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VEGRENDELTEK!
N6hAny h6ttel ezel6tt a melbournei
napilapok egy hosszu n6vsort kozoltek
mindazon szem6lyekr6l, akik nagyobb
osszeget tartva bankokban v{Trendelet
n6lk0l elhunylak. Mivel hozz6tartoz6r6l a

hat6sdgoknak nincs tudom6sa, 6rokosok
hijjAn vagyonuk az Allamra sz6ll. A
n6vsoron n6gy magyar n6v is szerepelt, igy
az iillam kozel $soo,ooo-t "orok6lt" a
magyarokt6l.
Amint az 6vek mulnak melbournei
honfitArsaink koz0l sajnos egyre tobben
t6rnek vf,1s6 pihen6sre. Az term6szetes,
hogy mindazok, akiknek csal6djuk,
rokonsdguk van, ezek 6roklik vagyonukat.
Tudom6sunk szerint viszont sokan vannak
egyedulAll6 szem6lYek, akiknek
rokons69uk nincs. V6lem6ny0nk szerint
ezeknek is kellene vQ;rendeletet k6sziteni,
a fenti esetek elker0l6se v6gett.
Kdvetendci peld6t mutatotl Guly6s Gyula
1992 v6g6n elhunYt mag6nYos
honfitArsunk. V{3rendelet6ben szer6ny
osszeg0 vagyon6t a Magyar Kozpontra
hagyta, ennek eredm6nyek6nt 62 g6pkocsi
sz6mAra aszfalttal burkolt parkol6hely
k6szult.
A Magyar Kozpont 6s az ArpAd Oregotthon
m6g fejleszt6st ig6nyel az elkovetkezd
6vek folyamAn, ez6rt ha egyednl6ll6
szem6lyeknek orokdsei nincsenek, k6rj0k
tarts6k szemelcitt a magyar 0gyeket.

. Faith Ferenc

Eur6pai Cserk6szek Litogat6sa
Melbourneben

Cs|lortokon, f0lius 28-6n hajnali 6 6rakor
33 eur6p6ban 616 magyar vend6g
Melbournebe 6rkezetl, tobb hetes ausztr6l
kor0tra. E csoport vezet6j6t, Ft. Kolley

Gyurk6t, tobben ismerik mivel 1981-ben
lAtogatta meg Ausztr6li6t et6szor cserk6sz
k6r0l keret6ben 6s akkor volt alkalma t6bb

itt 616 magyar ifjtival 6s az itt mtikodci
csoportok vezet6jeivel tal6lkozni. Gyurka
b6 most mAr nem tagia a Kulfoldi Magyar
Cserk6szszovetsf;nek 6s igy id6n nem
hivatalos cserk6szuton l6togat ide.
Az uj csoportidnak, Magyar Cserk6sz-
bar6tok Egyesulet6nek programjAl mAr egy
honapja tobb melbourne-i szervezel
lelkesen int6zgeti 6s majd vendQll6t6 6s
idegenvezet6 szerepet vAllal a csoporl
ittl6te alatt. K6r0lbelul 13 magyar
csal6dnSl kapnak sz6ll6st 6s a kulonbozri
szervezetek egy0ttm0kddnek, hogy egy
gazdag 6s 6lm6nYtelies korutat
biztositsanak nekik. Az eddigi program a

Magyar K6zpont lfjusAgi Szovetkezet
igazgat6inak vend6gei, egy North
Melbourne-Geelong futball m6rkoz6st, egy
healesville-i kirAndulSst, a cserk6szpark
l6togatAst, vArosn6z6st, a Kozpontban
tartott ausztrAl barbeque{, MHBK Alial
rendezell eMdet, a Regnumban tartott
eb6det, ballarat-i 6s phillip island-i
kirAndul6st foglal mag6ban. A lelkes

szervezked6s mellett, ennek a programnak
a silkere m{7 csak a i6 id6i6rAson m0lik.
Minden vend{1l6t6nak 6s Program-
szervezdnek koszoni0k 6s term6szetesen
azoknak a szemdlyeknek 6s szerveze-
teknek is hAl6sak vagyunk akik eddig
anyagi tAmogat6ssal hozzAj5rultak'

KHE

Magyar Kiizpont ktinYvt6ri 6rik:
Cs0ttirt6ktin: d.e. 11 t6l d.u.3 ig
Vasirnap de. 10.30 t6l 11.00 ig.
A konyvt6r megtal6lhat6 a
R6k6czi szob6ban.

