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Sokszor forgott sz6ban, hogy nagy szuks6g lenne egy 6rtesitdre, amiben nem

csak a r6szv6nyeseket, de minden magyart 6rtesitendnk arr6l mi is tort6nik a

Magyar Kozpontban. Legyunk egym6ssal kapcsolatban, tudja a l6togat5
kozons6g mi a prog ram. {z6rt fravonta meg fog jelenni a nln*O6. A siker6hez
olvas6ink hozzhjdrulSsa is szrlks6ges,.k6rjuk 6rtesits6k sz6ban vagy ir6sban a
szerkesztfi bizotts6got, ha koz6rdekii ujsrigrol vagy esemSnyr6l akarnak

tudositani. Or0mmel adjuk az els6 nkat, fogadj 6k szeretettel.

Szomorrt sziwel vettunk brtcsrtt
Milotay Lajostdl, aki mdrcius 28-6n
tdvozott t5link az orok hazdba.
Szorgalmas munkdi4val 6s sok anyagi
segits6ggel bevdste nevdt a
tort6net6be. Nem teit el egY honaP
ismdt gydsz boruit fdl6nk. Eldvozott Koren
Bandi az 6l6k sordb6l, hogy most
onnan fentrdl vigydzzon
Kozpontjdra- Halflla nagy urt hagyott hdtra
mert Bandi nem egy, de tobb tisztsdget
toltott be. Elnoke volt a Victoriai Magyar
Tdrsadalmi Szeruezetek Szovetsdgdnek,
lgazgatfja a Magyar Tdrsadalmi Klub
Szovetkezet 6s titkdra a Victoriai Magyar
Emberjogi Alapnak. Aki ismerte csak
becstilni 5s szeretni tudta. Koszorrt
megvdltdsok dr Milotay Laios r6szdr6l a
kocsiparkol6ra, Koren Bandi temetdse utdn
a Kozponton belul a "Kiskorosi" idtszdtdr
6pit6sdre lesz farditva. (Bandi Kiskoroson
ndtt fel.)
Mind k6t halottunk aszlopas tagia volt
Kozpontunknak, nagyon hiAnyolni fogi
6ket.

A MAGVAR KOZPONT
ToRTENETE

"Hi szek akaratban, er6ben, szeretetben"
A heivenes 6vekben fellendull melbournei
magyar tirsadalrni 6let kovelkezmSnyek6nt
a Westgarthban f6tesitett Magyar HAz
egyre szukebbnek bizonyult, a hat6s6gok

viszont - megfelel6 parkol6hely hi6ny6ban
- nem engedSlyezt6k a tulajdonunkban levd
szomsz6dos telken egy nagyobb helyis6g
fel6pit6s6t. lgy kerult sor egy nagyobb
6pu letcsoport 6pit5s6nek terv6re.
Az 1955 6ta l6Iez5 MagYar HAz
Szovetkezet mellett 1977-ben megalakult
az lfjusAgi 6s Kultu16lis Szovetkezet, a

Social Club 6s a Regnum Co-operative,
melyek c6lja volt r6szv6nyeseket toborozni
egy-egy 6puletr6sz fel6pit6s6hez.
Valamennyi szovetkezet Victoria 6llam Co-
operative torv6nye alapj6n a "Registry of
Corporate Affairs" feliigyelete alatt
miikodik. A n6gy szovetkezetet osszefogia
a "cstics" szervezet: A Hungarian
Communily Co-operative Association
Limited, melyben minden szdvetkezet
saj6t igazgat6ib6l h6rom szem6lyt kuld.

{folytatds a kovetkez6 szdmban) Faith Ferenc

PIKNIK A LAJOS LIGETBEN
Az lgazolt Magyar SzabadsSgharcos
Vil6gszovets6g vezetds6ge mdrcius 27-6n
rendezte nagy sikerrel ez 5vi piknikj6t, a

Magyar Kozpont Laios Ligetdben. Az 6v
egyik legnagyobb l6tszim0 6s leg-
sikeresebb rendezv6nye volt. Ism6telten
ezuton mondunk koszonetet minden
kedves vend6gunknek 6s anyagi t6moga-
t6nknak, akik meg6rezt6k e nap ielentS-
s6g6,t 5s biztositolt6k rendezv6nyiink
siker6t. Szmolnik Lalos



rAucuAz n rozpol*trBAN !

