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1. 6vf.6 sz6m '1994 okt6ber

VACSORA
A Magyar Kdzpont szeretettel meghivia melbournei magyars6got a

Magar Kiirtirsasig Na grkiivete

dr Pord$ny Liszl6 6s feles6ge Mdria r6sz6re rendezett bfrcsfr vacsorira
p6nteken, okt6ber 28-in a Magyar Kiizpont Ifjnsiei Term6ben este 7.00 6rai

kezdettel. Ara $15. Csak el6re bejelentett vend6gek r6szdre biztositunk helyet amit
az alibbi telefonszimok egyik6n okt6ber 23 ig lehet.

Vetd Olga 561 ?689 Atyimis Erzsi E*27631
Faith f,'erenc 7629135 Ktivesdy Andr6s U6 2675

m Marianum 509 5068

REGT.IUM EBED
A Regnum Goop szeretettel meghivja 6nt,
csal6di6t 6s bar6tait a Magyar Kozpottt
lfiusAgi Term6ben rendezend6 eb6dre
okt6ber 9-6n, vasirnap 12.30 6rai
kezdeltel. Bel6p6dij $15: nyugdijasoknak
$ta: gyerekeknek $6 vagy csalAdi
bel6pddii {2 felndtt 6s k6t gyerek) $40.
Eldzetes bejelentGst k6riink az aldbbi
telefon sz6mok egyik6n:

BognAr ifagdi 87445242
Kapusi Kat6 $96 6991

um Marianum 509 5068

GRAND FINAL DAY!
lfUhen: October 1

Where: Magyar Kozponl lfius6gi Terem
Time: 11.o0am tilllate
Price: $5,00 includes entry, one can beer
or soft drink and a hot dog or ple.

LIVE TELECAST OF THE GRAHD
FIHAL OT.I A HUGE SCREEN!
BRING ALOiIG YOUR FNIEilD$!
For more information contact Zsolt on 800
1240 or mobile 015 360 831

?or'rygs7 ot
A sikeres 1994-es FOLKFEST-eI, kovetden
1995 februdrban 0jra tervben van, hogy
r6szt vesz a Magyar Kozpont a Folkest
fesztivflon. Vfuleges dont6s okt6ber 3-i
Folkfest Central gyril6sen lesz. Jov6 6vben
4 napos lesz a fesztivdl 'februAr 2-t6l s'ig.
A Magyar Pavilon Folkfest bizottsdg elsd
gyril6s6t szeptember 21-6n tartotta meg,
ahol a kuldnbozd albizoltsAgok is
megalakultak.
Program:Atyim6s Erzsi
titellltal: Vetd olga, K6vesdy Eva, SeMk
Zsolt, tully Eta, Hende J6zsef 6s Apr6
Erika
Kiillitis: Bogndr Magdi, Baranyai lmola,
Bacsa N6ra €s Kdvesdy AndrAs
M6dia: M6sz6ros M6nika, Kovesdy
Andrds, Kovesdy Eva, Urb6n Ferenc 6s
Faith Ferenc
P6nzt6ros: Faith Ferenc 6s $upka Margit.
Minden alblzotts6g szivesen v6r 6s
fogad mis 6rdekl6d6 honfitArst6l
javaslatot 6s segits6get. Ha valamiben
tud segiteni, l6pien 6rintkez6sbe egyik
albizottsigi taggal.

Magyar Ktizpont kiinyvt{ri 6r6k:
Cstitrirtiiktin: d.e. 1l t6l d.u. 3 ig
Vasirnap: de. 1O.30t61 11.00



ismeretterjesztd ei 6ad6s
Kedden okt6ber 11-6n. I6rai kezdettel:
Sirsom Ldszl6 - A gir6r tort6nete
Polgdr Lajos - A Kdrpilmedence n6pei 6s

az fij Eur6pa.
A szervez6k mindenkit szivesen v6rnak!

