
trE€iint a-'n FEcnfoglal6s"

Az utols6 Hungarofest 6ta Munkdcsy:
"Honfoglal6s" cimti, nem tfl nagy
m€reIi, reprodukci6ja nem 16that6
eredeti helydn a "Nagyterem" Szocial
Klub ajatajdtdl jobbra fekv6 falon.
A kdp rrivid tortdnete: Bartha Lajost6i
kapott leve1ez6lap alapj ain megnagyitva,
a Jand6 h{zaspdr vdsdrolta meg
Budapesten, a Faith hdzaspSr
bekereteztette itt Melbourrreben, aj6n-
ddkul a Magyar Kozpontnak.

Felk6rek minden "j6 emldkezd
tehetsdggel megdldott" egydnt 6s olyan
egy6neket is, akik a kidllit6s uti{n esetleg
tdvesen becsomagoltdk miutdn lekeriilt a

falr61 a rendez€s alatt, hogy a kdp
miel6bb el6keriilhessen 6s az, eredeti
helydn diszelegien.

Faith Anni

Kik vezetik a Magyar Kdzpontot?

A Magyar K0zpontnak 28 igazgato viseli
gondj6t,miisorait szervezi, javitdsokat
vagy ujitasokat int6z,6pit, ir6nyit, tervez
a j6v6re.

A kedves olvas6k, hogy kdzelebbr6l
megismerj6k az igazgat6siigot, jOv6

honaptol kezdve a n6gy szOvetkezetb6l
egy-eEy igazgat6t mutatunk be.

Rem6ljuk meg6rt€sre ad alkalmat.

Ezen besz6molokkal belatast adunkk a
Kozpont vezet6s6be 6s rem€lj0k jobb
meg6rt6sre vezet.

,

HI.
;--il;;; Kozpont irj;;as'i
6pulet6nek fdldszinti resz6ben az 0j 

I
"MAGYAR VAR.LAK" I

befejez6s6re v6r. Munkis kezekre :

(kulOnosen festdkre) 6s anyagiakra I
van szuks6g, hogy a tervezett iddre

elkeszuljdn.
SEG1TSEG!

A kdvetkez6 rendezv6ny teljes
bev6tele a fent emiitett c6lra lesz

f ord itva.
K6ri iik szlves timogatasft!

1995 julius z-en d6lben a
Szocial Klubban tartand5

svn HAffieHhz sz6t A N}tfr"
nyarson s0lt malac korit6ssel, bor
vagy hfisitd ital, siitem6nY 5s kav6

16 doll6r

A Nefelejts zenekar j*lszik
PASKA BELA VEZEI6S6VEI.

jegyrendel6s
j0nius 29-ig:

Atyim6s Erzs6bet.
98a27637

Vet6 Olga
9561 7689

K6vesdy Andr6s:
9846 2675

2. 6t'f.2. szitm. 1995 jilius
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Faith Ferenc

A Magyar Kiizpont Tiirt6nete
(folytat6s)

A nyolcvanas 6vek vdg6n nagy vdltoz6sok
trirtdrnek Keleteur6pa 6s K<izdpeurSpa
orsz6gaiban. A vdltoz6sok Magyarorszrigon
kezdddnek. 1989-ben el6szcir Gulytis Jen(i,
majd dr Nttgy Ldszl6 l6togatnak el a Magyar
Kdzpontba, ahol ismertetik az otthoni
esemdnyeket, a lakiteleki tal6lkoz6t 6s

tdjdkoztatnak az alak*l6ban levS Magyar
Demokrata F6rumr6l. N6h6ny h6nappal
k6s<ibb viszont vegyes 6rzehnekkel
hallgatjuk Kirdty Zoltdn szegedi k€pviselSt,
aki az 1990 6vi v6laszt6s eldtt ket h6nappal
tart kieldgit6nek nem mondhat6 beszirnol6t.
A magyarorsz6gi els6 szabad v6lasztrlsok
eredm€nyekdnt a kiilfcildiin 616 magyarsiig
viszonya is tenndszetesel megv6ltozlk az
otthoni korm6nnyal szemben. 1990 okt6ber
23-6n, rueghivdsra kiilcinbciz6 v6roskb6l
frkezett vezetd szemdlyis6gek l6pik 6t a

canberrai nagykcivets6g kiiszcibdt, nem kis
meghatotts6ggal, hogy megismerkedjenek
az fj nagykdvettel, dr. Porddny Ldszlival,
munkat6rsaival 6s azok csal6dtagjaival. Ez a
talSlkozds egybe van kdtvc az 1956 okt6beri
szabads6gharc eml6kiinnepellyel. A meg-
besz6l6sek eredm€nyek6nt a nagykcivet 6s