A Kozpont Sprilis 16 - 6n TAnch6zat ren-
dezett a az lfjus6gi Szovetkezet alsG
lerm6ben. A j5 hangulatr5l a j6lismert
sydney-i Transylvaniacs zenekar gondos-
kodott 6s reggel 2 6rAig roptuk a t6ncot.
Szerencs6re Sydneybdl a tAnch6z kedvelok
csoportja is eljott 6s vezett6k a tdnchdzat
profi m6don. A melbournei magyar ifius6g
sokkal lelkesebben 6s nagyobb szAmmal
vehetett volna r6szt ezen az est6n. Mi egy
t6nchiz? A t6nchAz alatt nem 0j tAncot
tanitottak, hanem fj t6ncl6pesekel ismer-
tunk meg. A fiataloknak 6s a kev6skr6
fiataloknak egyar6nt sz6rakoztat5
mulatsdg volt. Remdljuk a jovdben
nagyobb r6sztv6telre szdm ithatunk.

Kiivesdy Eva

SZURETI MULATSAG
Nagy sikerrel zajlott le 6prilis 17-6n a
Korvina Cserk6sz Csapat 6ltal rendezett
Szureli Mulats6g. lgaz, kem6nyen meg-
dolgozlunk, hisz vasfrnap reggel, mdr hal
6rakor gytilekeztunk a Kozponlban. A
termet szoll6 levelekkel 6s ftirtokkel
diszitelt0k, 6s csapatunk n6pviseletben
fogadta vend6geket. Nagy surg6s, forgAs
volt a konyhAban is, ahol k6szult a finom
szureti fat6ny6ros.A csapat nev6ben
megkoszOnom, a szillok 6ldozatos
segits6g6t, az eb6d elk6szit6s6n6l. A
kitun6 hangulatot Sydney-b6l a
Transylvaniacs zenekar, RAc Andr6s
prim4s/6nekes 6s Auszlr6lia egyetlen
magyar cimbalmosa, Kajcsa J6zsef
teremtett6k. A teljes zenekar, a templom
el6lt a szentmis6r6l kijdv5 vend6geket
zenesz6val fogadta. A szol16 tolvajokat
n6pviseletbe oltOzott cs6sz6k csipt6k el.
Nagy 6rdekess6g volt a sult malac
6rver6se 6s a gazdag tombola. Ugy ldituk
mindenki j6l6rezte mag6t 6s rem6ljuk

.iov6re ism6l tAmogatj6k csapalunk
rendezv6ny6t.
J6 munk6t! KajesSn6 Vet6 Zsuzsa

NUNAT,I'ADI NG-I t D6S MAGYABOK
KLUBJA

Orommel kcszontjuk a Magyar Kozpont
HIRAD6 megjelen6s6t. Egy 0jabb i6
kezdem6nyez6s, mellyel Magyar ugyet
kivdnnak szolgdlni. A Nunawadingi ldds
Magyarok KlubjSnak kozel 300 lagia
szerelettel kiv6n eredm6nyes j6 munkdt 6s
sok sikert a lapnak 6s szerkeszt6inek.
Megkoszonjuk a szerkeszt6s6gnek, hogy
lehet6s6get adtak arra, hogy a lap els6
sz6mdban bemutatkozhassunk.

Klubunk, a Nunawadingi City Council 6s a
Migranl Resource Centre kezdem6nye-
z6s5re alakult 1989 augusztus 31-6n 6s
az6la a City Council, a Local Government
anyagi tAmogat6sdval Klub tagdijjak
fizet6s6b6l valamint adom6nyokb6l 6s
tombolAk bev5tel6Ml tartja fenn magdt.
Klubunk k6thetenk6nt mindig szerdai
napon 1O 61616l d6lulin 2-3 6r6ig tartja
osszejveteleit a Mitcham-i "Senior Citizens
Club" sz6pen berendezett 5s j6l felszereli
helys6geiben, kozel a vasul 6llomAshoz.
Klub napjainkon igyekezunk v6ltozat6s
mij sorral sz6rakcztatn i tag j ai n kat: I rodalm i

ismeretterjesztd, orvosi 6s eg6szsegugyi
el6adAsok, valamint zene, 6nek, vers,
velit6s utazdsokr6l. (Kozel iovdben saj6t
videonkr6l), sakk, k6rtya, kertdszeti 6s
egy6b szaktan6cs adds 6s a nap
befejez6se a n6pszerfi Bingoval.

