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1995 "MARCIUS I5''- MEGEMTfKEZES

Mit is jelent az, hogy "megeml6kezds"? -
nek1nk kik elhagytuk a ohazdtu, vagy
gyerekeinknek akik itt, egy mds foldon
sztilettek.
Azdrt tartjuk meg nemzeti tinnepeinket,
mert piros betfivel jelzi a naptdr? - vagy
szAgyen lenne nem megeml6kezni? - vagy
igazdn egy nemzeti 6rz6s fog el benntinket
a nap kozeledt6vel?
Evr6l 6vre az egy mintdra rendezett
ilnnepAlyel</megemldkezdsek utSn ez az
utols6 "Mdrcius 15'-i megeml6kezds,
szilmomra, olyan idlesden mds volt mint az
eddigiek.
Mdrcius 12, vasdrnap d6lutdn, kozeledett
ndgy 6ra. Az emberek lassan szdllingoztak
mdg csak egy pdr szdksor volt elfoglalva,
de a kezdds eldtti percekben megindult az
ember dradat. Az Annepelyes csendet a
szAkek rakosgatdsa torte meg. Elkezdflddtt
a m6sor. A szinpad helyett, a szinpad eldtti
tdr telt meg fiatalokkal, mdr ez is mds a
megszokottndt. Szigeti Eva, kiss6 ideges
hangja iidvazolte a megielenteket,
bizonyosan izgult, ttogy, ttogy lesz fogadva
az 6j, a nem megszokott. Ezutdn dr
Horvdth Andrea ismertette a
megeml6kezdsunk l6nyegdt angolul, ltogy
a jelenl6vd fiatalok is megArtsdk mi6rt is
iottunk ossze. Nemzeti t'rdink
megzendsitett versei lettek eldadva
el66nekesek elfladdsdban. A fiatalok
kdrusa lelkesen kapcsolodott a refrdnbe. A
m6sor vdg6n a szerepl6k 6s szdmos ndzd
is csatalkozott ember-l*ncot alkiVa egytitt
lelkesen dnekeltek.
A m6sor befeieztdvel megkezddddtt a
ki6rt6kel6s. Kisebb nagyabb csoportok
alakuttak 6s folyt a beszdd az
elhangzottakrdl. A vAlemdnyek, mint
mindig megoszlottak - iobbak voitak a rdgi
m6sorok! - nekrink mindegy! - vdgre mdr
vatami 6j!
Rem6lem, hogy a i6v6ben sikerul naid egy
kozdputat taldlni, hagY mindenki
megelSgedett legyen.
Sajnas Szigeti Eva lelkeseddse nem valt
rag*fyos, mert akkor az tinneP6lY
mindannyiunk kdzfogdsdval v6gzddhetett
valna.
tlgy 6rzem, ha el6it6let ndlktil, nyitott
sziwel, l$lekkel fogadiuk az uiat 6s a iavd
rendezdi is harmoniflra tdrekszenek, akkor
tal6n sikertil mindannyiunknak ismdt

megtaldlni egymdst 6s azt a nemzeti
6rzdst, mely benniink volt amikor elhagytuk
szhffifoldinket melyet Pr6b6ltunk
bepaf6nt$lni gyermekeinkbe ds amit
keresunk egymds tdrsasdgdban, magyar
he lyeken, 6s szej ovetele ke n.