Ujra lehet $5o -ert kapni kisharangot a
Sekresty6ben mise utdn. K6rj0k el6re
rendeli6k meq, mert 2-3 h6napot kellvArni'



ERDELYI SZOVETSEG ROVATA
Szovets{;unk j0nius 26-6n tartotta a ma
mAr hagyomdnyos "Erd6lyi Eb6rlet".
Eb6d0nk diszvend6ge Mr Phil Honeywood,
Victoria korm6ny etnik oszt6ly6nak titk6ra -

parlamenti k6pviselci. Mr Honeywood
besz*J6ben kiemelte a magyar kozoss6g
szorgalmas munkAj6t, mely utAn Atadott a

Victoriai Magyar TArsadalmi Szervezetek
Szovets6Ee titk6r6nak, Orosz Tibornak egy
$gOo-os csekket nyrijtott At, mint 6vi Allami
segelyt. T6ved6sek elker0l6se 6rdek6ben
megjegyzem, hogy ebb6l az osszegb6l
Szovets6g0nk nem r6szes0lt.
Eb6d0nk egy kis zokken6s ut6n megig
sikerrel zajlott le, hAla a t6mogat6
vend6geinknek, akik megielen6s0kkel
bizonyitj6k, hogy hisznek Szovets6g0nk
j6t6kony munk6lkod6sdban. Biztosan
orommel olvass6k e sorokat, hogY
vezet6s6g0nk k6t tagja Erd6lybe val6
utaz6suk alkalm6val (j0lius 1 -6n)

elv6llaltAk az ebr6d tiszta bev6tel6nek
szem6lyes 6tadSsAt a

c6lpontokhoz:
kovetkezci

l.Szent lstv6n alapitv6ny, akik erd6lyi
Arv6k budapesti nyaraltat6sAt segitik el6;
2. Segesv6ri Gaudeamus Liceum;
3.Kolozsv6ri kol16gium Transylvanikum
4.HozzAi6rul6s k6t szeg6ny magyar erd6lyi
diAk egyetemi kolts6geihez 5. Pdl S6ndor
Pl6bAnosnak - aki Melbourneben is ismert
H6dosi szeg6nyek segitsQl6re.
Kovetkezci rendezv6ny0nk szeptember 24'
6n az Erd6lyi 86l. K6rj0k jegyezz6k meg
elcire ezt a d6tumot, segitsenek, hogy
segfthess0nk.

Teleky L6szl6

A MAGYAR KOZPONT
TORTTiNETE (fotytatas)

"Hiszek akaratban, erdben, szeretetben"
Az 1979 veg6n 6talakult igazgat6s6g
hamarosan megtArgyalta elk6pzel6seit a
terveket elk6szit6 m6rnokkel 6s hat6-
sAgokkal. A tervek elk6szit6s6n6l
lerm6szetesen nemcsak az elsci (ifjustigi)
6p0ltetr6szrSl kellett gondoskodni, hanem
sz6mit6sba kellett venni a k6scibb
6pitendci termek sz0ks(lleteit is. Ez
vonatakozik a villany, gAz, viz megfelelci
mennyis{70 bevezet6s6re, a csatorna
hAlozatra, a szenyviztisztit6 berendez6sre
6s hat6sAgok j6vAhagy6sa kozel egy 6vig
tartott.
Ez a vArakoz6si id6 alkalmat adott arra,
hogy a ter0letet megtisztitsuk a boz6tt6l, a
tobbszAz r6szben korhadt almaf6t6l 6s
sajnos 32 fenyc5fAt is ki kellett v6gnunk.
Kozben folyik a gyitjt6s az 6pit6si
kolts6gek el6teremt6s6re. A szervezdk
munkabir6 k6pess{;e csodAlatos.
Koncertek, bAlak, kirAndulAsok Linka
MArton szervez6s6ben szinte egymAst
kovetik. A cserk6szek hAzr6lhAzra i6wa
ezersz6mra adnak el otletesen osszeAllitott
t6rk6pet, osszegy0jtenek 20,0O0 haszn6lt
teglet, melyeket megtisztitanak 6s ezek az
6p0letek foldalatti r6sz6n lesznek majd
felhaszn6lva. 1980 okt6ber6ben meg-
jelennek a foldmunk6lati g6pek 6s a talait
egyengetik. Novemberben a vasbeton alap
beont6se ut6n megkezd6dik az 6pit6s
Szab6 G6za irAnyft6sa alatt a nagyszAmu
onk6ntes mukdj6val.
(folytatAs a kovetkez6 szAmban)

