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A MAGYAR KOZPONT
rORrEiletE (folytatis)

'H I szek akaratban, erdben, szeretetb€n "
Az 1980 november6ben megindult
6pitkez6s lankadatlanul folyik, gyakran
3S os melegben harminc-negyven szemdly
dolgozik. Kosz6 Kiroly 6s Ghan6di Andrds
kdmuvesek Kar6csonyra a falak egy r6sz6l
{el6pitik, s n6h6ny h6nap alatl l6bb mint
szAzezer t6g16t raknak fel. Mire be6ll az
es6s 6vszak G6l L6szl6 j6volt6bol elk6sztll
a tet6 is. Most mAr nyugodtan lehet az
emelet bels6 munkdit v6gezni. Egyre tobb
r6szv6nyest sikerul toborozni 6s a
vezetds6g 6lland6an 6iabb otleteket tal6l ki
rendezv6nyek szervez6s6re, melyek
eredm6nyek6nt az 6pitkez6s folyama-
toss6ga biztositva van.
Egy 6v leforgdsa alatt elk6sz0l az lfiusAgi
6p0let emeleti r6sze, melyrtek iinnep6lyes
megnyit6sdn tobb mint k6tezren vesznek
r6szt. Ez alkalommal Jeff Kennett, akkori
bev6ndorlisi 6s nemzetisegilgyi miniszter
(Victoria Premier 1992 6ta) a victoriai 6s
federilis korm6ny nev6ben $5,000 ad 6t
500 darab sz6k v6s6rl6sdra.
Az 1982 6v folyam6n k6szulnek el az
6pulet fdldszinti r6sz6nek bels6
munkAlatai. Az eddigi kolts6g $348,000
bele6rtve a csatorn6zdst, szenyviztisztitdt
6s 68 gepkocsi parkol6helyet.
(fofytat6s a kdvetkez6 szdmban)

Faith Ferenc

Magyar Kozpont konprt6ri
6r6k:
Gs0trirttikrin: d.e. 11 t6l d.u.3 ig
VasSrnap: de. 10.30 t6l 11.00 ig.
A konyvt6r megtalflhat6 a
R6k6czi szobSban.

lsmergtterj eszt6 el6adfs
Szeplember 13 -iin, kedden este I 6rai
kezdettel:
8-9ig Elesits Andrea - Eg6szs6ges
tdpl6lkozdsr6l 6s term6kek bemutatdsa.
9-10 ig Kulcsir Jfzsef - A balladiik vilAga
A szervez6k mindenkit szivesen lAtnakl

APAKNAPI EB
A Magyar lfjus6gi 5s KulturSlis
Szovetkezet APAKNAPI EBEDET
rendez vas6rnap, szeptember 4-6n
du 1 6rakor a Magyar Kozpontban.
A n6gyfog6sos eb6d 6ra $16.
R6szv6tel csak eldzetes bejelen-
tdssel szeptember 2-ig az aldbbi
telefon szdmok egyiken:

Atyim6s Erzsi; 8427637
Vet6 Olga: 561 7689

$zabd Gvula: 560 1270

ERDELYI BAL
Az Erd6lyi Magyar Sz6vets6g
szeretettel meghi'vja Ont, csal6di6t
6s bardtait a Magyar KdzPont
lfjusdgi Term6ben rendezendd
ERDELYI eAlnn szeptember 24-6n,
szombaton 7.30 6rai kezdettel.
Bel6p6dij $12. Megjelen6s sdt6t
ruhiiban.
Efdzetes bejelent6st kdrunk az
al6bbi telefon sz6mok egyik6n:

Teleky L6szl6: 543 1210
Fazakas S6ndor: 8774826

Gall6 G6za: 874 4318



lfjus6gi osszejcivetel :

Szombaton, szeptember 10-6n,
"bardti osszejdvetelt" rendezink az
ifjusdg rSsz6re az lfjus6g
Szovetkezet nagyterm6ben. Bdvebb
felvil6gosit6st: Koppdn Kati 350
1078 vagy Apro Erika 887 2A71 .