Atyin4s Erzsdbet

KEzIMUNXAZNI KEDVEL6KNEK
U; ICNCToSEC A KOZPONTBANI

Megkezdtflk havonk6nti ossze-
jiiveteleinket, ahol kozosen k6zimunk6z-
gatva - 6s sz6rakozva - tanulunk egymds
0gyesseg6bSl 6s tud6s6b6l, megbesz6ljtik
az esteleges probl6mdkal, stb- Mindenki
hozza mag6val kedvelt himz6s6t, kol5s6t,
horgol6s6t, ki miben mester 6s ki mit
szeret. Ugy v6lj0k a c6l nemes 6s j6; itt az
idegenben sem hagyiuk feled6sbe menni a
gyonyor0 magyar himz6sek 6s k6zimunkdk
technik6i6t 6s rem6liuk, hogy lesznek
ldnyok-asszonyok, akik meg nem himeztek
vagy kev6sb6 ugyesnek vagy turelmesnek
6rzik magukat hozz6, de bi4torsigot
vesznek 6s koz6nk jonnek! Nemcsak
ugyess6get 6s l0relmet lanulunk meg,
hanem a mai Gletben annyira sz0ks6ges
kikapcsolodds egy tail6i6t is 6lvezzuk. De
ha valaki egy ruha megvarr6siban akar
ugyeskedni annaik segits6g6re iudunk
lenni. Szeretettel v6runk kort6l f0ggetlenul
minden magyar le6nYt 6s asszonYt.
Tal6lkozunk a Magyar Kozponl ifjus6gi
terem eldcsarnokfban minden h6nap
m6sodik csutortok6n, d6lul6n 2 6rakar,
teh6t legkozelebb dprilis 13-dn l6tiuk
egym6st. Ha valakinek nem megfelel6 ez
az id6pont, akkor tobb ielentkez6 esel6n
probdlunk m6s megold6st talAlni. Tovdbbi
6rdekf6d6s BognAr Magdi: 874 5242 vagy
Ittak Magdi : 544 7162 telefonszdm6n.

lsmeretterieszt6 elSadSs
Kedden, dprilis 11-6n, 8 6rai kezdettel:
Kayser Andr6s videos utibeszdmol6ia
Magyarorszdgr6l, KanadSr6l, Manil6r6l 6s
Ddl-Afrikirdl a Magyar Kdzpont ifjus6gi
term6ben. Bel6p6s ingyenes. A szervez6k
mindenkit szivesen virnak!



FIGYELEM!
Az Arany 6s Ezust bdl, ami

mdrcius 25-re volt meqhirdetve,
szombaton, jrilius 29-6n lesz

megtartva.

A MAGYAR KOZPONT
fOnfEngTE (tot$atas)

"H iszek akaratban, er6ben, szeretetben"
A Szent lstvAn templom befejez5sekor,
hosszas haj6it ut6n meg6rkezett a
dundntfli 6rbotty6nban k6szult harang.
mely unnep6lyesen lelt felavatva. Az6ta is
minden d6lben megsz6lal hirdetve Hunyadi
J6nosnak a lorok6k felett 1456-ban aratotl
d iadal6t N6ndorfeh6 rv Ar n6l.

Kovetkezd h6ten sor kerult a templom
felszentel6s6re, melyel Melbourne
katolikus 6rseke, reform{lus r6szr6l a
Uniling Church, valaminl az evang6likus
p8spok kozosen v6gezt6k. T6viratot kuldott
a magyar katolikus egyhdz feje, az
esztergomi 6rsek 6s dr Porddny L6szl6
canberrai nagykovet felolvasta Antall
J6zsef miniszterelndknek a melbournei
magyars6goi iidv0zl6 level6t. Az6la ez a
templom rendszeresen van hasznAlva
istentiszleletek, keresztel6sek, eskuv6k 6s
temet6sek alkalm6val a hdrom egyhdz
6llal.

A templom 6pit6se ut6n n6h6ny h6nappal
elk6szult a torony alatti kripla, mely 480
elhunyt honfitArsunk hamvainak befoga-
dAsdra alkalmas. A templom alatt van egy
kisebb helyiseg is, mely az istenliszteletek
utdn kdv6zdsra van haszndlva.

A Kozpont legujabb munk6latai az ifjusdgi
6pulet foldszinli helyis6gnek Atalakitdsa,
mely az elmult 6v okt6ber6ben kezd6dott
6s rem6lhet6leg hamarosan elk6szul Ez
egy bel6p6jegy n6lkuli, h6tkoznap esti
sz6rakozdsra is alkalmas helys6g lesz,
minden korosztAly szfim{ra, ahol lehet
majd k6v6zni, kArty6zni, vide6t n6zni, stb.
A hossz0 t6li est6ket kellemes
hangulatban eltolteni' 

Faith Ferenc.

Ktiszrinet nyi lv6nitis!
H6l6s kiiszOnet mind azoknak,
krikinrisen a nunawadingi nyug-
dijas klub tagjainak akik a
gyermek i6tsz6t6r befeiez6s6ben
sigitettek.
Az lfjus6gi Sztivetkezet igazgat6i
kosz<inetet mondanak Maurer
Sindornak a sztinyeg tisztitis6rt.