feles6ge 1990 novernber elejdn ell6togat
Melbournebe 6s megtekilti Kcizpontunkat
6s igy alkalma ad6dik valamennyi
igazgat6val tal6lkozni. Az ezt kdvetti n6gy
6v folyarnSn dr Pord6ny Ldsz16 sz6rnos

alkalommal l6togatott el a Kcizpontba.
Az emlitett els6 l6togat6s ut6n n6h6ny h6ttel
fogadtuk dr JesTenszky Gdzdt, az 6j
kiiliigyminisztert, aki korm6nya cdlkitiizdseit
ismertette, majd a feltett k6rddsekre vdlaszolt. Az
Ifius6gi terem ez alkalommal zsufolSsig megtelt a

ktizel 800 fdnyi koz<ins€ggel.

Kdzi*ankn hzdv utbb lclub ia.
,9 hizlmunlro hzduol61, hl"bja

csiitirfiflwn, d,6lutnn 2 6rakar *z

Siry ad Otthonb an tal6lh,ozib.

&tt"d"nl"it sz{a esen u 6r na.l<..

JttaL" &lngfundl, 9544/162, uagg
(Bagn6r &Iagdinal' 987 4 5242

minl.en

€rd"l"IUfl"ilehet:



.tuxtust gsrwEwYEK A
XOZPOttTBA\I

A honap kezdddott Nimeth llarika 6s Narik Pdter
operett g1laesttel amit az lfiusdgi 6s Kulturi1lis
Szovetkezet rendezett. A kdzel 206 venddg nagy
6lvezettel 6s nosztalgi6val hallgatta vdgig a
mfisort. Szinetben meglepetdskdnt kitfind
Hortobdgyi hSsos palacsintdt kapott minden
kedves venddg. lsmdt egy sikeres est a
rendezdknek.

Mdsnap, vasdrnap jrtnius 4'6n a nemzet gydsz
esemdnydre emlAkeztiink, Trianon 75.

dvfordul6jdra. Az iinnepily nagyon szinvonalas
es meghat6 volt. Gratuldlunk Zsembery Mardnak
6s Dudds Lacinak akik a m4sort rendeztdt<,
valamint a szerepl6knek akik olyan nagy szdmban,
szdmtalan prdbdk utdn a megemlfikezdsen
rdsztvettek.

Kdvetkezd rendezvdnytink vasdrnap i*nius | 8-6n
volt, a Disznfitoros ebdd amit a Magyar Hdz 6s
Szocial Klub igazgatdk rendeztek. A kellemes
zendt a Magyar Ndgyes zenekar adta. Gondolom
egy vendeg sem ment Ahesen haza! Koszoniik a
venddgek tdmogatiisdt 6s tigy szintdn a
szeruezfiknek az el6kdszi-l6st 6s fdzdst.

A munka az lfiusdgi terem alsd rdszdben tovdbb
folyik. Szeretndnk, hogy minnAtr el6bb
befelyezddjdn. Most mdr igazdn az utoslO
simitiisokndl tartunk, mint p5lddul a falak festdse.
Ha valaki tud szombatonkAnt segiteni
j e le n tkezzen Vetd Ti barn 6 I.

Kdvesdy Eva

A Nunawadingi ld6s ilagyarok Klubia
'1995 els6 fel 6ve a v6g6re i6r. Csak egy
rOvid 6ttekint6s hogyan telt el ez a hat
h6nap.
A ny6ri sz0net utan ianuilf-.Z5t?n tartottuk
elsd klubnapunkat.
Februdr 7-6n egy buszra val6 tagsdgunk 5
napos k6rutaz6sra Tasm6ni6ba indult. Az
id6j6r6s kedvez6 volt, sok €rdekes
l6tnival6ban volt r6szunk. Mindenki
megel€gedetten 6rt haza.
Febru6r 15-6n k6z6s d6li 6tkez6s a
"Smorgy"-ban a Burwood Highway-on.
Febru6r 22-6n el6ad6s mellr6kr6l.
Mdrcius 1-6n BBQ a Lajos Ligetben.
Jrinius 21-6n eb6d a Szocial Klubban 6s
i0lius 20-6n eb6d a "Kakuk"'ban amire
most k6sziilunk.
Augusztusban az 6vi k6zgyri16s
megszervez6s6re kerill sor,
M6rciusban 2, Aprilisban 2, mdjusban 3 6s
j0niusban 2 klubnaPunk volt.
ElSaddsainkon film vetit€s, eg6szs6g
v6delmi el6adis, utazdsi beszdmol6,
Tolcsvay B6la el6adisa 6s zene tette
vdltozatossd az isszeidveteleket.
Nagy sikerri volt az Aclelaide'i
kirdndul6sunk 6prilisban. Okt6berben
Queensland-be megytink k6t h6tre.
K6zben n6mi neh6zs6ggel kellett
megkuzden0nk az 0j k6zigazgatasi
szervezet meginduldsiival. Lassan
minden elrendezddik.
Minden 6rdekl6d6 id6s magyart hivunk 6s
szivesen l6tunk klubunkban.
Magyar kdszdnt6ssel

F.J. titkar.

