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Fdjo sziwel bricsriztattuk aMagyar Kdzpontnak egyik kival6 igazgatoji$,

llorvdth Jfnost

aki okt6ber 31-6n tragikus korulmdnyek kozdtt elhunyt. Jiinos a Magyar Social
Klub akriv igazgat6ia*i1#f,;J:ffir;r%r.*r* 6s ernoke a wantirna

Minden r6szvdtiink Ilonkrlnak es a gyaszol6 csat6dnak,

.(0) t{0) J l/r

PRESSO . BAR

MEGI.IYILT A
KORCINA PBEffi€.ER

Elve""e a kellemes l6gkort a KOROI,IJh FRESSGA*RB*-Bi
Hallgathatmag-varzen6t,kArtyhzhat,billi6.rdozhat,

beszdlgethet bar6taival vagy az 6tlapb6l viLlaszthat izletes
vacsorAt.

bMTVATARTASI ORAK:
CSUTORToT - pnNfEf este 6 6rht6l6jfelig
SZOMBAT d.u. 2-t616jft1tg
PENTEK d.e. ll-tdl este 10-ig

B6vebb felvillgosit6s: 9800 4544
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A K6zpont most m6,r minden ig6nyt kiel6git a keresztel6t6l az
eskiiv6ig 6s temetSsig. Van templomunk, b6ltermeink, szinpadunk,
6ttermiink, klubhelyisEgtink, tirsalg6nk, sportpelyink, mozink,
konyvtirunk, cserkGszcsapatok, tinccsoportok, ovoda, c6l lov6 klub,
lehet billiirdozni, kirtyizni, olvasni, magyar videokat n6zni,
pikniket tartani, van gyermek jitsz6t6r. Mindezek fenntartisihoz
6s megmaradisihoz a melbournei magyarsig erkdlcsi 6s anyagi
timogatisira van sziiks6giink.
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Faith Ferenc

KOZGYT]LESEK

Minden 6v akt6berdber tartja a Kiizpontoi alkotd n6gy
sz0vetkezet dvi k6zgyiil6sdt, melyen az \gazgatdk
beszdmol-nak a r€szvdnyesekrek ae ehnult dv folyamiiu
v1gzett mulk6r6l, a rendezvdnyekrdl 6s a k<ilrs€gvet€si
6v p6nz0gyi bev€teleir61, kiaddsairdl.

A Regnuru Co-operative Ltd. okt6ber 7-B-6n tadott
krizgyiil€ser az \gazgatdsdg btiszkdn szdtnolt be arrdl,
hogy az 1992 urdjusban elkezdett templom €pildse ds az
alagsorban k€sziilt konyhival 6s mell6khelysdgekkel
ell6tott tdrsalg6, valamirl az elhalillozottsk urndi
szflmdra elkiiltinitett helyisdg elkdsziilt. A tdrsalg6
szciuyeggel, asztalokkal ds szdkekkel van berendezve.
Az dpitkezdsre, butorok 6s egy€b felszerelds vilsflrlilsfua
$430,000 lett forditva. A rdszvdnyesek k<jszOnettket
fejeztdk ki Z{gon l,ajos dpit€szmdrqiiknek, aki tervezte
6s levezette a hi{rom dvig tart6 €pitkezdst 6s az ijnkdtrtes
dolgoz6krak, akik tdbbszdzezer doll6r drt€kii mutk6ja
biztositotta az €pikezds sikercs befejez€sdt. A
szdvetkezet vezet{isdge: Apr6 Erlka, Baranyal Imola,
Feh6r Zoltilry Koppin Kati, Pesti Jinos, Rodek
Anial, Sebdk 7,sald ig*r4at6k, Bog*ir Magdi
1#nzt6ros.