A MAGYAR KOZPONT
TORT€NETF {tolytatas}

"H i szek akaratban, er6ben, szeretetben"
A Kozpont ifjusdgi 6pulet6nek
befejez6sekor 1982-ben a westgarthi
Magyar H6z $135,o00-5rt lett eladva. Az
Erd6lyi Szovets6g, a R6k6czi EgyesUlet, a
cserk6szek 6s a Sakk Kor koltozott be az uj
6piiletbe. Hamarosan in kap olthont a
Wantirna Hunok Labdarug6 csapat is,
amikor a Road Construction Authority{61
b6relt szomsz6dos teruleten a sportp6lyAt
l6tesilik. Ezenkivul az ifjus6ggal foglalkoz6
lobb m6s csoporl is alakul: az
Asztalitenisz Klub, a Tae Kwan Do, a
birkoz6k csoportja, a Tdncegy0ttes 5s a
fuv6szenekar.
lrodalmi d6lut6nok, Caritds hangverseny,
mozi el6adAsok, tAncestek, ny6ri piknikek
szolgAltatjAk a nagysz6mban megjelend
kozons6g szAmAra a vAltozalos programot
az 1982-83 6vekben. Peter SPYker, a
nemzteisdgii ugyek minisztere nyitja meg
ak6pzd 6s iparmiiv6szeti ki6llit6st, melyet
Koren Endre alapos szakktud6ssal
szervez, Melbourne, Sydney Adelaide 43
miiv6sze 183 i6rgyal 6llit ki. Az SBS
televizi6 r6szlelesen szdmol be az
esem6nyr6l.
A melbournei magyarsAgot osszefogAsra
hiv6legszebb p6lda az 6vben a karAcsonyi
unnep6ly, ahol az 6g6 gyertyAk f6nye
melleit lobb mint atszhzan 6neklik a
hagyom6nyos kar6csonyi 6nekeket a
csillagos 6jszakdban, a szabadl6ri szinpad
belhlehemi jdt6kait kovetve a kalolikus,
reformdtus 6s evang6likus lelk5szek
szereietre int6 szavaival.
(folytat6s a kovetkez6 sz6mban)

Faith Ferenc

Szeptember l\-dn a Magyar Kr)z.pont lfiusdgi
termdben "Edes AnyanyelviinK' dpoldsa
ciljdbdl irodalmi miisoros eldadds 6s a Szent

Istvdn templom 6pitds6vel kapcsolatos video
bemutatdsra keriilt sor. Ezuton sz.eretndnk

kdszinetet mondani minden s7,erepl6nek,

rendednek ez 4te.f-it{rl be sze.rz.6inek, k{ sz.itdi*ek,

koz.iiliik soknak akik nev-cim n€lkiil raktiik le
linom s iit emdlw e ike t.

Segitf Szolgdlat veT,etds 6ge.

AZ UJ KLUBHELYSEG
Az lfjusdgi 6pulet foldszinli termeiben
vdltoz6sok folynak. Az 6pitkez6s c6lja az,
hogy a Kozpontban jelenleg hi6nyz6
sz6rakozdsi lehet6s6gel megl6tesitse,
amit a jelen ifjus6gi csoportok sztiks6-
gesnek tal6lnak, de az elk6Pzel6s
vonalkozik az id6sebb generdci6ra is, ami
6ltal a Kozpont 6let6nek tov6bb fejlesz-
t6s6t 6s kulonosen a fiatalok tiltal nagyobb
m6rt5kben tort6n6 tAmogat6st kivAnja
eredm6nyezni, a Kozpont 6let6t szervess6
tenni gyakcri haszn6lat Altal, amin
keresztul annak gazdas6gossAginak
emel6s6t is c6lozza.
Az 6t6pit6s c6lja egy sz6p 6s fejlettebb
ig6nyeknek megfeleld tdrsalg6 - sz6rakoz6
klub helys6g 6pit6se, melyben ital-
enged6lyes j6l lelszerelt b6r 6s az ezt
kieg6szitd konyha t6mogat, a hozzAlartoz6
mell6khelys6gekkel, hideg-meleg 6s gyors
6tellel, kdv6val 6s teAval, frissil6 6s
szeszesitalokkal, dohAnyz6 el6szobAval, 6s
egy ktilsS, fedett bevezetd folyos6val amit
l6pcs6sen teraszozott 6s nov6nnyel
beultetett kerts6v ovez az oldaldn.
A sz6rakoz6ban asztalok 6s sz6kek,
be6pitett padok, billiSrd aszlalok lesznek
elhelyezve, tdrsalg6s, ierck, k6v6zds,
6tkez6s, italozgatds, stb. c6lj6ra, mig egy
r6sze lAnc r6sz6re van fenntartva.
A dfszes b6r faburkolattal lesz fedve,
felette faburkolatos kiugr6 markizzel,
rejtetl vil6gitAssal ell6tva, be6pitelt szek-
r6nyekkel, a bAr korul magas ulokkel.
A szorakoz6 diszit6se rusztikusan de
hatdrozotlan magyaros jellegfinek terve-
zett, ahol a f6 fal tobb sikban megtorve
faburkolattal fedett, stiliz6lt magyaros
elemet tartalmaz, aminek hatdsfok6t a
falbarejlett vi 169it6s fogja noveln i.

