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A jovri 6vi n6gy napos FOLKFEST februAr
2-tol 5-ig. lesz merendezve. - A Magyar
Pavilon albizotlsAga ezek tagiai a

kovetkezcik:
Program: Atyim6s Erzsi, Pint6r K6roly,
Nagy GSbor
EtelTttat: Vet<5 olga, Kovesdy Eva, Sebcjk

Zsolt, S0lly Eta, Hende J6zsef 6s Apr6
Erika
Ki6llit6s: Bogn6r Magdi, Baranyai lmola,
Teleky L6szl6, Bacsa N6ra 6s Kovesdy
Andrdrs
M6dia: M6sz6ros M6nika, KovesdY
Andrds, Kovesdy Eva, Urb6n Ferenc 6s
Faith Ferenc
P6nzi,igyi bizotts6g: Faith Ferenc 6s
Supka Margit.
A fesztiv6l n6gy t6ma Pont k6riil
csoportosul: FoN6, FARSANG, SZURET,
LAKODALMAS. Ezekhez a t6m6khoz,
illetve a FOLKFEST megrendez6s6hez
az albizotts6gok iavaslatot 6s
segits6get k6rnek 6s v6rnak a

K6zpontban mfikiid6 egyesiiletekt6l 6s
egyn6nekt6l.

A MAGYAR KOZPONT
TORTENETE (folytat6s)

"Hiszek akaratban, erdben, szeretetben"
Az ifjus6gi 6p0let elk6szulte utdn
mAsf6l6ves sz0net ell be az 6pit6si
munkAlatokban. Ez alatt a Magyar HAz

Szovetkezet 6s a Social Club igazgat6s6ga
kidolgozza a vAzlatos terveket az uiabb
6p0lethez: a nagy b6lterem 6s a

klubhelys6g 6pit6s6re. Amint az k6scjbb

kider0lt, sajnAlatos m6don csak a klub
sz6m6ra terveztek konYh6t, ez6rt a

nagyterem is erre szorul.
Egy 6vig tart amig a m6rnok elk6sziti a

r6szletes tervraizokat 6s a hat6s6gok
(town planning, city council, Health
Department, Board of Works, S.E.C., Gas
and Fuel Corporation, t0zoltosAg)
elfogadj6k. Kozben a rendezv6nyek ulabb
sorozatAt tartj6k 6s ism6t elkezdcidik a

hAzr6l-h1zra val6 jAr6s az uiabb
r6szv6nyesek toborzAsAra. Mire
meg6rkezik az 6pit5si enged6ly, tobb mint
negyedmilli6 dol16r ell rendelkez5sre,
bele6rtve a westgarthi MagYar HAz
elad6s6b6l szlr maz6 osszeget.
1983 november6ben kezd6dik el az

6pitkez6s. A k6m0vesek szinte megAllAs
n6lk0l emelik a t6glafalakat 6s nyolc h6nap
mulva felker0l a tet6 is. Ezi kovet6en az
onk6ntes munk6sok m6sf6l h6nap alatt
lerakjAk a padl6t.
1984 Szilveszter6n a tobb mint ezerfcinyi
tomeg nagyszer0en sz6rakozik a Kozpont
egybenyitott k6t term6ben, csak az

igazgat6k izgulnak egy kicsit, hogy az

ifjus6gi teremb<il a nagYterembe
ideiglenesen 6thuzott villanydr6tokon 1696

l6mp6k biztosintani fogj6k-e eg6sz 6iszaka
a vilSgit6st. Az est jovedelm6b6l sikeritlt
megcsin6ltatni a k6t terem 'koz6tti
harmonika ajt6t.
(folytates a k6vetkez6 szamban)

Faith Ferenc

Az lfiusigi 6s Kultsrilis $:tive{terpt
rendez6s6ben'

DOMSODI. FARKAS EALIXT
Budapcattdl, ''

magyarn6ta - sldggt 6s oBerettdne*ee
"ORGONAVIRAC1
cim6 mtlsorivat i6n:t

t ggA1, novgm[g1,,26'6n szornbatqn ei-te f'
6rit6l a Magyar: KdePqlthary.