ISMERETTERJESZTO
nr6anAs

A kovetkezo elfadds jflius
11-6n, este 8 6rakor az Arp6d
Otthonban. Venddg el6ad6k:
dr. Bacsovszky Erzs€bEL PhD,
a kinai termdszetes gydgy-
m6dr61;
Pr{los Istvdq a magyarorszdgi

cserk€szet t6rtdnet€r6l tartanak
ekiadi{st.
Beldpds ingyenes. A szervezdk
mindenkit szeretettel vi{rnak.



Ez nincs, -Az nincsn - Mi6rt nincs?

izony mdg sok minden hidnyzik a

K6zpontb6l, kedves magyar testv6rem. Hidd
el, ezt a vezet6k tudjrik legjobban. Gyere h6t,
hogy meglegyen!
Milyen j6, hory akik feldpitett€k 6s az6ta is
vezetik a MI szeretett Kdzpontunkat, biztos
fdldre ds nem a fellegekbe 6pitettek. Titkon
bevalljuk, j6 pdrszor nekiink is kdte$jeink
voltak, vajjon be tudjuk e fejezni. Sokszor csak

azdrt-is adtunk ujra eissze az ezer dolh{rokat,
fesztiltek ujra izmaink, mert ha m6r elkezdtiik,
egymfs irrinti becsiiletb6l, csak azert is
befejezziik, megcdfolva a "szalmaliing'*t. Meg
azt is j61 tudtuk, hogy sajnos vannak olyan
gyfszmagyarok, akik kajfn-vigyorral v6rjak,
hogy a Kdzpont megbukj6k.
K0lcson6ket felvenni,- nem vicc, - aztAn
fizethettdk volna a magas kamatot. Nos nagyon

biiszkdk lehettlnk ni, hogy feldpitettiik, egy

melbournei viszonylatban kis magyar csoport,
vagJi ezren, a magunk anyagl erej6b6l, magunk
munkijfval ds maguk tudtis6val, ADOSSAG
NELKUL. Hidd el kritikus magyar testvdrem, mi
is tudjuk, ha tdbb mag/ar segitett volna, m6g
szebb 6s jotlb lehetne volna a Magyar Kozpont..

Na de nem kds6, mdg szivesen vessziik a mindig
6pitd kritil*ival, javaslatokkal, anyagiakat, munka
ds tudr{s hozzfijirulixinal. Gyertek kedves maryar
testv6reim, ldtogassatok a TI Magyar
Kdzpontotokat. Valamennyiiink<in mrilik, hogy

olyan legyen a melbournei magyarok otthona,
amit legf0'bben kivdnunk. De mielStt kapni
akarunk, magunknak kell adni, mert az nem

"szocialista csalifu', csak v6rni titott sziiial a siilt
galambot, vagy m6sdt elvenni. Es hogy es nem

'csiiki szalmiija", do szdvetkezeti rdszvdnyekkel
hivatalos tulajdon, akik feleldsek drte, de ahol
minden becsiiletes rnagyar lehet resrvdnyes.

Gyertek, lehet kis rdszletekben is megvenni.

Hangzulyoszom: ez a K<izpont minden becsiiletes

magyar6, minden magyar szivesen van l6tva, de

csak rajtunk mrilik hogy megbecsiiljiik ds

biiszkesegiink legyen.
Obsitos

Javaslat: Az fij klub szoba nevdre
javasolom: t'Kiss-Cs6kol-lak"

Sz6gyelh etj iik....

indannyian taft{lkoztunk kis pistrikkal ds

nagy karcsikkal, akik kemdnyen meg-
dolgoztak dletiikben, csalfdjuk nem volt

ds szep kis vagyont gyiijtdttek 6ssze.