I fi us dg i osszejov etel:
Szambaton. okt5ber 9-an, "bardti

osszeiovelelt" rendezunk az ifiusdg rdszdre

o f\agyar Kazponf lfiusdgi Szovetkezet

nogyterm€ben. Angol 6s magyar tdnczenet

BAvebb felvil1gositdst: Kappdn Kati 35a

la78 Apro €rika 887 201'f .



Az ablakokal les0llyesztjuk a kilAtAs
javitAs6ra 6s kert novdnyzet6nek 6rz6kel-
lel6s6re. A felettuk k6pz6d6 nyil6sban 0j
magyaros mintdjri, szines uvegb6l k6szult
ablakok lesznek be6pitve.
A mennyezet a koz6psd diszes oszlopb6l
indul ki, ami forditott piramis formAju
tfny6rral v6gz6dik melyben rejlelt
refleklorok lesznek be6pitve, a sug6rk6nt
kinyil6 mintdra rakotl mennyezet burkolat
megvi169it6sdra, hogy ezzel hAtt6ri
vilSgil6sl adjon. Az oszlop telej6ben
besullyesztett l6mpa csoport lesz be6pitve
a f6 tdr helys6g6nek megvil6gosit6sdra.
A billiArd asztaloknak erre a c6lra gyirtoll
erny6s ldmpAk adnak f6nyt.
A terem szell6zdse, hiit6se 6s fiit6se,
k6sobb pedig a leveg6 kondicionSlds
megoldAsa a c6lnak megfelel6lesz.

Z6gon Lajos, a klubs:oba tervez6je.
A klub szoba 6pft6se iink6ntes 6pit5k
munk6jival 6ptil. Minden szombat
reggel I 6rakor kezd6dik a munka.
Szivesen v6rnak olyanokat akik tudnak
segiteni!

OKTOBEH UNNEPELY
A Magyar Kozpantban ol<t6ber 23-dn
d6lutdn 4 6rakor.
Az eml6kunnep6ly kiemelkedd rdsze tesz,
jelenet az 56-os Szabadsdgharcrdl, elSadia
a Koruina Cserk6szcsapat

Az lfjusdgi 6s Kultur6lis Szovetkezet hire'
APAKNAPI EBED

Az Apdknapi eb6d tisztabev6tel6t a
Juh6sz Gyu la Alapitv6nyra ford itottuk.
Az afapitvdny c6lia: uA szomszAdos
orszdgok magyar nemzetisdgii fiataliai
szdmdra a Juhdsz Gyula Tandrk4pzd F6-
iskolSn vafd tovdbbtanul*shoz - 6sztan-
dijrendszer keretdben - anyagi tdrnogat1s
ny{jtdsa, efdsegftve ezzel a magyarlakta
teruletek pedagogus ell4tdsdnak 6s
tovdbbk6pzdsdnek javitdsdt, vdgsd soron a
magyar nemzetisdg kuiturdt'is, szellemi 6s
anyagi gyarapaddsdt."
Szeptember mdsodika, pdntek este kilenc
6ra - megbesz6ltuk, hogy szizh1sz
szem6lyre kellvds6rolni 6s fdzni.

