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Az lfjus6gi 5s Kultur6lis Szovetkezet
lgazgalSsAga koszonet6t fejezi ki
TIBENSZKY JENONEK 6s MOSONYI
JOZSEFHFK az lfjusAgi 6pulet el6tti kor-
l6t-l5pcs6 i ngyenes meghosszabit6s66rt.

Amerikai cserk6sz vendSgek r6sz6-
re lal6lkoz6 esle lesz rendezve auguszius
6-6n. B6vebb felvil6gositAs: Jand6 P6ter,
tefefon: 7527442

ELSdBALOfrK
FfqYel-ecnl

Elsdb6loz6k jelenkezhetnek a szeptember
l0-6n rendezendd Kisasszonynapi bdlra.
A tanitds dijtalan 6s a prhbdk rovidesen
meg-kezd6dnek, Erdeklodni, jelentkezni
lehet: Atyimds Erzsin€l:802 7537 vagy
B6v6sz Marikdndl :763 884t

A Magyar Hdz szovetkezet 6s a Szocial
Klub szeretettel hivja 6s vArja kedves

bardtait
DISZNoTOROS EBEDRE

vasArnap, julius 17 d.u.12.Q0 6rAra amil a
Magyar Kozpont nagytermSben rendezunk.

Ara $18.00
A j6 hangulatr6l Szondy G6bor

gondoskodik.
Asztalrendel6st k6rjuk julius 1 3-ig

bejelenteni
Kovesdy Andrds: 846 2675

Vet6 Olga : 561 7689
Karczag Csopi: 725 0886

Szocial Klub; 8874118

KEDVENC RECEPTEKET GYUJTOK!
Van kedvenc magyaros receptje amit szeretne megosziani m6s magyar hiziasszonnyal vagy
csaliidi szak6ccsal? A "Magyar Kcizpont Szakdcsktinyve" k6szul a recept
gyujtemdnyekb6l. Az eredeti recept bekuld6j6nek neve 6s f6nyk6pe a konyv 6rdekess6g6hez
fog hozziij6rulni. A konyv szerkesztdje Kovesdy Eva: tel: 846 2675, a receptet k6rem postdzza
a kovetkezd cimre: 79 Dellfield Drive. Tem ,3106
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A MAGYAR KOZPONT
TORTENETe (iograr6s)

"H iszek akaratban, erfiben, szeretetben "
Az 6pilkez6s azonban m6gsem indulhat
meg, az igazgal6k a lerveken vitatkaztak.
Altal6nos megegyez6s szerinl a westgarthi
Magyar HAzal mindaddig nem lehet eladni,
amig az uj Kozpont els6 6pulete el nem
k6szril. A r6gi 6pUlet elad6sa n6lkul a
Magyar HAznak nincs komolyabb osszegii
p6nze, hasonl6k6ppen 6ll a Social Club. Az
lfjusAgi Szovetkezetnek megvan a
kezd6shez szuks6ges osszege, mely az
erre koncenlrAlt gyujt6s folytrin nap16l-
napra emelkedik. Az igazgat6k javar6sze
tehdt azon a v6lem6nyen van, hogy az rij
Kozpont els6 r6sze az lfjusAgi Otthon
legyen, a tobbire pedig k6s6bb keruljon
sor. Az ellenkez6 v6lem6ny pedig az, hogy
hatalmas bankkolesdn i96nybev6tel6vel
valamennyi 6pirletr6sz egyid6ben 6priljon.
Mivel a k6t v6lem6nyt nem lehetett egy
szinlre hozni az ugyvezetd igazgat6
lemondotl 6s hely6l 6n vettem et 1979
szeplembe16ben.
(folytat6Ls a kovetkez6 sz6mban) Faith Ferenc

SEGIT6 SZOLGALAT - HUNGARIAN
COMMUNITY AID INC.