LM.K. Vezel6s6g
(J6ni usi 6rtesitdnkben folytatj uk)

ERDELYI SZOVETSEG ROVATA
A kozismert Magyar Erd6lyi SzovetsSg a
Kozpont lfjus6g 6piilet6ben mfikodik 6s
r6szese a Kozpont kulturAlis 6s anyagi
fejleszt6 munk6j6nak. Gyul6seinket
minden h6nap els6 csutortok6n, este 7.30
6rai kezdettel tartjuk. Szeretettel v6runk
minden honf it6rsunkat.
Febru6ri piknikunk a rossz id6iiiris
ellen6re is sikerrel zArult. HAl6s koszonet a
megjelenteknek. 1994 m6jus 15-6n
vasSrnap d6lutdn f6l n6gy 6rai kezdettel az
lfjusAgi Spulet nagyterm6ben videofilm
vetit6st rendezunk. Dud6s L6szl6 erd6lyi
dokument filmje kerul bemuiat6sra.
Az Erd6lyi Szovets6g mindenkori c6lia a

riszorul6 testv6reink anyagi 6s erkolcsi
segitsSgben r6szesits6se. M6g egy fontos
feladata van ami ossz magyarsdg 6rdek6t
k6pviseli: Melbourneben a Hosok
Eml6kmiive gondoz6sa 6s a temetkez6si
urnSk adminiszlr6l6sa. Ezt a feladaiot
Krsztekanits S6ndor viilalta 6s int6zi.
A Szovets6g tisztikara: Elnok Teleky
LAszl6, alelnok v. Fazakas S6ndor, titk6r
Teleky llona, p6nzt6ros Pelle Lajos, sajt6
Dudds L6szl6 6s Szilberleitner Akos

Teleky Liszl6

ELS6BALOZ6K FIGYELEMI
ElsdbAloz6k jelenkezhetnek a szeptember
'10-6n rendezend6 Kisasszonyi b6lra. A
tanit6s dijtalan 6.s a pr6bdk rovidesen
megkezd6dnek. Erdeklodni, jelentkezni
lehet:
Atyimis Erzsin6l:802 7637 vagy R6v6sz
Marik6n6l:763 8841



KALOCSA TANCCSOPORT
A Kalocsa Tdnccsoport szivesen fogad 0j
tagokat a t6nccsoportjukba. Jelentkezni
lehet a vasSrnap d6lut6ni prdbdkon, az
lfjus6gi teremben 3 t6l5 6r6ig, vagy Szabd
Editn6l 560 n7A telefonsz6mon.
A Kalocsa T6nccsoport a szok6sos i6
kedvti 6s szereplSkben gazdag 5vi bAlj6t
jfnius 4-6n szombaton este larja.
Erdeklodni, 6s jegyei rendelni az alAbbi
telefon sz6mokon lehet.
Szab6 Edit: 5G0 127O, Karczag Gs6'pi:
725 0886, Bag6 Margit: 551 1595 6s
Halus Em6ke: 700 4313.