Szeptember harmadika, szombat ddl -

mflr helen bejelentett6k, hogy eln6z6st
k6rnek, de nem tudnak jonni az eb6dre.
Szeptember ndgy, vasdrnap reggel nyolc
6ra - elkezdddik a teremtakaritds (mivel
el6z6 este kivolt adva), terit6s 6s az eb6d
k6szit6se. Megy a surg6s-forgds az
lfjusAgi 6puletben, a szem6lyzet keze alall
m6r 69 a munka. Vet6 Tibor 6s Hende
J6zsi rakj6k az aszlalokat, 6n soprogelek,
Panni n6ni porszivozza az el6csarnokot.
Vet6 Olga k6sziti a k6tszersultet, Stilly
Eta 6s Jand6 P6ter el6k6szulnek az
eb6dhez, utoljdra de nem ulols6sorban
Supka Margit rendezi a vir6gokat melyek
az aszlalra 6s az Edesap6k gomblyukdba
kerulnek. A jeletkezdk szdmdt 0jra
egyeztelve, mAr csak kilencvenegyre kell
teriteni. llyen alkalommal a rendezds6g
olyan szeretettlel k6szulSdik, minl egy
hSziasszony amikor vend6gekel vdr. A
d6lel6tt folyam6n minden kialakul, a
vend6gek illtel6se, lerit6s 6s az eb6d.
D6futdn f6legy, Supka Margit a p6nztdrban
ul 6s kedves mosol$al fogadia a
vend6geket. Kosz6 Kdroly mAr
meginditotta a kellemes hangulatot,
kirlonbozd n6pszerii magyar vldeok
vetit6s6vel, (magyar n6l6k, operettek, stb.)
a sz6les filmvAsznon.
D6luti4n egy 6ra, a vend6gek nagyr6sze
mir az asztalndl ul, miut6n az
6lvAgygerjeszlSt megittdk 6s fogyasztiAk a
finom, meleg, frissen sull r6ntott
csirkemAjat salSlalevelen, k6lszers0lllel,
pirospaprik6val tdlalva. Siilly Rita, Ri96
Andrea 6s Atyim{s Andrea v6llalt6k ez
alkalomra is a felszolg6l6 szerepet, amit
nagyon ugyesen 6s fiirg6n teljesitettek. A
finom leves utdn jott a sonk6s, sajtos
rfntott borjuszelet, petrezselymes
burgonya, zoldhagyrnas rizs 6s vegyes
sal6ta koreltel.
Mint mindig, ezen alkalommal is egy az
igazgal6k kozul koszonli a vend5geket 6s
ez azzal j6r, hogy a vAllalkoz6 szem6ly
csak az uiols6 pillanatban hagyhatja el a
munkahely6t. Mivel ApAknapi6t unnepel-
tuk, igy 6n, e cikk ir6ja, voltam ebben a
helyzetben. Term6szelesen, mivel nincs
nagy gyakorlatom a mikrofon el6tt 6s mire
mi4r' koszontSsre kerul a sor egy kicsit
fSradt is az ember, igy el6fordul, hogy a
kdszont6 nem ugy sikeriil mint ahogy azl
szeretn6m {onkritika meg van). A koszont6
utAn k6l kisliiny kiosztotta a szdp
szekfiiszdlakat az Edesapiknak. Ezutdn



ioil a tombolajegy Arus(t6sa amelyre
McMahon Vicki 6s Prokish Michelle
v4llalkozott 6s eredm6nyesen v6gbevitt.
Amig a jegyirusitiis folyt a vend6gek nagy
6lvezettel fogyasztottiik a finom Rig6
Jancsit (De6k Jutka s0lolte) a frissen f6tt
illatos kil6val.
Ezulln a lombolahfizfs kovetkezett. A
f6nyerem6ny vacsora k6t szemElynek,
S0lly Eta 6s Sanyi ajdnd6ka, a tobbi t6rgy
pedig Vetd Olga 6s Tibor aj6nd6ka.
NEgy 6ra - f6l ot fel6 a vendSgek lassan
eltdvoztak, mindannyian koszonetukel
fejezt6k ki a finom eb6d 6s a kellemes
d6lutdn6rt.
Koszonetlel tarlozunk a fenl emlielett
segit6k6sz egy6neknek 6s mindazoknak
akik eljotlek, hogy velunk egY0tt
unnepeljenek 6s egyben egy nernes c6lt
t6mogassanak. Egy rendezvdny sikere
mindig az 6nk6nteseken, az adom6nyokon
6s a t6mogat6kon m0lik.
Meg meg kell emlitenem, hogy sajnos m6g
mindig vannak clyan egyenek akik
rendel6sukel ugyan leadj6k, de m6r azzal
nemtCIrodnek, hogy ha id6ben nem szolnak
akkor az 6 r6sz0kre is megtort6nik a
vds6rl6s 6s ezt a r6szl a rendezds6g
k6nytelen megvfs6rolni (l6sd eladott iiru)
mivel nem egy vend6gldt futtatunk ahol
fellehet haszn6lni a tobbletet. Ez6rt k6riuk
tilmogat6inkat, hogy a jovdben legyenek

bel6tAssal hisz mindanyiunk 6rdeke a
sikeres rendezv6ny.
ElszdmolAsi ki mutal6s :

Bev6tel:
BG szemSly @ $16 $1,376.00
2 gyerek @ $10 $ 20.00
Bhr $ 65.20
Tombola $ 196.00
Eladott 6ru $ 63.60
bevAtelisszege $1,720.80
Kiad6sok:
HirdelSs,6tel, ital,
6s virdg
Kocsiparko16ra
fizetett
kiad1:sok osszege $ 935.60
Tiszta bev6tel $ 785.20
Az lfjus6gi 6s Kultur6lis Szovetkezet
lgazgal6s6ga $8oo utal 6t a JuhSsz Gyula
Alapitv6nynak.