Faith Ferenc

lfjus6gi Klub helys6g
MAr a tervet TAgon Lajos elk6szitette az 0j
lfjus6gi Klub helys{lhez ami most m6r
csak olyan dnk6ntesekre v6r akik segiteni
tudnak az 6pitkez6sben, avagy anyagilag.
Jelenleg kor0lbel0l $13,OoO lott be erre a

c6lra. B6vebb felvilAgosit6s6rt k6rjuk
forduljon Vet6 Tiborhoz, telefon 561 7689.

A Regnum Marianum K,

Egyhdzkozsdg 6s a Magyar K'
vezetdsdge szeretettel meghivi,
Melbourne magyarsAget a kdt
szeruezet dltal kozosen rendez6
SZENT BruAN AATAE I994
augusztus 20-6n, szombaton este
7.30-tol ejjel 1 6rdig. Jegyrendel6s:
Faith Ferenc: 762 9135
Vet6 Olga: 561 7689
Urbdn Ferenc: 568 2339

Magdi: 874 5242



A MAGYAR KOZPONT IGAZGAT6KTOL
EGY PAR 526.

Mostandban mindig s0rtjbben elhangzik:
Nyugdijasoknak kedvezm6ny van?" - a

vllasz 6ltalAban az, ha a rendez6seg egy
szovetkezet igazgat6sAga, hogy sajnos
nem tudluk megengedni.
Hogy mi6rt? A szovetkezetek igazgat6i
kotelesek a melboureni Magyar Kozpont
fenntartdsi kolts6geit biztositani. ($zo,ooo
6vente)
A cstlcs szovetkezeten kereszt0l van
f izetve a telek ad6, a viz ad6 a
biztositAsok, stb. Ezek a kolts6geket a
piknik, a Husv6ti 6s a Szilveszteri bAlok
bev6teleib6l, 6s a hiAnyz6 osszeg a n6gy
szovetkezet rendezv6nyibSl van fedezve.
Ezen fel0l minden szovetkezet felel6s a
sajAt 6p0let r6sz fenntart6sA6rt,
tov6bbfejleszt6s66rt, karbantartAsA6rt. (pl:
lfjus6gi 6s Kulturalis Szovetkezet - lfjusSgi
6pulet, Magyar H6z Szovetkezet - a nagy
lerem, Regnum Szovetkezet - Szent lsv6n
templom, a Szoci6lis Klub Szovetkezet -

Klub helys6g.)
A Kozpontban l6v<i rendezv6nyeknek csak
40% tdrt6nik a szovetkezetek Atlat, a tobbi
6o%-b6l a K6zpont csak teremb6rt kap.
P6ld6ul az lfjus6gi terem6rt egy
Kozponthoz tartoz6 egyesulet $40o fizet
amely osszeg6rt legtobbszor 2 napoi van a
terem haszn6lva. (konyha, vilAgit6s, ffit6s,
ed6nyek). A $4Oo-bol $too takarit6s,
marad $sOo. De ezt a csek6ly osszeget is
a k0lonboz6ig6nyl6 csoportok vezet6i
megp16b6lj6k lealkudni vagy egy5lta16n
nem fizetni k0lonboz6 okok miatt - pl.