KENUZAS
Mdrcius 19-6n kor6n reggel a Hunor 6s
Magyar Cserk6szcsapat n6h6ny vezet6i,
6s rigy szint6n a Tormay Cecil Le6ny
cserk6szcsapat vezetdi nekiindultak egy
egynapos KENU fUnnruAX ami Yarra
Glenn6l kezd6d6tt. Osszesen nyolcan
voltunk - ketles6vel ultunk a kenukban.
Szerencs6re kisutott a nap ami meg-
konyebbitette azt a tudatot, hogy eg6sz
nap a hideg Yarra viz6n fogunk evezgetni.
A nyolc tag kozul negy m6g soha nem
ken0zott, tehAt nagy volt az izgalom.
Simrin kezd6dott az indul6s. de az elsd
kanyar ut6n a sodrfs k6t tagot alaposan
felboritott, de ezek ut6n eg6sz konnyedSn
ment az evez6s. Szebbn6l szebb t6jak
bukkantak fel a kanyarok ut6n, n5melyik
helyen a vfu felszin6nek eg6szen tukor
kin6zete volt, ahol aztSn tSnyleg kdnnyen
ment mindenkinek az evez6s. Egy 6rakor
egy sz6p parton kisz6lltunk, megebS-
deltunk 6s pihentunk egy kicsit. Az 0tunk
m6sodik fel6nek nekikezdt0nk most mdr
fr4radt karokkal, de f6rats6g nem vett el a
j6 hangulatt5l. Het 6ra evez6s utdn
szerencs6sen 6s sikeresene beeveztunk
Healesville-be. A parancsnokaink, W6ber
Lexi 6s Zsuzsa, finom vacsorAval
megvend6geltek. Akkor elhatArozluk, hogy
a kozel idvdben m6g egy kenu t0r6t
rendez0nk merl mindannyiunk nagyon j6l
6rezte mag6t ezen a napon. Egy igen
csodAlalos 6lm6ny volt!
J6 munk6t! B6r6ny Piros st.

1994 ESGAV TABOR
(Ethnic Scoui and Guide Association Victoria)
P6ntek este, iprilis 22-6n, 7 6ra tdjban
meg6rkeztunk a Yabbamac t6bor helyre.
M6g sot6tben felvertuk a sdtrakal
l6tszdmunk nem voll nagy, igy csak 2
s6torra volt sz0ks6gunk. Osszesen hat fiu
cserk6sz vett r6szt az ESGAV tAboron mint
l5boroz6, 6k k6pviselt6k a melbourne-i

magyar cserk6szetet. N6vszerint - Elesits
Karcsi, Kocsis Ern5, T6th P6ter, T6th
Sanyi, Papp Guido 6s K6hegyi Laci. Raituk
kivul Muckenthaler Gabi, Markovics Gyuri,
Szegi Pista 6s 6n vettunk r6szt kulonbozd
beosztdsokban. Szegi Pista volt a nagy
tAbor parancsnoka. A magyar szul6ket,
akik a konyh6n szorgalmasan f6zlek,
semmik6pen nem hagyhatom ki. Finom
magyar dtelekkel lept6k meg a cser6szeket
minden 5lkez6sn6l.
Az ESGAV TAbor egy igen 6rdekes tdbor,
mivelhogy szAmos nemzet k6pviseli
magAt. Jelen voltak a Lengyelek, Esztek,
Lettek, Litv6nok AusztrAlok 6s Magyarok.
Ez 6vben kulonboz6 okokb6l kifoly6lag nem
vettek r6szt az Ukrdnok 6s az Oroszok.
Ennek ellen6re a t6borban j6 hangulat
uralkodott 6s a kulonbozd nemzetis6gii
cserk6szt 6rom volt egyutt l6tni.
A kulonf6le akadAlyokat amelyeket a
vezetdk furfangosan kieszeltek mdr el6re,
eredm6nyesen 6s egyuttm0kodve
elv6gezt6k. Hat kevert 6rsre voltak
beosztva a cserk6szek 6s igy minden
nemzet k6pviselve volt minden 6rsben.
Erdekes volt szAmomra az, hogy kis
meg6rt6ssel 6s szeretettel milyen sz6pen
osszetudtak a kulonboz6 nemzetek
dolgozni. A Magyar altdborra visszat6rve,
minden reggel6s este megtartottuk a sajdt
z6szl6felvon6s 6s levondsunkat ah6l m{tr,
ha kevesen is voltunk, magamat is
beleszAmolva heten, 6hitattal 6nekelt0k el
a Magyar Himnuszl, illetve a Hiszek Egy A
fiuknak minden nap elmondtam, hogy ne
felejts6k el egy pillanatra sem, hogy ebben
a tdborban a magyar cserk6szeket, de
f6leg a Magyarokat k6pviseliuk 6s a tobbi
nemzet a mi viselked6siinkb6l fog a

magyarokr6l v6lem6nyl alkotni. Mondanom
se kell, biiszk6n masiroztak a nagy kozos
ziszl6felvon6sokra 6s a esti t6bort6zekn6l
m5g lelkesen 6nekeltek.
Azt hiszem nyugodtan mondhatom a
magyar alt6bor nev6ben, hogy j6l 6reztuk
magunkat, sok ni barittal megismer-
kedtunk 6s j5v6re ism6t r6szt veszunk!
J6 munkdil B5r5ny N5ri st,