Atyimds Erzsi, igazgat6

$ 849.60

$ 86.00

As for epitaphS, there's an
Hungarian story about a ff an who dies
totally lacking in any interesting
outstanding characteristics: his f,

cannot think what to Put on his
gravestone. So if you visit the grave
taday, alt you'll sae are the following
words: 'He loved wiener scftnitzel."
(from the Australian Financial Review,

Regnum Co-operative,

Magyar Hfz Go-oprative,

Szocial Klub,

lfjus6gi & Kulturdlis Co-op,

Evikrizgyiil6sek:
p6nteken, okt6ber 21-6n, este 7 orakor a
Magyar Kdzpont lfjus6gi term6ben
szombaton, okt6ber 29'6n, d.u.2 Srakor a

Magyar Kozpont lfjusdgi termSben
szombaton, okt6ber 29-6n, d.u. 3 orakor a
Magyar Kozpont lfjusdgi term6ben
kedden, okt6ber 25-5n, este 7.30 orakor a
Magyar Kozponi lfjus6gi term6ben

Veteran dance group!
Were you in a dance group in your younger days? Do you feel you would like to dance again?
We are forming a VETERAN DANCE GROUP lf you would like to join us please conlacl
Koppdn Kati 35b 1O78or Kovesdy Eva8462675



oKTOBERT NAprAn

okt6ber i, szombat "Grand Final" nap
okt6ber 2, vasfrnap d.e. 9.30 6rakor szentmise

d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet
Mozi

okt6ber 8, szombat lfjusigi ismerked6 t6ncest
okt6ber 9, vas6rnap d.e. 9.30 Srakor szentimise

d.e. 11 Srakor Reform6tus lstentisztelet
Regnum Co-op eb6d

okt6ber 11, kedd lsmeretterjeszt6 el6ad6s
okt6ber 15, szombaton Wantirna Huns Soccer Glub b6l
okt6ber 16, vasirnap d.e. 9.30 6rakor szentimise

d.e. 11 6rakor Reformdtus lstentisztelet
okt6ber 21, p6ntek Regnum Cooperative 6vi kozgyfil6se
okt6ber 23, vas6rnap d.e. 9.30 orakor szentimise

d.e. 11 6rakor Fleformdtus lstentisztelet
Okt6beri iinnep6ly

okt6ber 25, kedd lfjusdgi 6s Kultur6lis Szovetkezet 6vi kdzgyfil6se
okober 28, p6ntek dr Pord6ny Liszl6 bucsu vacsorija
okt6ber 29, szombat Magyar Hdz Co-oprative 6vi k6zgytil6se

Szocial Klub 6vi kozgyiilAse
okt6ber 30, vasdrnap d.e. 9.30 5rakor Evang6likus lstentisztelet

d.e. 1 1 lrakor Reformdtus lstentisztelet
este 6 lrakar szentmise

NovEMBERt ESEMENYEK
november 6, vasArnap Templom bfcsti
november 12, szombat lfjus*gi 6sszejovelel (bbq a Regnumban)
november 13, vasfrnap Mozi
november 19, szombat Katalin 86l

A krivetkezd kiaddshoz, k6riiik a cikket vagy hirdetdst legkds6bb

Oktdbef 2t'ig fax-on 802 7637, telefonon 846 2675, vagy Kiivesdy Eva,

79 Dellfield Drive Templestowe 3106 cimre eliutattni.
Szerkesztdbizottsdg:

Atyimds Ensi: 802 7637, lacsa ill6ra: 850 6210 Kiivesdy Andrds: 846 2675
Kcivesdy Eva:8462675, Koppdn Kati:350 1078

Adomdnyokat a HIRADO kiaddsira hdl6s kosztinettel fogadunk!
Bdrmi kdrd4ssel megiegyzfssel vagy hozzdsz6ldssal fordulianak a
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