Egy rendezv6ny elemez6se
Tobben olvasldk a Magyar Elelben
megjelenl cikket a sikeres divat-
bemutat6r6l amit j0lius 31-6n rendezlunk.
De gondolom, a kedves olvas6ink nem
tudjAk, hogy egy ilyen rendezv6ny mennyi
energidt 6s iddt vesz ig6nybe. Ezl a
rendezvdnyt csak mint p6lddnak hozom fel,
mert minden m6s rendezvEny is hasonl6
szervez6st ig6nyel.
Az otlet, hogy legyen egy divatbemutatd
mdr r6gen meg volt. Mi6rt divalbemutat6?
A gondolat az, hogy ez a program ugyan
ugy 6rdekli az id6seket mint a fiatal
generdci6t. Emelett az hogy k5t nyelven
legyen a program, azt jelentetle, hogy az
alkalmat megadjuk, hogy ausztrAl vagy
mds nemzetis6gfi rokonokat, illetve
barAtokat is el lehet hozni a Magyar
K0zponlba. Amikor az els6 sponzor bejott,
osszeult a rendez1 bizottsdg, tagjai Vet6
Olga, Atyimis Erzsi, Szadovszky Kati,
Karczag Cs6pi, Kleman Hajnal, Zhgon
Katinka 6s 6n. Az els6 gyul6sen kialakult,
hogy milyen jellegii rendezv6ny legyen,
tehAl f6leg holgyek r6sz6re Ez volt hat
h6ttel a rendezv6ny el6tt. Kovelkezd l6p6s
a manokenek megszervez6se 5s
betanitdsa. Hdl6s koszonetet mondunk
Paci Jf liinak, aki hivatAsos modell,
dijmenlesen ot h6ten et, csutortok
est6nk6nt tobb drAn keresztul gyakorolt a
l6nyokkal. A pr6b6kon m6g nem lehetet
teljesen l6tni, hogy hogy jon majd ossze a
program, de a kiv6l6 6s dedikAlt
manokenek teljes er6vel gyakoroltdk
l6p6seiket. Ahogy a helek multak, tobb
sponzort lal6ltunk, akikhez mind
szem6lyesen is el kellett menni 6s
kivAlasztani a ruhdkat. Ezt iobb esleben a
manokenek csinAlt6k. A sponzorok
kozremuk0d6s6t koszonjuk: Katies, F & |

Gollection, Gostanzo Boutique,

$yndicate, Spurling Formal Hire,
Undercover Wear, Sabine Fielden 6s
Kleins Jewellery. A meghiv6kr6l 6s a
hirdet6skr6l is kellett gondoskodni. Erre
Zdgon Katinkit k6rtuk fol akinek kit0n6
illusztrAci6jAt haszndltuk. A zen6t amire a
manokenek tanult6k l6p6seiket
Szadovszky Erika 5s Barics Marian
6llitottdk ossze. VSlem6nyem szerint
alkalmasabb zen6l nem is lehetett volna
vAlasztani. A kulonleges tombola dijakat
Szadovszky Kati szervezte. ltt is
koszonelet mondunk a sponzorjainknak:
P6linka lmports Australia, Girl Talk,
Acland Travel, Parkroyal Hotel, 6s k6t
kotott inget Ansett Airlinest6l kaptunk.
F6nyk6p5sznek Dudds Lacit, mig hang-
felszerel6sre 6s kezel6sre Nagy G6bort
k6rtuk meg. A divatbemutat6 akkor
kezdett igazhn kialakulni amikor az utols5
csutortdkon megjott a b6relt "cat walk". Ez
exlra munk6t is felentett a szervez6knek,
mert a v6laszt6 falakat lekellett venni az
lfjus6gi terem 5s a Magyar HAzkozott, ami
nem kis munka. Mivel, hogy a program k6t
nyelven volt tervezve, k6t bemcnd6 kelett.
Ez6rt felkSrtuk a k6t r6di6 tapasztalaltal
rendelkezd Szigeti Ev6t 5s dr Horvith
Andre6t. ltt megjegyzem, egyikuknek sem
volt semmi tapasztalata a divalszak-
mdban, de mind ketten a szombati
f6pr6bAn ott voltak, t6bbekkel besz6lgettek,
megfigyeltSk a pr6b6t 6s mdsnap abszolut
profi m6don konfer6lt6k a programot.
Szombaton m6r nagyban mentek a
k6szul6sek. Bognir Magdi gyonydrii
k6zimunka kiSlitAst Sllitott fel a teremben,
amivel megmulatluk vend6geinknek
gazdag ndpmuv6szeti hagyomSnyunkat. A
konyh6ban kem6nyen dolgoztak a
szakAcsok Jand5 P6ter, Borsodi l,l6ndor,
Vet6 Tibor, Ktivesdy Andr6s, Urb6n
Feri, Szadovszky Feri, Jekler B6la
Bak6cs Gyuri. A kiv6l6 felszolgdl6 gdrda
Ordtig Zal-, Kleman Adrian, Atyim6s
Adrian, Karczag ZollAn, Karczag R6bert,
Sebiik Zsolt, Ferencz Vilmos,
Szadovszky Jason 6s Szadovszky Feri. A
berl Hende J6ska vezette. A vil6gft6s
beAllit6s6t 6s az azzal i6rb keszuleteket
Atyimiis Emil v6gezte. A manokenek
surogtek-forogtak a "cat walk"-on,
vAlsztottdk ruhAikat. Sajnos sok minden az
utols6 percre maradt, mint p6d6ul a ruh6k