Az Ifjusdgi €s Kulturdlis Sztivetkezet okt6ber 24-€r
tartott kdzgyiilds€n a megielent tdszv€nyesek
besa{moldt hallottak arrdl, hogy az elmult €v
fdtevdkelysdge a Korona Presso-Bdr lel6pitdse 6s

berendezdse volt melyhez a szijvetkezet $10,000-ra
jSrulthozzi- Azigazgatdk egy risze, ellekinive a lbrr6
janu6ri napokt6l, szinte nrinden hdtv6get az dpitkezdsre
forditott, rajtuk kiviil mdg sokan kiil<inbtiz6
szakmabeliek segitettek a ZAgon Lajos dltal kdszitett
tervek alapjdn vdgzett munkfban. Az ijnkdnres mulka
ellendre az dpitkez€s 6s berendezds $60,000-ba keriiih,
melynek el6teremtdsdhez hozzfijflrultak a Kiizpontban
elhelyezett szervezetek, sz{mos egydn kisebb-nagyobb
iisszegekkel, valamint a klub tagsdgi dijat belizetdse.

Tekintve, hogy az emeleten 1ev6 ifjusdgi nagyt€rem
tnlnyo$6 td.sd a csekdly bdrt fizetd nagyar szervezetek
6ltal var haszn6lva 6s csak ritkdn a magasabb bdrt lizet6
idegenek 6ltal, az elmult ktilts€gvetdsi dvbeit
magasabbak voltak a fenntartdsi k0lts6gek, mint a

bev€tel. Remdlhetdleg a jdv6ben ez megv6ltozik. A
szijvetkezet vezetSs€ge: Atyimds Erzsr6bet, Hende
J6zsef, Jand6 P6er, Maurer P6ter, Osmond
Sindor, Sebdk Zsslt Siilly Eta igazgat6k,
tiszteletbeli elndk: Yetd Tibor, titkir: Yetd Olga,
p6na6ros: Supka Margit.

A Social club okt6ber 28-6n tarlotta kdgliildsdt. A
zixszinadis szerint a bevdtel csekdly dsszeggel
magasabb volt, mint a fenntaridsi ktilts€gek, de ezt
ellensulyozta a felszerclds €rtdkcstikkendse
(depreciation), ez€rt papiron ez a szsretkezet is
vesztesdggel z6rta a k0lts€gvet6si €vet. A besa{mold
szerint az 6j 6v ndhr{ny h6napjSban valamit javult a

helyzet a krilrsdgek csrlkkendsivel 6s a bevdtelek
emelkedds€vel. A gyiil€s legfoutosabb pontja volt
annak a javaslatlak vitSja, hogy a szOvetkezet
egyesiiljiin-e a Magyar H6z Sztivetkezettel? Vdgiil is a
javaslathoz nem j5rult horz6 a rdszv€uyesek nagy rdsze,

mivel 29 nem ds 21 igen volt a szavazils eredminye.
Ezek szerfut a Social Club a jciv6-ben is a jeleulegi
alapon miiktjdik, remdlhetdleg nagyobh erednt€nnyel,
rnitt az ehnult k€t 6Ytler. A sz<ivetkezet vezetSsdgel

Bacsa N6ra, Bnriny P6ter, Ili{zy Ir6n' Horvith
Jinos, Klemrn H4inal, Rdzsa Zsuzsa, Szab6 EOi
igazgat6k Bacsa N6ra elTatia az adminisztrativ 6s

pflnztdri teendSket.

A Magyar Hi{z Sziivetkezet" mely e h6napban tartotta
megalakuk{sdnak 40. 6vfordnl6jdt, szintdn oktdber 28-
6n tartotta krizgydl€s6t. Tekintve, hogy a nagy bflterem
tulnyom6rdszt idegenek dltal van haszndlva, ismdt
minimdlis profittal z,6rta az 6vet, melynek
eredmdnyekdnt $1,266 jiivedelmi ad6t volt k6nytelen
fizetni. I-egsikeresebb rendezv€nye a Szent Istvdn br{l
volt $7,500-ral tdmogatta a Korona Presso-bdr
ldtrehoaisdt, igazgat6i kivett€k r6sziiLket az €pitkezdsi
munkdb6l is. A sztivetkezet igazgatdi kem€nyea
dolgoztak a parkoldhely rndsodik rdszdnek v'u)evezetd
ssatorni{inak elhelyezdsdn ds egy€b mutk6latain. A
barna kaviccsal lcteritett 150 kocsi szdmdra l6tesitett
teriilet az emlitett csatornahdldzattal egyiitt $30,000-ba
keriilt, melyet a Kiizpont cissices szcivetkezete,
egyesiilete €s kiiltinbiiz6 csoportja teremtett el6. I*itra
van m6g az utak rendbehozalafa.