KEDVENC RECEPTEKET GYUJTOK!
Van kedvenc magyaros receptie amit
szeretne megosztani m6s magyar hAzi-
asszonnyal vagy csal6di szakAccsal? A
"Magyar Kozpont Szakdcskonyve" k6sztil a
recept gyujtem6nyekb6l. A konYv

szerkesztdje Kovesdy Eva: lel: 846 2675
vagy a receptet k6rem Post6zza a
kovelkez6 cimre: 79 Dellfield Drive,
Templestowe, 31oG



AL}SZTFALOKNAK ZENGETT A ZENG6
A Folkfesten val6 sz6rnypr6bAlgatds ut6n
kis k6rusunk 0jabb lehet6s6get tal6lt arra,
hogy magyar kult0rinkat, n6pihagyom6ny-
ainkat terjessze. Mircius 22-6n egy fitzroyi
klubban ausztrdl k6zons6g el6tt
szerepeltiink igen nagy sikerrel. A f6l6rAs
koncert dorg6 tapssal 6s "more, more"
kiAltisokkal v6gz6dott.
Ez a fell6p6s nem csak onbizalmunkat
erSsitetle, de kiilon nagy orom volt, hogy

TvTA.IUSI NAPTAR
mijus 8, vas6rnap Any6knapi eb6d: lfjusrlgi 6pulet d.u. 1 6r6t6l

d.e. 9.30 6rakor szentmise a Szent lstvSn
templomban

m6jus '10, kedd lsmeretterjesztfl el6ad6s - el6ad5 Amon Antal
m6jus 14, szombat GSlab6l - Regnum Co-op rendezSs6ben
mijus 15, vas6rnap d.e. 11 orakor Reform6tus lstentisztelet

Tea d6lutSn d.u. 3 6rdt5l a Klubban - R6k6czi
Egyesulet rendez6s6ben
d.u. 3.30 6rakor video vetit6s - Erd6lyi Sz6vets6g
d.u. 6 6rakor szentmise a Szent lstv6n templomban

mijus 22,vasfurnap d.e. 9.30 6rakor Evang6likus lstentisztelet
Punkosd vas6rnap d.e. 11 6rakor 6s d.u. 3 6rakor
Reformdtus I stentisztelet

m6jus 29, vas6rnap d.e. 9.30 6rakor szentmise a Szent lstvAn
templomban
d.u. 4 6rakor ArpSd otthon koncertje

Minden vasdrnap eb6d a Klubban d.u. 12 - 3'00 6rdig

JONIUSI ESEMENYEK
jfinius 4, szcmbat Kalocsa NSpt6nc 86l
junius 5, vas6rnap Mozi
jrinius 12, vasirnap Okum6nikus eb6d
jrinius 26, vasirnap Erd6lYi eb€d
jtinius Eg6sznapos konferencia -Magyar Kozpont igazgat6k

{zArtkorii}

Szerkeszt6 Bizottsdg:
Atyimds Erzsi: 802 7637, Bacsa N6ra: 850 6210
KdvesdyAndrds: 846 2675 Kivesdy Eva: 846 2675

Adhmdnyokat a Uinend kiaddsdra szivesen fogadunk!
Bdr mi kdrd1ssel fordulianak a Szerkesztd Bi,

idegeneknek ennyire tetszett a mi zen6nk,
amely a hallgat6sdg sz{mhra teljesen
szokallan, idegen volt. RemSljuk, sok
alkalmunk lesz m6g mdsokkal meg-
ismertetni n6pdalainkat a kozeljovdben.
Soron kovetkezd meghiv6sunk az
augusztusi "A Cappella" fesztivAlra sz6l,
amelyet a melbourne-i v6rosh6zAn
rendeznek. Pint6r Erzs6bet