nagy r6sz6t csak szombaton kaptuk meg.
Tehdt a bemutatisuk sorrendiSt csak
akkor tudtuk teljesen osszeAllitani.
Vas6rnap m6r kora reggel mindenki a
Kozpontban voll 6s az utols6 simitdsokat
v6gezte csinAltuk. Az asztallerit6s utols6
simit6sait nagyr6szben Faith Anni 6s Feri
b6csi csindltak. Sirsom Laci kellemes
zen6je mellett fogyasztottAk kedves
vend6geink a szokisos finom eb6det. Ez
alatt Magyar H6zban, ami oltdz6 szob6nak
lett Atalakitva nagyba ment az oltoz6s,
arcfest6s, frizura alkotAs. Mivel, a
manokeneknek volt olt6ztet6je, igy
szeretn6m megkoszonni az 6 fontos
hozziliArulAsukat a nap siker6hez: Amon
Lilla, Pint6r Erzsi, M6rtonhely Kati, Rig6
Andrea, Toma Zsuzsa, Apr6 Erika,
Kleman Hajnal. Ket 6ra korul
megkezdodottaprogram.AfuggonY
mogolt Loricchiella llona irinyitotta a
manokenekel akik izgultak addig amig a
"cat walk"-ra l6ptek. ltt megkoszonom
mind a manokenek kiv6l6 kozremiikod6s6t:
Paci Jflia, Szadovszky Kati, Szadovszky
Erika, Koppin Kati, Barics Mariann,
Nagyidai Eta, Atyim6s Andrea, M6sziros
M6nika, Hamilton Maxine, Wright Lisa,
Loricchiella Renee, Sebok Zsolt,
Atyim6s Adrian, Szadovszky Jason,
Ordcig Zolthn, Amon lldik6, McMahon
Vicki, Ferencz Em6ke, Withers Tibike 6s
a legfiatalabb maniikeniink De6k Alicia
(4 6ves). Osszesen, korulbelul 6O segit6nk
volt ehhez az egy programhoz. A siker
mellelt, itl sajndlatattal, meg emlitem
hogy m6g szombat estig 22o szem6lY
jelenkezett, hogy j6n. Ebbdl 183-an jottek
el. Nem az a probl6ma, hogy nem jdttek el,
hanem dz, hogy nem szoltak, hogy
jegyuket m6soknak el ludjuk adni, mert igy

Programs for the young at h€art!
It had come to our attention that o{ten the
Magyar Kozpont's programs did not cater
for young peaple, that is peopte between
the ages of 25 to 45. As a result Erika and I

az ajl6nAl, szAmos vend6get elkuldttlnk
azzal hogy nincs tobb hely. Ez tobb szdz
doll6ros vesztes6get jelentett.
A divatbemulat6 elszemolAsa a kovetkez6:
Bev6tel:
179 vend6g @ $18
4 vendGg @ $12
Bhr
Tombola
Eladott 6ru
Ajdnd6k
F6nyk6p eladds

teljes bevdtel
Kiadisok:
Hangfal b6rl6s
"Cat walk" b6rl6s
Asztalra virig
Dijak a tombol6ra
0lsag hirdet6s
Be15p6jegyek
F6nykSpek
Etel6ru

teljes ki addsok :$2340.90

Tiszta haszon =$1433.10
A tiszta bev6tel az 0j klubszoba 6pii6s6re
lesz forditva.