Szomoriran olvashattuk a napokban az

irjs6gokban, hogy sok kis jdnos €s nagy karcsi
meghalt AusztriiLlifban, vdgrendeletet nem
hagtr'tak, keresi az SLllam, tud+ valaki a

hozzAtartbz6ikr6l, mert mfskii:l<inben a sok-
szisezer dolldrt 610 vagyonuk az iillamra marad,

(miuL{n minddg fizettdk a sulyos ad6t).
Ez a szomorfi hir kdt emberi gyengesdgiinkre

hivja fel a hgyelmtinket: Egy, hogy abban a
hitben ringatjuk magunkat, hory drdkkd fogunk
61ni 6s majd magunkkal vihetjiik fill6reinket; a

m6sik, hogy nagyon Onzdk vagrunk. Vannak
mdg rosszabbak: akik mondjuk elhagyott
macskiik otthonira hagyjdk nehezen szerzett
vagyonukat.
Hft ilyen magyar bardtaink is vannak; MCg

olyanok is akik mig j6l megy sorsuk, messze

elkeriilik a magyar tiirsadalmat, de ha bajba

ksrtilnek, elvfrjdk hon{ilirsaikt6l hogy azok
kihuzziik a katyubol.
Az otthon nehezen dl6 6s az ltteni magyar

tiirsadalom joggal €s szdpen k6rheti testvdreit 6s

fiait, ha milry nincsenek szeretteik, rokonaik, vagy

azok nem m6lt6k ra, irry vdglendelkezzenek
olyan cdlokra. amik maS/ar 6s ember tr{rsaik
javfra lesznek. Itt csak megemlitek ndhinyat
(nem sorban); Magyar K0zpont, Arptid
Oregotthon, Magyar iskola, Lakiteleki
Alapitviny, Elszakitott teiriletek mag1ar szervei,

stb.

Kdrem vigyLzzanak, hogy kivel es szabd$osan

vdgrendelkezzenek, mefi kdnnyen drvdrytelen
lehet utolsf kivdnsfguk. Pdld{ul, egy Sllami
hivatalos iroda mfr 2A-25 dollfirdrt drv€nyes

v€grendeletet irhat nekiink.
Ezek a gondolatok, persze, CSAK okos ds

j6szinddku mag/ar testvdreimnek sz6lnak!
Obsitos
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A MARCIUSI ALAP1TVANY

Alakulo gyfil6s6t 1995 jfnius 24-6n tartotta a Magyar
Kdzpont Szocial KlubjAban (kulOn kdszOnet a Klub
vezetdknek a vend6gl6t6sert)
A melbourne-i ifjus6g magyar nyelvi kultu16lis 6let6t
t6mogato t6rekv6ssel, 26 alapitotag jegyezte fel mag6t. A
bejegyz6ssel megkezd6dik a miikdd6shez szuksOges

helyi lehet6s6gek felm6r6se 6s Osszhangol6sa, kapcsolatok ki 6pit6se
Magyarorsz6gi nemzeti kulturAlis alapitvinyokkal, az irodalom, a

zene, a k6pzd 6s mozg6s miivSszet egyes r6szteruletein kialakitando
mf helym u n ka tAmogatAs6ra.
A "Marciusi Alapitv6ny" adom6nyokbol, rendezvSnyek 6s kiadv6nyok
beveteleib6l kiv6n anyagi alapot teremteni az ifjusag ig6nyeinek
megfeleld szinvonalas szorakoz6sra 0nm[ivel6sre 6s alkotomunkAra.

Tovibbi felviligosit6st: Szigeti Eva' 9704 8969



;ui-tust NAPTAn
J0lius 1, szombat D6libab N6pt6ncos b6l
J0lius 2, vas6rnap d.e. 9 6rakor szentmise

d.e. 11 6rakor Reformdtus lstentisztelet
Siilt malachoz sz6l a n6ta
d.u. 3 5rakor Mozi

Julius 9, vasilrnap d.e. 9 orakor szentmise
Erd6lyi eb6d
d.u. 3 6rakor Reform6tus lstentisztelet

Jtilius 11, kedd lsmeretterjesztd eldadas
Julius 16, vasdrnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 11 6rakor Reformdtus lstentisztelet
Jrilius 22, szombat Cserk6sz b6l
Jrilius 23, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise

d.e. 10.00 orakor Evang6likus lstentisztelet
d.u. 3 6rakor Reformdrtus lstentisztelet

Jrilius 29, szombat Arany 5s Eziist 86l
J0lius 30, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

Augusztusi esem6nYek
Augusztus 6, vasdrnap Mozi
Augusztus 19, szombat Szent lstv6n 86l
Augusztus 2T,vashrnap Szent lstv6n unnep6ly

A kiivetkezd kiadr{shoz, k6rjfik a cikket vagy hirdet6st legk6sdbb Jflius 20-ig
fax-on 9802 7 637, telefonon 9846 267 5, v il{Y Kiivesdy Ev fr, 7 9 Dellfield l}rive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkesztdbizottsig:

Atyimis Erzsi: 9802 7637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andrfs: 9846 2675

Kiivesdy Eva: 9846 2675,Kopp{n Kati: 9350 f 078

Brirmi k6rd6ssel megiegyz6ssel vagr har:ziszillitssal forduljanak a

Szerkesztd bizotsighoz.
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I s=*r"tn6* a Magyar
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