A Magyar Hriz Sztive&ezet igazgatdi csal6d6ssal vettdk
tudomdsul, hogy a ti{rssztivetkezet elvetette az egyesi:ds
gondolatft, de kiiz<is munk6ra hajlandd egyesiilds
n€tktl is. A vezet6s€g: Bacsa N6ra Karczag Glzella'
Kdvesdy Andris, Szadovszky Ferenc lgar€at6k,
Falth Ferenc tltkir, aki egyben az eg€sz Kdzpont
csricsszervdnek penziigyi irrfnyit6ja is.

Bdrnerre billent az ivi m€rleg az igazgatdsrigoknak
tiszetlen muk6juk6rt tisztelet 6s megbecsiiLl6s jr{r.
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M6sz{ros Mtinlcfnak 6s Ber6 nyi Zaltitnnak
eljegyz6siik alkalmfl b6l.
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A kovetkezl elladits november
14-6n, este I orakor az Arpdd
Otthonban lesz.
Venddg el6ad5:
Pdsztor Sandor - novell6ib6l ad
el6.

Bel6p6s ingyenes. A szervezlk
m indenkit szeretettel vdrnak.

Oktdberi iinneP€ly

Gratulflunk a rendez6knek irry szinten a szereplOknek a,szep, meghato oktoberi

iinnep6lyert. A szinvonalas mtsort Jekler k6n 6llitotta 6ssze, es a tehets€ges

szereplo gfrda akrkhazza jardtakmtsor sikerdhez: Jekler B6la, Kulcsar Jdzse{

D6libtb Tinccsoport, Ferencz Em6ke, Mindum Magda, a Magyar Baptista

K6rus, a 63 Tormai Cecil Leany Cserk6sz Csapat, Dud6s Margt 6s Bolvary
Miklos. A technikai rdszdt elLiffia AtyimSs Emil 6s Nary Gfbor.

szAruir6cnp neszxAr,oK KLUBJA

Megalakulf a Szlmit6gep hasz.n4lok klubja.
Tovdbbi felvil6g6sit6st: Barna Szik{rd: 9560 9918



Bacsa N6ra
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Kedves R6szv€nyesek
Okt6ber a Kdzpont 6let€ben minfig fesziiltsdggel
teli id6szak. A ktizgyiildsek egymdst kdvetik. A
lev6ltdsra vfu6igazgat6k rem€nykednek, hogy jiin a
friss muukaerS" kicsit csendesebb lesz az 6letiik,
tdbb iddjut a csalddra, eljtihetnek a bdlakra 6s csak
tr{ncolni kell majd.

Ewdl 6vrc csalddds jut rdsziinkre, nings utdnpotlis,
ujra felgyiirjiik az ing/ruha ujj6t 6s csinSljuk a

munk6t, mert akik elvdllaljdk az igazgatdsSgat
kiv6tel nelkiil lelkiismeretes, magyars6gukdrt
mindenkor dldozatrakdsz szemdlyek, akik nem
forditanak h6tat szeretett otthonuknak. Evr6l 6vre
ugyanazok az arcok, szem6lyek iilnek az igazgat6i
asztalndl, ugyanazok a kezek szorgoskodnak a

konyh6n, a kertben. Kedves R6szv6nyesek, nem
unj6tok m6g ugJ'anazon arcokat n€ari? Igaz, hogy a
j6tandcsok mellctt n6hdny, m6g j6 hogy csak n€h6ny
kev6sb6 j6indulat6 kritika is elhangzik. Nem el6g ha
htzal6, utovdgre a kocsis is veri a lovit.

