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Az el6 kSszuletek mir nagyban
folynak, a rendezdk mindent
megtesznek azdrl, hogy az els6
HUNGAROFEST a tavalyi Folkfest
nagy sikerSt is felUlmulja.
A HUNGAROFEST koz6ppontj6ban
ezrittal minden nap mds-m6s
t6makor 6ll majd:
Csiittirtok este: a fonsban. Fell6p
a Kalocsa n6ptdncegyuttes, a
Zeng6 n6i korus 6s Magyar N6gyes
egyuttes. A ki6llit6s is tiikrozni fogja
a t6m6t: rokka, kart6l6 6s
f onal k6szit6s bemutataseval
P6nteken: sziireti mulatsig lesz.
Fell6p a mdr kozismert 6s
kozkedvelt sydney-i Transylvaniacs
n6pizene egyuttes a Gyongyos-
bokr6ta N6ptSncegyiittessel.
Ne mulasszuk el a szombati
lakodalmast se, amikor a DSlib5b
n6ptSncegyrittes fel16p 6s este a
T ilnchlzal, ism6t' a Transylvaniacs
n6pizene egyuttessel, Gary Dawson
vezet6s6vel.
Vas6rnap farsang, d6lut6n
gyermek tdnch6z. Hozzuk iskol6s
gyermekei nket, unokSinkat t6ncolni.
Este operetlek Bisz6k.lulia 6s Tiiz
Zolt6n 6ssze6llit6s5ban 5s
fellSp6sukkel. Mfiv6szeinket nem
kell bemutatnunk, hiszen mdr oly
sokszor onzetlenill adtdk idejuket 5s
tehets6guket a magyars6g6rt.

A kiSllit6st l6togat6k magyar 6s
angol nyelvfi felviliigositSst kap-
hatnak, 6gyszintSn a mrisorokat
magyarul 6s angolul fogjuk
ismertetni, tehAt mindenki hozza el
nem magyar ismer6seit, bar6tait 6s
rokondt, hogy megismerj6k gazdag
magyar kultur6nkat 5s vend6g-
szeretetunket.
Bel6p5-dij $S.OO. lzletes,
vSltozatos vacsora, sutem6ny,
rnagyar borok jutdnyos iiron
kaphatok
Nyitvatartisi id6:

csiitortdkon 6s pSnteken
este 6 t6l 11-ig

szombaton 6s vasirnap
d6lt6l 11-ig

Rem6ljuk, hogy a gazdag ki6llftSst
6s a rendezdk lelkes 6s
f6radhatatlan munk{ilt a l6togatok
16szv6tele sokszorosan fel 0lm ul j a.



A MAGYAR KOZPONT
rORrEnerE (rotytatas)

"Hiszek akaratban, erdben, szeretetben"
Az ifjusdgi 6pulet, nagy bdlterem 6s Social
Club 6pit6s6nek befeiez6se utdn
hamarosan rdjon az igazgat6s6g, hogy
p6nzugyi probl6mdink meg nem 6rtek
v6get. 1987-ben levelet kaptunk, melybenl
a Knox City Council hivatkozva a
telekv6teli szerz6d6sben tort6nt
megdllapoddsra, koveteli, hogy a Boronia
Road-at szdlesitsiik ki 80 m6ter
hosszusdgban sajAt kolts6gunkon, mivel a
Kozpont bej6rat6n6l a g6pkocsik
akadfllyazzitk az uton jdr6 forgalmal. Ez a
lev6l $47,50o-ba kerull.
HArom 6wel k6s6bb 1990-ben tovAbbi
$zs,zzo-t koltunk a bels5 ulakra 6s a 23 0j
parkol6helyre a nagylerem el6tii
tdrsdgben.
Ujabb hArom 6v telik el, 1993 m6jus 6s
1994 dprilis kozott tcvAbbi 104 parkol6hely
6s a iemplomhoz vezetd ut k6szul el
$84,000 kolts6ggel, Gulyds Sdndor elhunyt
honfit6rsunk v6grendelet6b6l kaptunk
$+s,gt s+ ezekhez hozz6jott rendezv6nyek
jovedelme, egy6ni gyujtdsek es a
K0zpontot haszn616 egyesiiletek hazztt-
j6rulasa. Ezzel az aszfalttal burkolt
parkol6helyek szAma el6rte a jelenlegi
2OO{. Term6szetesen ez sem elegend6
olyan alkalmakkor, mikor mindhdrom
helyis6g van haszn6lva 6s a Kozpontot
l6togat6k szAma el6ri az ezer szem6lyt. Az
aszfalt parkol6 6s a kerit6s kozotli
teruleien 1994 okt6bere 6ta elk6szultek a
vizlevezetd csalornAk 6s a 3O cm. m6ly
alapzat $ze,ooo kolts6ggel. A
rendelkez6sre A116 osszegbdl tobbre nem
jutott, igy hosszabb iddre van szuks6g,
mig az aszfalt burkolSsra sor kerulhet. De
ha mindez meglesz csak ezutdn lehet a
sz6troncsolt ulakat helyrehozni.
(folytat6s a kovetkez6 sz6mban)