1983 6ta m0kodik a Melbourne-ben 616,

vagy ide l6togat6 magyarok rigyes-bajos
dolgaiban val6 ugyint6z6s, lSj6koztatds 6s
segils6g nyujtAs c6ljAb6l.
Megalakuldsa eredetileg az6rt vSll
sztiks6gess6, merl a Trianoni szerz6d6s
dltal elvesztetl teruleteken 616 magyarok
seg6lykidltdsait 6hajototta az itleni
illet6kes hivalalok fel6 tovdbbitani, anyagi
seg6lyek hazafuttatdsdt megszervezni 6s
az eur6pai menekult t6borokb5l 6rkezd
beviindorl6si, leteleped6si k6relmekhez
t6mogat6sl nyujtani. Ennek kovetkez-
m6nyek6nt sikertilt koriilbelul hetven
szem6lynek Victoria dllamban letelepedni.
Az 6rkez6s0k utdn, lakds, britor, 6ll6s-
szerz6s 6s a hivatalos ugyeik elint6-
z6s6ben kaptak t6lunk jelentds segits6get.
Ez a feladat '89 6ta megszunt, mi6ta
haz6nkban a rendszer v6ltozAst kovet6en.
tobb p6rti demokratikus kormAny alakult,
lehAt nem kell senkinek menekulnie.
Az6ta mi vagyunk hivatalosan az egyellen
itt bejegyzet magyar seg6ly szervezet s ha
valamelyik 6llami hivatal, korhAz, "nursing
home", "social securily" magyar prob-
l6m6val kerUl szembe, minket keres meg s
mi igyekszunk segiteni, ahol tudunk, ha

mAsk6nt nem is, de felvilAgitAssal, kihez
forduljanak.
Csak onk6ntes-lArsadalmi munk6t v6llal6
tagjaink vannak, akik tev6kenys6guk6rl
iddszakos f6l-egdsznapos aulcbusz kirAn-
dulAson vehetnek r6szt. B6rkit szivesen
ldtunk a minden h6nap els6 cs0tortok d.u.
2-5 kozotti ldrsas osszejovetelunkon a
Kozpont alagsor6ban, az Erd6lyi
szobdban.
Hivalalos cimi.tnk: 760 Boronia 3oad,
Wantirna 31 52, Victoria.
Telefon: TitkAr: Simk6 J6zsef 801 5036.

Simk6 J6zset

A VICTORIA MAGYAR EMBERJOGI
ALAP ROVATA

A Vicloriai Magyar Emberjogi Alap 1987-
ben alakull meg mint a "Save Transylvania
Commitlee". Feladatunknak tekintjuk az
ausztr6l politikai 6s gazdas6gi 6let
irdnyit6sSban fontos szerepel beloltd
szem6lyekkel val6 kapcsolalok ki6pil6s6t,
v6llalva minden olyan 0gyben val6
lAly6koztatiisukat, amely az ossz-
magyars6g 6rdk6ben t6rl6nik, k0lonosen
akkor ha valamilyen forumon keresztul a
magyars*got s5rt6 megnyilvdnul6sl kell
kiigazitani, megfelelS adatokkal meg-
c6folni. Jelenleg k6t fontos itggyel
foglalkozunk: figyeljuk a magyarok
helyzet6t a D6lvid6ken. Ugyanakkor az
adelaide-i Vll Ausztrdliai 6s Uj Z6landi
Magyar Tan6cskozdsra k6szulunk fel
beadvdnnyal, cime A Magyarok Lftszata
az Ausztr6l M6di6ban. Aki tev6keny-
s6gunkben tdmogatni ohajt, szivesen
fogadjuk. A gy0l6seinket minden h6nap
els6 6s harmadik keddj6n, este 7.30-kor
tartjuk. Erdeklodni lehel elnokunkn6l,
Kovesdy Andrds: 846 2675

Kiivesdy Eva titk6 rhelyeties

Szti let6snapi kivdns6g t

VetS Tibor julius 23-6n unnepli szulet6s-
napjdt. Ez alkalomra sok boldogsdgot 6s j6

kivAnunk!