Tolcsray Bela egyike a Magyar rock, vagy
korabeli kifejez6ssel elve a 'beat'

6satyainak. Egykori tarsait maig ide-oda
fujta a kulonfele elet5rzesek 6s politikai
meggyozodesek szelvihara, o maradl egy
szal gitdrral azon az uton amin elindult. Es

most ideerll

Tolcsvay Bdla: "fvek 6ta fton vagyok"
cimii folk-rock mtisora bemutatSsra
kertil, szombaton, m6jus 13-6n a Magyar
K6zpont ijfusaqi termdben.

Az Anyanyelvi Konfereneia - A Magyar
Nyelv 6s Kultfra Nemzetkozi T6rsas6gnak
1995. 6vi gyermek 6s ifjusdgi t6borai
Magyarorszdgon.

1. Jdt6kos magyar nyelvi sportlSbor (8-14
6veseknek) 1995 julius 11-23. R6szv6teli
dii:22a US doll6r
2. Dunakanyar magyarsAgismeretei t6bor
(9-15 6veseknek) 1995 julius 12-31
R6szv6teli d$:32O US doll6r
3. Anyanyelvi tdbor az erd6lyi havasokban
(10-16 6veseknek) 1995 julius 31-
auguszlus 11. R6szv6teli dij: 320 US dollAr
4. Sdrospataki Nyfri KollQTium {15-18
6veseknek) 1995 jrilius 17-29 R6szv6teli
d{i: 300 US dollAr
5. Tandrtovdbbk6pzS tanfolyam ( a magyar
nyelvet 6s kultfirdt tanit6 hatAron t0li
tan6roknak) 1995 augusztus 1-'14.

R6szvdteli dij:59o US dolldr
A jelentkez6sek 6s a r6szvdteli dijak
befizet6si hat6rideje: 1995 m6jus 10
Cim: Anyanyelvi Konferencia, 1905
Budapest, Bencztir u. 15.

Telefon: Bp: 268 1O59/Telefax:Bp:268 1 054



Aprif is 2, vaslrnap

Aprilis 8, szombat
a .,.
Apfllrs I, vasarnap

|Rrilis 
.11, kedd

Aprilis 13, csiitOrtok

{Rrilis 14, p6ntek
Aprilis 16, vasdrnap

Aprilis 23, vasArnap

Aprilis 29, szombat
Aprilis 30, vas6rnap

M6jus 6, szombat
m6jus 7, vas6rnap
M6ius 13, szombat
M6jus 14, vas6rnap
Mdjus 28, vas6rnap

APRILISI NAPTAR
d.e. 9 6r6t6l "WORKING BEE"
d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet
d.u. 4 6rakor "lsten Kez6ben" irodalmi el6adds
Kabar6 Bonbonniere
d.e. 9 6rakar szentmise
d.u. 3 arakor Reform6tus lstentisztelet
d.u. 3 6rakor Mozi
I smeretterjeszt6 el6adSs
d.u. 2 lrakor K6zimunka kedvel6k d6lut6nja
d.e. 10 6rakor Evang6likus lstentisztelet
d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet
Hrisv5ti bil
d.e. 9.30 6rakor Evang6likus lstentisztelet
d.u. 3 Srakor Reformdtus lstentiszlelet
Wantirna Soccer Club piknikje
TSnch6z
d.e. 10 5rakor dkumenkus lstentisztelet
Sztireti Mulatsig

Mijusi esem6nyek
Regnum G6lab6l
Mozi
Tolcsvay B6la folk-rock miisora
Any6knapi eb6d
Regnum eb6d

A kcivetkez6 kiaddshoz, k6riiik a cikket vagy hirdetdst legk6sdhh

Apritis*,;',fl 
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Szerkesztdbizotts6g:
Atyimds Erzsi: 802 7637, lacsa Ndra: 850 62t0 Kiivesdy Andrds: 846 2675

Kiivesdy Eva:8462675, Koppdn Kati:350 1078
Bdrmi k6rd6ssel megiegyz6ssel vagy hozzdszdlilssal lordulianak a

RENDELESI IV
Szeretn6m a Magyar Kozpont havi HiRADO-jet megrendelni 12 h6napra. Ara
$12.00
t'tEv:
citvt:
MELLEKELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)