Faith Ferenc

H6l6s k6szdnetunket teiezzlk ki

Szadovszky Ferinek aki nagyon
sok munk6t 6s id6t fektetett be a
kocsiparkolo alapoz{slt 6s
csatornazAsat megcsin6lta.

Szilveszteri bdl
Kiizel 700 venddg mulatott a 1994-
es szilveszteri bdton, ahol k€t

zenekar - Gz ismert "Blue BoYs" tis
egy Latin-Amertkai zenekar

fantasztikus hangulatot keltenek.
Ugy drzi a redez1s€g, hogy vdgre

sikeriilt minden korosz.tdly igdnyeit
kieldgiteni. Gratul.dlunk a

rendez,fknek!

Ki6 a K6zpont?
Nem 169 besz6lgel6s kozben egy 6rdekes
megjegyz6s jutott a fiilemhez. Valaki, aki a
Kozponton beluli csoport egyik tagja, tett
egy megjegyz6st - mi6rt nem vdgjdk le
elottirnk is a fuvet? Ekkor elgondolkodtam,
hogy kinek kell levigni a fuvet? Tovdbb
megyek, kinek kellene kert6szkedni,
ablakokat mosni, a Kozpont terulet6t
renbentartani, kisebb javitAsokat
efv6gezni, stb.? - Kinek a felel6ss6ge? Az
igazgat6k6? A r6szv6neysek6? Vagy az
osszes olyan csoport6 aki otthont talAlt a
Kozpontban? Mivel, hogy a MagYar
Kozpont nem egy "[zlet" ahol a
munk6sokat megfizetik, hanem
6nk6ntesek futattjdk, igy tigy 6rzem, hogy
minden csoporlnak, egyesuletnek a
felel6ss6ge rendbe lartani a Kozpontot 6s
terulet6t.
A legktizelebbi "kal5ka" (working bee)
vasirnap, 6prilis 2-An lesz melYre
minden egy6nt 6s csoportot v6runk.

K.E.

I smeretterj eszt6 e I 6ad6s
Kedden februir '14-6n, 8 6rai kezdettel:
Ittak P6ter: Azsi{ban k6sztilt k6peib6l
vetit6 estet fog tartani. 1995-t6l az
fsmeretterjeszt6 el6addsok az Arp6d
otthonban lesznek megtartva. (Garrison
Grove, Wantirna 3152 - 200 m6terre a
Magyar Kdzpontt6l 6szak keletre.
A szervez6k mindenkit szivesen virnak!



Van iiivSje a magyars6gnak ?

€rdekes cikk jelent meg a Herald/Sun
napilapban {1994 december 5,) az
ethnic csoportok h6zass5gi adataikr6l.
A tanulm6nyt a Monash egyetem
v6gezte. Ebben kimutatta, hogy olyan
nemzeti csoportok, mint p6lddul a

96109, 640/o-ir 96169 lSnnyal fiuval
h6zasodik, az olaszokndl 5A% az
ar6ny. Sajnos a magyaroknAl 6.5% a
magyar-magyar h6zass6g. NagYon

szomorti statisztika amit a K6zpont
vezet6s6ge szeretne megv6ltoztatni.
Ez6rt az 1995-os 6vben a hangs0ly az
ifjusdgon lesz.