A vilAghirfi T, OUARTET fell6p a

Melbourne Concert Hall-ban szerdiin j(lius
20-An 5s vasArnap julius 24-6n. Jegyek
rendelhetdk BASS-t6l $41.10, $s+.to 5s
$24.10 6rban



Zenqii t)treln)
Orommeljelenljuk, hogy a Zeng6 ndi k6rus
hamarosan ism6t auszlrAl kozons6g el6
l6p. Julius 17-dn a Footscray Performing
Arts Centre keleteurr6pai kulturd6lutiint
rendez, amelyben a bolgAr 6s az albdn
n6pzene, valamint Csutoros Rem6ny
Bart5k improviz5ci6i mellett magyar
n6pdalokkal mi is fell6punk.
Ezt koveti a 2. melbourne-i A Capella
fesztiv6l keret6ben rendezett koncertunk
julius 29-6n a fitzroy-i Boite World Music
Cafe klubjiiban.

.IUI-IUSI NAPTAR

j0lius 2, szombat D6libeb N6pt6ncegytittes 86l
jf lius 3, vasSrnap Mozi
jrilius 9, szombat Vll Ausztr6liai 6s Ui ZltanOi Magyar Tanfcskoz6s

Adelaide-ben
julius 10, vas6rnap Csall6k6zi Guly6s Parti
julius 12, kedd lsmeretterjeszt6 esl6ad6s - Polg6r Lajos

MagyarorszSg helyzet6rdl 6s dr. B6nyei L6szl6 a
Magyar jovd kerdese.

julius 16, szombat A Magyar Szabads6gharcosok Vil6gszovets6g6nek
TSncos vacsoreia

jffius 17, vasSrnap Diszn6toros eb6det rendez a Szocial Klub 6s
Magyar H6z

jrilius 23, szombat Cserk6sz 86l
julius 24, vasdrnap d.e. 9.30 6rakor Evangelikus lstentisztelet a Szent

lstv6n templomban
julius 31, vas6rnap d.e. 9.30-kor szentmise a Szent ls1v6n templomban

Divatbemutat6

Minden vasdrnap ebdd a Klabban d.u. 12 - 3.00 6rdig

AUGUSZTUS I ES EMEI.IY=X
augusztus 6, p6ntek Amerikai cserk6szek r6sz6re lal6lkoz6
augusztus 8, vasArnap Mozi
augusztus 20, szombaton Szent lstvAn 86l
augusztus 28, vas6rnap Szent lstv6n Unnep6ly

Szerkesztdbizottsdg:
Atyimds Erzsi: 802 7637, Bacsa N6ra: 850 6210
K6vesdyAndrds: 846 2675 K<ivesdy Eva: 846 2675

Adomdnyokat a UineOO kiaddsdra hdl6s kciszeinettel fogadunkl
Bdrm i kdrddsse I {ord u li anak a SzerkesztSbi zottsdg hoz

Mindk6t elSad6son term6szetesen nagyon
szivesen lAtndnk min6l tobb magyar
honfit6rsunkat. A pontos cim 6s id6pont
megtudakolhat6 Vet6 Olg6i6l, Kovesdy
Evdt6l vagy PiniSr Erzs6bett6l.
Uj k6rustagokal szivesen fogadunk - kulo-
nosebb zenei el6k6pzells6g nem szuk-
s6ges, csupdn j6 dnekhang 6s kitart6
szorgalom. Erdeklddni lehet Pint6r Erzsin6l
a 328 1546-os telefonszAmon az esti
6rdkban.

Pint6r Erzs6bet
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A Magyar Kiizpont lfjusSgi Nagyterm6ben
760 Boronia Road, Wantirna

1994 jflius 3l vasdrnap d.u. 12.30 kor.

A hfrom fkrgdsos eb€d borral $ 18.(X)

A miisor *ugyu.6s angol nyelven

Jegyrendel6s jfrlius 25-ig
Atyirn:is Erzsi: 802 7 637
Krivesdy Eva: 846 2(t75

Vetd Olga: 561 7689
M6sz6ros M6nika: 5fi1 0308
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