYAR ÖSSZEFOGÁSnak ezt a nemzeti 
hitet erősitő páratlan példáját. Aki egyszer belép az ottani gyönyörű Szent 
István templomba, az mindörökre meggyöződik nagy királyunk nemzetünket 
összefogó, időt és távolságot áthidaló szellemenek öröklétéről. 
 
Kivánjuk, hogy munkátokat továbbra is koronázza siker. Kérjük, hogy mu-
tassátok továbbra is példát Ausztrália Magyar szervezeteinek a magasabb Ma-
gyar érdekekbeni összetartásban és példás  együttműkődésben. 
 
 
Megbecsüléssel és Magyar testvéri szeretettel, 
 
 
 
Albert László 
elnök  
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EDDA-DÁRIDÓ A MAGYAR 
KÖZPONTBAN 

Hitetlenkedvel olvastuk a hirt: „….Pataky 

Attila az EDDA rock banda front embere, október 27-

én a Központban. EDDA dalok és cigány nóták: rock, 
blues és magyar népdalok…”, hát ez hogyan fog 

összejönni, kérdeztük magunktól. Egy koncert két – 
három generációnak egyszerre? 

A vidéki származását egyáltán nem tagadó 
zenekar üstökösként robbant bele a már-már fásuló 

magyar rockzenei életbe 1979-8O-ban. A 

munkásfiatalok, kirekesztettek, „fekete bárányok” 
élet-érzését megszólaltató zenekar friss programmal, 

igényes szővegekkel, csiszolt zenei tudással gyorsan 
kiharcolta magának a magyar sikerlista vezető helyét. 

Igy visszatekintve, zenéjük legfőbb 

jellegzetessége talán az volt hogy mesterien 
megtalálták az egyensulyt az őszinte, kőkemény, 

lendületes rock, a tartalmas, öszinten kimondott, 
társadalmilag is hiteles szövegek között, amibe 

azonban a pártideológusok akkor már nem tudtak 

belekötni. 
Ilyen előzmények után, a hónom alatt két 

EDDA lemezzel mentünk a szombat esti koncertre a 
Melbourne-i Magyar Központba, ahol talán már vagy 

4OO ember, zömében 6O-7O fölöttiek várták a hires 
magyar vendég bemutatkozását. Pataky Attila 

hatalmas homlokkal fekete ingben, fekete 

nadrágban, de széles mosolyával azonnal bensőséges 
kapcsolatot teremtett a nagyérdemüvel. Mindjárt 

eloszlatta a kételyeket a kétféle, gyökeresen 
különböző műfajjal kacsolatosan. 

Először 4 EDDA szám következett. Vagy 3O 

fiatalabb, még emlékező ember rögtön a szinpad 
előtt termett, és ahogy az 2O évvel ezelőtt volt, 

táncolva, énekelve, kiabálva biztatták Attilát. A play-
back kiséretet megszakitotta néhany, ott helyben, 

kiséret nélkül csodálatosan elénekelt EDDA nóta, 

amely megsokszorozta a régi dal üzenetét Attila 
különösen szép tiszta hangjának, öszinte, keresetlen 

előadói stilusának köszönhetően. 
A szünet után jött számomra a meglepetés: a 

„dáridó” részben, a rock énekes könnyed 
magabiztossággal énekelte a magyar nota irodalom 

legszebb gyöngyszemeit. A közönség közt sétálva, a 

nagymamákkal együtt énekelt. Ezt később néhány 
világsláger követett, amelyekre azonban Attila irta a 

magyar szöveget. A hallgatóság nagy része boldogan 
ropta a táncot. 

A legnagyobb sikert talán az egyszerű cigány 

dalok, friss lendületes, sallang mentes előadása 
aratta. Igazi lázas buli keveredett, az énekes együtt 

táncolt, mulatott a közönséggel. A végén persze nem 
engedtük el, ráadás ráadást követett. 

Meggyőződésem, hogy nagy élmény volt 
minden résztvevő számára, sokakkal beszélgettünk a 

szünetben is, a koncert után is, fiatalokkal, 

idösebbekkel, mindenkit elvarázsolt Pataky Attila 
közvetlen, barátságos egyénisége, nagyszerű hangja, 

s ragyogó előadása.  
Nem nagyon hittem, de be kell látnom, a 

különböző müfajok jól megfértek egymással, hiszen 

csak egy nagy énekes és egy nagyszerű előadó 
kellett hozzá. 

Attila, köszönjük ezt a páratlan estét! 
 

Szabó Csaba 
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Nyújtsunk magyar élményeket 
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, segitsetek és 
hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról 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  
vagy 9759 5464 

Kézimunkázni szeretõk köre 
 

 találkozunk minden hónap 
második és negyedik 
csütörtökén délelőtt 11 órakor 
a Szent István templom alatti 
társalgóban. 
Összejöveteleinken mindenki 
saját kedvelt kézimunkáján 
dolgozik, legyen az himzés, 
horgolás, goblein, kötés vagy 
egyéb. Mi hasonló érdekeltségű 
lányok, asszonyok igyekszünk 
megtartani ezt a nagyon szép 
nőies-és hasznos időtöltést: 
tanulunk egymás ügyeségéből 
és tapasztalatából és segitünk is 
egynásnak ha szükséges. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki kellemes társaságban, 
együtt kézimunkázva meg tudja 
osztani velünk szabadidejét. 

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

Társalgó 
A Társalgó összejövetelei  a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban lesznek. 

* * * * * * * * *  

Irodalom és Zenebarátok 
Köre 
A Kör összejövetelei a hónap utolsó 
vasárnapján a templom alatti 
társalgóban lesznek. 

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. Ha 
havonta csak néhány órát áldoznak szabad 

idejükből, az eredmény nem marad el. 
További felvilágosításért hívják Bozsán Ild-

ikót a 9801 8071 telefonszámon. 
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november 27.-től december 7.-ig Népitánctanfolyam 
december 2. vasárnap  de. 10 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 

    Mikulás piknik 
december 8. szombat   Gála Koncert 
december 9. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    10 órakor Evangélikus Istentisztelet utána szeretetvendégség  
    Társalgó csoport összejövetele 
december 16. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    este alkonyatkor Gyertyafényes est 
december 23. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
december 25. kedd  de. 11 órakor Református Istentisztelet 
december 31. hétfő  Szilveszteri bál 

 
JANUÁRI  NAPTÁR 

január 1. kedd  de. 11 órakor Református Istentisztelet 
január 6. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
január 13. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
január 20. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
január 27. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    Social Klub Műsoros ebédje 

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 COOPERATIVE 
ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 
 

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

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

Kérjük hogy bárminemű felvilágositásért, megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkall forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

DECEMBERI NAPTÁR 