VACSOHA - TANC . MI.H*ATAS '.
Bel6ffi9gy vacsor*val egYutt $281'

ItaI a Mrban kaPhat6. i :

Jegyrendel6st k6riilk nonemb*r 24. csritortokig:
Atyirnds Erzsdbet: &f 76S?;

Vet6 olga:561 7689,
Supka Margit 8BS 6716



MIERT EBUI- rz ti.l "KLUBszoBA"
Mindk6t szeme sir ink6bb mint nevei
annak, aki olyan birAlattal meri
szembesiteni az illetSkeseket, amilyen az
SBS r6di6 magyar nyelvfi ad6sf ban
hangoztatta, mi6rt nem l6togatj6k a
Magyar Kozpontot sz6lesebb fiatal r6tegek.
A jelens6g tudom6sulv6telSl m6gsem
Arny6kolta be a nyilatkozSk sokban jogos,
de olykor elSit6letekb6l vagy tAj6ko-
zatlans6gb6l fakad6 6les hangv6tele.
Hamarosan ellenvet6s n6lkuli dont6s
szUletettt az ifjusdgi 6piilet als6 szintjGnek
AtalakitisAra, hogy b6rki talAlkozhasson,
jdlszhasson, szSrakozhasson; megindul-
hasson a szabad Sramlis az eggyes
korosztAlyok, az itt sztiletettek vagy nem
reg Grkezetlek kozott. Csak sz6les
kozons6g bAzis osztonozhet egy
hosszabbt6vti tervet, hogy a Magyar
Kozpont felvAllalja a miiveldd6si otthon
szerep6t.

Szigeti €va

lsmeretterjeszt6 el6ad6s
Kedden november 8-6n,8 6rai kezdettel:
P6nzes J6nos - Gondolatok a magyar-
orszlgi vdlaszlasok ui6n.
Halottak napj a Budafokon (nagyvAszonra
kivetitet vide6 - 40 perc Dokumentumi
6rtek.
A szervezSk mindenkit szivesen vdrnak!

Lciv6sz klub a Kdzpontban
A Kozpontban milkodik egy l6gpuska lovd
klub, amelyik minden szerd6n (7.30 pm)
tarl lovSszelet a Magyar HAz
elScsarnokSban. Minden t6rdekl6dot
szeretettel virunk.
A lov6sz klub neve R.|.C.K. 6s a Rdk6czi
Egyestilet sponzorAlja. A R.|.C.K. m5r tobb
versenyen eredm6nyesen k6pviselte a
Kozponi szineit, tobb arany6rmet szerzett.
Okt6ber 9-16l november 13-ig minden
vasdrnap deli 12 6r6t6l d6lutAn 4 6rAig lesz
lov6szet, amelyen dijakat 6s helyez6seket
lehet nyerni illetve elGrni. A lov6szet
jogositvSnnyal rendelkez6 szem6lyek
felugyelete alatt m[ikerdik, az idevonatkozS
bizlonsAgi szab6lyok szigoru betartAsa
melett.
Minden 6rdelk6ddi szivesen lStnak a lenl
emlitett helyen.
Erdeklodni lehet: Rostds Noemi 763 1238
telefonon.

U d.viizliim u.f6l4ves Edradit !
Ydgre megsTiiletett, sdt mdr i6hangrt ftl€ves
csemet€nk. Es a ftnyes rokr,tnsig m{g €szre sern

vette? Igazdft ne*, sz.dp tiiliixk. Pedig igcTdn

meg€rdemek { a Jtgyelmiinket, mert 6 a szeretett

Kiizpontu*k jtivdjdnek a sx{p rem€nysdge.

Mert izi6b* tiz-tizenk€t 6ves, eddig nem volt
hangja. Pedig de sok mondanival1ia v&n &

r4szvdnyesek, a l1togatrik csalddja 6s a7. egdsT

melb o wr ne i magy ar s tig s zdm.dr a.

Mi is a Kdxpant *ekiinkT CsakJ'alak, te.tli 6s zctld
pdTsit, ami v€d a nap-es5-s(lt6l? Mindenek
eliitt, ez a m,efbrnrnei magTarsdg OTTHONA' Ez

ftressze a sziil6-lwzdnktil tt mi kis "Nagy'
magyarorsT.dgwnk", ahal wegtal&liuk sziil6-
hazdnk minden zugdba* sziiletett tesfi;4reinket.

Gandaltdl e mdr kedves tesn^{rew, mit ielent
nekiink e7 a Kd2pontunk? Mi lenne ha nem

valnaT lgen, *7 c;tszdz-ezev, akik fpitettiik, *{ha
vagy rendsTeresen ideji.rrunk, nekiink ez a
mdsodik otthonunk. A sr,ellemi atthonwnk, ahovd

imddkozni.i6rwnk, ahol a csalddwnkkal magyar

dletiinket 6ljiik.
Sajnos akctd itt n{hdny irlgy i.r, akik flept

becsiilik tneg a sai6tiwk*t, sdt a l€szkiikbe is

pisz,krinak. Nem ezekhez szSlok, tigyse.w €rtenek

magyarul, s akinek nem inge, new veszi magdra'

Ez a Kdzpottt MI VAGYUNK, mi ten*eztiik, mi

fiz.ettuk ki, €pitentik tuddsunkkal 6s munkdnkkul,
neffi tark)zunk {rte senkinek. PersT,e konnyfi
btu'dlni, felel1tleniil, aki tal6n ftkarcnyit sem tett

6rte. Soha nem k[s6, kedtes bardtaim, etJdrtek

mdg, itt van, sTfpitsiik, €pitsii.k tavdbb, hagy

MIND biiszkdk lehessiink 16.