Mi a neve a K<izpont termeinek?
InkSbb k6sdn, mint soha. Bizonyosan
okosabban is meg tudjuk nevezni a
Kozpont kUl6nbdz6 termeit, mint "nagy
terem", "ifjusdgi terem", "klub",
"magyar hdz terme" "alagsor" 6s m6s
"szellemes" nevek. Tal6n hamarosan
lesz m6g egy klub terem is. TalSn a
vezetdk maguk tudj6k mik6nt nevezik a
termeiket, de bocs6nat, a sz6lesebb
l6togat6 magyarsSg szeretnd nev6n
nevezni az otthonuk termeit. Pontosan
tudjuk mirSl van sz6, ha R6k6czi, vagy
Erd6lyi teremr6l hallunk, vagy a
Wantirna Hunok klubjdt emlegeti
valaki.
Szeretn6m k6rni az olvasokat,
tegyenek javaslatokat a szdvetkezetek
6s a Kdzpont vezet6inek, hogy miel6bb
6rthet6 6s n6pszerii neveket adjanak a
K6zpont termeinek. lgy lehet nevezni
hires irokr6l, pl. Arany, Petdfi,
Csokonai (az ti klubboti, Nyir6r6l az
Erdelyi szobSt, stb. Az anyaorsz6g,
vagy elszakitott terUletek v6rosai16l,
(csak ne Sdtoraljaujhelyt, - ink6bb olyat
amit az itt szuletett fiataliaink is
megtanulhatnak). Lehet nevezni
vir6gokr6l, pl. ak6c, orgona, pitypang,
kankalin, stb. Rem6ljuk, hogy az
aj6nlok 6s a hatdroz6 vezet6k
fantSzi6ja j6l fog miik0dni 6s a

termeinknek miel6bb sz6p magyar
nevuk lesz.

Megvoltak a K6zpont szOvetkezeinek a
kdzgyril6sei. Mint mdskor is, most sem
tufekedtek az igazgat6i helyekre 6s
sajnos, a r6szv6nyesek mind6g kisebb
szdmban vesznek r5szt. Ez

term6szetesen felveti bennUnk azokat a
k6rd6seket, hogy megbecsUljuk-e,
fontosnak tartiuk-e az igazgat6kat es
hogy t6rddtink-e el6gg6 a KOzPont
jdv6j6vel?
Szeretrink panaszkodni, ha nem

megfelel6, nem odaval6 politikai vagy
t6rsadalmi vezetdink vannak. Angyalok
itt a folddn nincsenek, de ha i6
vezet6nk akad, azt, azakat sem szoktuk
el6gg6 megbecsulni 6s t6mogatni.
A r6szv6nyesek munkSja, t6r6d6se 6s
anyagi megfeszit6se n6lkul nem 6pult
volna tel ez a sz6p K6zpont. De l5m i6l
v6lasztottuk vezet6inket, mert fenn-
tartani 6s tov5bb fejleszteni
ugyanolyan
felSpiteni.

nagy feladat, minl

K6rem a r6szv6nyeseket 6s a KOzpont
kdz0ns6g6t, hogy t6mogass6k es
becstilj6k meg a vezet6iket. A
megbecsUl6st l6tv5n, m6g tdbbet 6s
tObb drr6mmel fognak dolgozni 6rtitnk.
Kezdjuk az fi6vet azzal, hogy
megkOszOnjuk a K6zpont vezet6inek
kiv5l5 munk6jukat.

Obsitos

Nunawading Hungarian Senior
Gitizens:

Az 6vet kezdjiik janudr 25-6n. Sok
szeretettel vSrunk minden iddsebb
magyart. Komoly mfisort 6s
sz6rakoztat6 programokat pr6bSlunk

biztositani mindenkinek szllaize
szerint. Gyfil6seink helyszine: Mitcham
Senoir Citizens Club, 5 Brunswick
Road, Mitcham, de. 10 t6l d.u. 2-ig.
lirdekl6dni lehet:
Koren Babinil: 874 7482



FEBRUAnI NAPTAR

febru6r 2, csutortok Hungarofest
februAr 3, p6ntek Hungarofest
februdr 4, szombat Hungarofest
febru6r 5, vas6rnap Hungarofest

d.e 9 6rakor szentmise
februilr 12, vasiirnap Erd6lyi Sztivets6g piknikie

d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet

febru6r 18, szombat Farsangi 86l
februlr 19, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet
febru6r 26, vasArnap d.e. 19.30 5rakor Evang6likus lstentisztelet

d.e. 11 6rakor Reformdtus lstentisztelet
d.u. 6 6rakor szentmise
Parlamenti delg6ci6 l6togat6sa

M6rciusi esem5nyek
m6rcius 5, vas6rnap Kozos Kdzponl piknik

Mozi
mArcius 12, vas6rnap Mdrciusi unnepdly
m6rcius 25, szombal Arany 6s Eziist 86l

A k6vetkez6 kiaddshoz, kariiik a cikket vagy hirdetast legkds6bh
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Adomdnyokat a UinnOd kiaddsdra hdtds kiisziinettel fogadunk!
B6rmi k6rd6sset megiegyzassel vagy hazzdsz6lassal fordulianak a
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RENDELESI iV
Szeretn6m a Magyar K6zpont havi H[RADO-jet megrendelni 12 hSnapra. Ara

$12.00
ruEv:
CIM:
MELL€KELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)