Kovesdy Eva

Vete,rdn ndptdnccsaport alakul!

Valt ndpfdncasok, skik uira

szeretndnek tdncolni, egy

veterdn ndpfdnccsoporfban

lenlkezhetnek Koppdn Kotinitl
350 lA18 vagy Kavesdy €vdnal

846 26]5

decided to take note of the needs of this
age group and organise informal "get
togethers" which gave PeaPte the
opgortunity to meet others of fheir age
group and also we were able to entice to

=$3222.00
=$ 48.00

=$ 121.50
=$ 289.s0
=$ 43.00

=$ 5o.oo
=$ 18.00
:6s774.00

=$ 45.00

=$ szg.oo
=$ 30.00
=$ t ts.oo
=$ 18o.oo
=$ 18.90

=$ 140.00

=$1424.00

SzERETNENK, HOGY NINIO6IrIK MINNEL TOBB ENOTrcEIT OLVAS6HOZ
ELJUSSON, EZERT UFNAUY CIKKUNK EZENTOL ANGOL NYELVEN FOG
MEGJELEI'lNl.



the Kozpont Hungarians who are recent
arrivals to Australia. We have already had
four very successful functions. Our fifth
"getlogether be an SaturdaY
September 10 in the |fjusdgi Szovetkezet's

main hall. lf you would tike ffiore
informatian, please cantact Kathy Koppan:
35A 1078 or Erika Apro: 887 2071
We hape to see you there!

Kathy Koppan

SZEPTEMBERI NAPTAR

szeptember 4, vasArnap d.e. 9.30 6rakor szentmise a Szent lstvdn
temPlomban
d.e. 11.00 6rakor Relorm6tus lstentisztelet a

Szent lstv5n temPlomban
ApSknapi eb6d

szeptember '10, szombat lfius6gi ismerked6 est
szeptember 11, vasernap d.e. 9.30 6rakor szentmise

d.e. 11.00 6rakor Re{ormStus lstentisztelet
Mozi

szeptember 13, kedd lsmeretterieszt6 el6ad6s
szeptember 18, vas6rnap d.e. 9.30-kor szentmise

d.e. 11.00 6rakor Re{orm6tus lstentisztelet
d.u. 4 6rakor Edes Anyanyelviink iinnepe,
melynek t6m(tia A TEMPLOM ES A SZO

szeptember 24, szombat Erd6lyi bil
szeptember 25, vasernap d.e. 9.30 5rakor Evangelikus lstentisztelet

d.e. 11.00 6rakor Reform6tus lstentisztelet
esle 6 orakor szentmise

OKToBERI ESEMENYEK
oktober 2, szombat Mozi
okt6ber 9, vas6rnap Okumenikus eb6dffemplom 6pit6 eb6d
okt6ber 15, szombat Wantirna Huns Soccer Club b6l

okt6ber 23, vas5rnap Okt6beri unnep6ly

A kiivetkezS kiaddshoz, kAritik a cikket vagy hirdetAst legkdsSbb

Szepetembef 23'ig fax-on 802 7637, telefonon 846 2675, vagy
Ktivesdy Eva,79 Dellfield Drive Templestowe 3lB6 cimre eliutattni.

Szerkeszt6bizottsdg:
Atyimds Erzsi: 802 7637, Bacsa il6ra: 850 6210
Kcivesdy Andrds: 846 2675 Ktivesdy Eva: 846 2675

Koppdn Kati:350 1078

Adomdnyokat a HineOd *iadi1sdra hdl6s kcisztinettel fogadunk!
Bdrmi k6rd6sset megiegyz6ssel vagy hozzdszil6ssal fordulianak a

Szer ke s zt6b i zott s 69 h oz