Tegyrik a igazgat6i munkdt nagyit6 al{, n6zzik meg
ktizelebbrril! Okt6beri gyiilds, megvr{lasztottak
igazgat6nak. Eddig j6. Most mi kijvetkezik? A
szdvetkezet titk6ra elintdzi a papirokat, elkiildi az 6j
ntivsort a Justice Department-be, iisszehilja az elsd
gyiildst. A gytil6sen 6t*6zzak az €vi teenddket,
rendezv6nyeket. November: Katalin bdl, ezen rdszt
vehetiink, a Rfk6czi egyesii{et rendezi. December:
Mikulds piknik, hozzuk a gyerekeket unoki{kat. Ezt
az ldusdgi sziivetkezet rendezi, ha sziiksdg van,
segitiink. Kar6csonyi iinaepdly, mindenki Gtt Yan.

Janudr: A sportlub dvnyit6 bdlja, ezen
szorakozhatunk. Febru{r 15-18: Hungarofest. ez

mdr kemdny munka. ndgy napon 6t. Az
ekfk6sziiletek egdsz 6vben folynak. Mdrciusi piknik:
minden sztivetkezet hozz6j6rul, kell a p6nz az ad6ra
(rates). Gondoltatok-e ara, hogy bejtin az egflsz
6sszeg? Nem mildig. Mr4rcius iknep61y, stb. stb.
Folytalhatnfm, hiszen minden holapban Yan egy,
kettd, h{rom rendezv6ny, De mi ebben a probl€ma?
A rendezv€nyekre eljtinnek a r6szv6nyesek, sdt
tdbben segitenek is. Ki nem ismeri Nagy Pandkdt?
Ndlkiile nem lenae k6v6, siitemdny kiszolg6l6s, de a
kertiinkben is ttibtr gaz lenne! A kr6nikfsunk
6llanddan a kertben van, fiivet v6g, iiltet, Yagy az

iires, eldobott italkann6kat szedi dssze. Ki is siiti azt
a sok finom pog6cs5t, kiflit? Sorctjam tovdbb? Nem
igazgatdk ezek a szorgalmas emberek, csak
rdszv€nyesek.
Van az igazgat6sagnak mdsik oldala is! Amikor a

piknik-en ott dllunk egymds mellett, sii{ a pecsenye,

forgatjuk a langost, t5laljuk az 6telt egyiitt dolgozva

ds egymdssal ttiriidve: ett€l mdr? seomjas vagy?,
nagyon bensds€ges bar6ts6g alaknl ki. Ez a

bardts6g segit 6t miadegyiktinket a vitapontokon,
amikor a vdlem€nyek kiil6nbtiznek. Egy tesvdrinek
mondhat6 kapocs tart 6ssze benniinket, legyen az

2Gr vagy 60+ 6ves igugat6.ILdt ett6l i€ltek olyan
nagyon kedves Rdszv€nyesek? Olyan ijesd6, nem
meritek vdllalni ezt a kapcsolatot? Van munka,
probldma, gond, len'ek, siker 6s a jdlv€gzett
munkaval jdr6 megeldgedettsdg. Igen, dolgozunk,
sokat dolgozunk, adjuk id6nket, erdnket amennyi
van. ElsSsorban ahhaz k€rjiik hozzajarul6sotokat,
hogy igazgat6s6g vdllaldsdval segitsetek nekiink.