Twdjuk mind, mennyi minden hidnyzik mdg.

Szdpitsiik kivtil 6s belal, nbb fiatalt, peTsgd

ftragyar szellemi 4letet. Ez{rt fofttcs ez a H{rad6,
mert a n€ma gyerekrtek *2. anyia sem €rti a
s3tvdt, pedig eddig a Kdzpont n6ma xolt, nem

komrnunikdltak a vezetdi a rdsz.vdnyesekkel, {az
6vi egysTeri kdzgyffl/s nem el€g), a7 ide jdr6,
vegy m4g nem jdr6 m&gy&r csalddwnkkal,

egymdssal €s fordinu, mett kommwnikdci6
k€told&li.
Raita hdt bar1.taim, itt a MI Hfr*d6nk:
olvassuk, terjessiik, segitsiik 6s irjwnk bele.. Iriwk
le javaslatainkat 6s 6pitd j6szdndlkrt

birdlatainkat, hogy a Kdz.pont sTebb-iobb €s a

magyarsdghoz rn€lt6 legysn. A Kd1porct mi

vagyunk, ha nem te.tszik €s nem tesziink r6la,
c sttk magunkrtt ve ssii nk.

Obsitos

Magrar Kiizpont kiinyvt6ri Srik:
Cstitiirtiikiin: d.e. 11 t6'l d.u.3 ie
Vas6rnap: de. 10.30 t6l 11.00



NOVEMBERI HAPTAR

november 5, szombat rAruCnAz
november 6, vas6rnap d.e. 11 6rakor Okumenikus lstentisztelet

Templom bfcsfi
november 8, kedd lsmeretterjeszt6 el6ad6s
november 12, szombat lfjus6gi ismerked6 BBQ {Regnum otthonban)

november 13, vasSrnap d.e. 9.30 orakor szentimise
d.e" 11 Srakor Reform6tus lstentisztelet
d.u. Mozi

november 19, szombaton Katalin 86l
november 20, vas6rnap d.e. 9.30 lrakar szentimise

d.e. 11 Srakor Reform6tus lstentisztelet
november 26, szombat Domscidi Farkas B5lint "Orgonavi169" miisora
november 27, vasArnap d.e. 9.30 6rakor Evang6likus Istentisztelet

d.e. 11 6rakor Fleform6tus lstentisztelet
d.u. 3 6rakor szentmise
Magyarorszfugi parlamenti tagok l5togat6sa

DECEMBERI ESEMENYEK
december 4, vas6rnap Mikul6s piknik
december 19, vasArnap Kardcsonyesl
december 31, szombat Szilveszteri bAl

A ktivetkezd kiaddshoz, k6ritik a cikket vagy hirdet4st legkdsfibb

november',!;1,!,;r;";iffi?:';,::::1;;::::::;:,:;:;K'livesdvEva'7e

Szerkeszt6bizottsdg:
Atvimds Erzsi: to",lil;,n, 

E:::;rXT;r:: 
t'/!rou, 

-",f:;;;i{Andrds: 
846 2575

AdomSnyokat a HiRAD0 kiaddsdra hdl6s kcisz<inettet fogadunk!
Bdrmi kdrdAssel megiegyzdssel vagy hazzdszdldssal fordulianak a

RENDELESI IV
Szeretn6m a Magyar Kozpont havi HIRADO-jet megrendelni 12 h6napra. Ara

$12.00
rurv:
CIM:
MELLEKELEK S12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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1994 november 5-6n, szombaton este 7 orSial a Magyar Kdzpant

ifj usag i nagyterm6ben.

Kozremiikodnek. a nagyh(rfi TRANSYLVAN IACS venddgmiivfszei,

valamint atfunchlz kozisnrert vezetdje 6s szak6rt6je

GARY DAWSOH Sydneybdl.

NAGYSZEN{' NIXNLOM SZoRAKOZVA MEGI S M ERKEBN I EREDETI

MAGYAR NEPI ZEHE, ONI ES TANCKINCSIjHKKEL

Bel6pddij 6 6s 4 dollSr, kicsinyeknek ingyenes.

A szunetben gyorsbuf6.

TSmogat6ink: a D6libAb, a Gyongyosbokr6ia, a Kalocsa, a Magyar Kultfrr Kor,
az Eredeti Vajdasdgi Piros Csizma n6pi t6ncegyuttesek 6s a Magyar Kozpont

lfjusdgi 6s Kultur:llis Szovetkezete.

Bdvebb felvilSgositist: Szigeti Eva: 704 8969 6s
Pint6r Erzs6bet 285 8404 {m.i)