segit0nk az otthoni testv6reinken, Teh6t
el6fordul, hogy nincs teremb6r.
Teh6t az egyes0letek l6t6konykodnak a

kozpont terh6re. Hogy mi6rt mondiuk ezt?
Az 6rakat a rendez6k leviszik (mivel nekik
nem sz6mit, hogy mennyi lesz a tiszta
bev6tel). Ugy 6rzik. hogy a kozponton belOl

minden az 6 egy6ni rendelkez6sukre
szolg6l, hiszen 6k kif izett6k a $40O
teremMrt, avagy ennek egY r6sz6t 6s
elv{;re a magyar kozpont a kozoss{;nek
6p0lt - Nem? - 6s a tiszta bev6tel
(mindegy, hogy mennyi) j6t6kony c6lra van
forditva.
Ennek ellen6re a szovetkezetek nem
johetnek le az 6rral, mivel az 6vi kiadAsok

nemhogy csokkennek, hanem emelkednek,
az 6pulet 6s berendez6s javitAsokra szorul
6s m6r nagyon kev6s az onk6ntes
munkaer6. Term6szetesen a Szovef-
kezetek rendezv6nyei nem olyan l6to-
gatottak mint az egyes0letek6i mivel az 6r
magasabb (hab6r ha osszehasonlitjuk,
hogy mennyi6rt mit kapnak, azt hiszem a
Szovetkezetek lesznek fel0l).
Az 0t 6s az aut6parkol6 ism6t munk6ra,
javit6sra v6r.
TehAt a Szovetkezetek prol6m6inak nincs
v6ge. Az igazgat6sAgok agg6dnak, hogy a
felelciss6g n6, a munkaer6 fogy.
Ezen k0lonboz6 okok 6rdek6ben a n6gy
Szovetkezet egy eg6sz napos meg-
besz6l6sre jott 6ssze j0nius 25-6n 6s a
kovtkezci hatArozatokat hozta:

1. Az igazgat6k dolgozzAk ki a
Kozpont fejleszl6si programiAnak
fontoss69i sorrendj6t.

2. A jAtsz6t6r elhelyez6se a
kuglip6lya 6s a Spastic Centre
kerit6se kozott.

3. 1995 januAr 1-tcil

a. Adjunk egy6v pr6ba idtit a 4
szovetkezet k6zos m0kod6s6hez.
b Egy koz6s kassz6b6l mukodion
mind a 4 Szovetkezet.
c. A Csucs mukodik mint "senior
management"
d. Ossze hivni a KozPonton belul
m0kod6 csoportokat 6s klubokat,
hogy ismertesse a KozPont
lgazgat6s6g a fent emlitett terveit,
valamint javitani a kommunik6ci6n
6s kozremfikod6sen.

4. A Divatbemutat6 bev6tele az 0i
Klubhelys{; 6Pit6sere legYen
forditua.

K0lon koszonetek mondunk Strangarics
Karcsinak aki a finom guly6st t6zle
eb6rlre.

Atyim6s Erzsi



AUGUSZTUSI NAPTAR

augusztus 6, szombat lfjus6gi lsmerked6 Est
augusztus 7, vas6rnap d.e. '11.00 5rakor Reformiitus lstentisztelet a

Szent lstv6n temPlomban
Mozi

augusztus 9, kedd lsmeretterjeszt6
augusztus 14, vas6rnap d.e. 9.30-kor szentmise a Szent lstven

temPlomban
d.e. '11.00 orakor Reform6tus lstentisztelet a

Szent lstv6n temPlomban
augusztus 20, szombat Szent lsw6n 86l
augusztus 28, vas6rnap d.e. 9.30 orakor Evang6likus lstentisztelet a

Szent lstv6n temPlomban
d.e. 11.00 orakor Relorm6tus lstentisztelet a

Szent lstv5n temPlomban
Szent lsW5n UnneP6lY

augusztus 31, vas6rnap d.e. 11.00 orakor Reform6tus lstentisztelet a

Szent lstv6n temPlomban

SZEPTEMBERI ESEMENYEK
szeptember 4, vasArnap Ap6knapi eb6d
szeptember 10, szombaton Kisasszonyi B5l

szeptember 11, vas6rnaP Mozi
szeptember 24, szombaton Erd6lyi 86l

Szerkeszt6bizottsdg:
Atyimds Erzsi: 802 7637, Bacsa N6ra: 850 62t0
Kcivesdy AndrCs: 846 2675 Kiivesdy Eva: 846 2675

Adomdnyokat a H1RADO kiadilsdra hdl6s kiiszcinettel fogadunk!
B 6 r m i kd rd6s se t fo rd u t i an ak a Sze rke s zt6b i zott s dg hoz