Okt6ber 28-dn zajlott le a Magyar Tdrsadalmi
Egyesiilet 6s a Magyar 116z Sr.tivetkezet gyiildse.
Mind a kdt szijvetkezetet 6int6 tdrgypontja az

egyesiil6s volt. A k€t 6ve foly6 tdrgyalfsok
kezdetdn mind a k€t Szrivetkezet lefektette
c6lkitiizdseit. A Klub mr{r ezt el'62'(ws tervbe vette
az €pulst befejez6sdt n konyha feldli oldalon. Ere
az engeddlyt is megkaptuk. Az dpitds kivitelez6se
sarkalatos kdvetebn€nyiink volt az egyesiil€s
eset6ben. Hatdrozott ig6retet kaptunk a konyhdnk
felszereldsdnek els6dleges voltdr6l. K6t 6v
elrn*ltdval olyan helyzetbe keriiltiink rrem
kezdhettiik el az 6pir€$. Hanyall{s Sllott be, a
rendezv€nyek csdkkentek. elvesztettiik egyik nagy
kliensiink kardcsonyi vacsor6j6t is"

K6t 6v ut6n odajutottunk, hogy a konyh6nkra igdrt
els6dlegessdget f6lret6ve a fdl kiizpont kiad6sa
keriilt napirendre.

A gyiildseken elhangzott hozzdsz6l6sokb6l
kiemelendd, hogy val6ban megtiilti-e a magyars6g
az eg6*z Kiizpontot? Fenn tudjuk-e tartani ezt a

nagy komplexumot csak magyarok haszndlatdb6l?
Sziiksdg van-e vagy hasznosabb lenne-e kiadni a

Magyar Hdz 6s a Klub helysdgeit? "HA" ez

hasznosnak bizonyulna "I{A" kapndnk megbizhatd
ds tiizetesen 6tvizsg6lt iidetembert vagy tfrsass6got
6s nem lenne ellene kifogds, a Klub
igazgat*sSganak tflnyom$ rdsze nyitva 6ll ujabb
indivdnyok fel6. Az egyesiilds (Amalgamation)
hi6nya nern gr{t16s a kiiziis drdekek 6s hatdrozatok
meghoa{sfhoz,

Kedves Rdszvdnysek, a Ti vdlem6nyeteket is
szeretn6rk hallani. Hozzisz6l{satokat kiitdjdtek be

a Hirad6ba. Ez a kis 6rtesitd a pSrbesz€d

fenntarl6sft hivatott el6segiteni a igazgat6k,
rdszv€nyesek 6s irt miikildd egyesiiletek ktizott.
Haszndtjuk ki ezt a lehetds€get.

TJgy 1rzempgom volt ezeket a sorokat megirni'
mert okt6ber 28-6n kdt sztivetkezetben v6llaltam el
azigazgatGsilgot, a klubban ezen a nailoq kezdtem
10. €vemet e tisztsdgben.



NOVEMBERI NAPTAR

November 5, vasArnap d.e. 11 6rakor Okomenikus istentisztelet
Regnum Bucsu

November 12, vas6rnap d.e. 10 orakor szentmise
Mozi

November 14, kedd lsmeretterjeszt6 el6adis
November 18, szombat Katalin b6l
November 19, vas6rnap d.e. 9 6rakor szentrnise

d.e. 11 orakor Reformitu$ lstentisztelet
November 26, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 10.00 orakor Evang6likus lstentisztelet

Decemberi esem6nyek

December 3, vas5rnap Mikul6s
December 23, szombat Gyertyaf6nyes kar6csonyi est
December 31, vas6rnap Szilveszteri b6l

JEGYEZZE BE A 1996 TTAPTANAAEI
HUTIGAROFEST'96

tgg6 FEE4UAR t5-t6t l$-ig

A kiivetkezd kiadishoz, k6rjiik a cikket v*gy hirdet6st legk6s6bb oktdber 20-ig
f*x-on 98027637, telefonon 9846 2675, vagy Ktivesdy fr)v6,79 Dell{ield Drive,

Templestowe 3l$6 cimre eljutattni.
Szerkesztdbizottsig:

Atyimr{s Erzsi: 9802 7637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andr{s: 9846 2675
Kiivesdy liva: 9846 2675,

Birmi k6rd€ssel megjegyz6ssel vagr hotaiszfilfussal forduljanak a SzerkesztSbizotsighoz.
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MELL€KELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cfm: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3'152)
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