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1995 december 9, szombat este 6 6rakor

Evang€likus egyhilz szeretet vend6gsdgdre
1995 december 17, vasdrnap Istentisztelet ut6n

Reformrfltus egyhilz szeretet vendegs€g6re

1995 december23, szombat este 8 6rakor

GYERTYAFENYES KARACSONY EST



Azon a mi{rciusi est6n, amikor a szewezdk
elSsztir dugt6k ossze a fejiiket, mdr sejteni
lehetett, hogy nagy dolgok vannak kdsztil6ben.
El6szcir is itt van a hagyomdnyteremtds; szinte
mdr termdszetes, hogy minden 6v sikere a

folytatSsra b6tcrit.

1996-ban febru6r 15-t61 18-ig a harmadik
Hungarofest fesztivdlt fogja rendezni a Magyar
Krizpont.

Ne gondolja senki, hogy unalmass6 vdlhat az

ism6t16d6s. A bizotts6g minden 6vben fjabb 6s

ujabb meglepetdseken tciri fej6t.

A ktivetkezd rendezv6nv sorozat cime a
''A NEGY iVSZAK''.

Tavasz, ny{r, 6sz, tdl. Egy nap, egy 6vszak.
Err51 fog sz6lni a ki611it6s is amir61 most csak

annyit 6rulhatunk el, hogy teljesen elt€r majd a

megszokott bemutat6i formdt6l.

A fesztivrfl megkezdddik csiitcirtcikcin, februi{r
15-6n, de a hivatalos megnyit6 iinnep6ly I6-An,
pdnteken lesz. A meghivott venddgek kcizcitt
neves politikusokat is ktiszcinthetiink.

A miisorban talSlkozhatnak ismdt
kedvenceikkel; a tfnccsoportokkal,
e16ad6m6v6szekkel, a Zeng6 n6ik6russal, de

itt sem fukarkodunk az t$ otletekkel. Nem
maradhat el term6szetesen a szombat esti
tdnch{z sem a sydneyi Transylivaniacs
kcizremiikrid6s6vel. Vasr{rnap d61ut{n pedig az

apr6s6gokn ak h{nzfk a talpa15val6t.

Vannak dolgok ahol egyenesen vdtek lenne
eltdrni a megszokott6l. Ilyen p61d6u1 a konyha,
amely j6 ha ragaszkodik a hagyomi4nyos

izekhez. 6gy gondoljuk, ebben februr{rban
sem kell majd csal6dniuk. Lesz
triltrittkdposzta, szilvdsgomb6c, gulyds,
ktifi{iskaldcs 6s ki tudnd felsorolni, hogy
m6g mi minden.

Es sz6ljunk m€g egy rijdons6gr6l, melynek
sikere a kellSszr{mrl jelentkezdn mrilik" A
tervek kcizritt szerepel egy kiikinleges
kidllitds. Itt mutathatnr{nk be a magyar
iizletemberek, mesteremberek, mtivdszek
mtiveit, termdkeit. Az 6tlet nagyszerii.
Erdekes lenne egy teremben cisszegyiijteni
6s megmutatni a "vil5gnak" hogy mi
mindent tudunk kdsziteni, gyr{rtani. Vdrjuk
a jelentkez6ket.

Iigyszint6n v6rjuk 6s kcisztinettel fogadiuk
az egy€ni 6s csoportos szponzorokat is.

{6rdekl6dni: Kcivesdy Eva:9 546 1275)

A siker Onrikein is mrilik!

K6rjtik tdmogassi{k titleteikkel, anyagilag
6s megjelendsiikkel a Hungarofest-et ezt a
nemzetek krizcitt is rangos esem€nyt.

Jekler kdn

Sakktdbtik, I{6rtyfk kellenek a

Korona Presso-birba.
Ha van otthon, amit mhr nem

hasznilnak, gondoljon r6nk, es

adomiLnyozza a Korona Presso-b6rnak.



YISSUATIIKINTUS - T995

Ism6t eltelt egy 6v, a 40-ik a Magyar Hdz
Szovetkezet megalakulSsa 6s a 15-ik a

Kcizpont 6pitds6nek megkezd6se 6ta-

Tekintsiink v6gig az elmflt tizenkdt h6nap
esemdnyein, hogy mennyire feleftiink meg
kiti.izott cdljainknak, mit tudtunk adni a

melbcurnei magyarsdg osszefcgds 5t szalgitf
dpiiletben.

Alig mflt d az t994-es Szilveszter, a janui{ri
h6s6g ellen6re a Hungarofest
rendez6bizottsdga mitr hazzfkezdett a nagy
tcimegeket mozgat6, februdr elej6n tartott
rendezv6ny technikai munk6ihcz, a ki6llitdsi
t6rgyak kivltrasztilsftrtoz 6s az cinkdntes
dolgozdk szewez€s1hez- A miisor
ossze61lit6sa m6r megtort6nt h6napokkal
e16bb. A rendezvdny sikere feliilmflta az

eL6z6 6vi Folkfest-€t, a n€gy nap alatt 3500
szemdly fordrilt meg a Kcizpont helyisdg6ben,
kciztiik tribb mint 500 ausztrSl ds szdmos mds

nemzetis6gii, akik csoddlt6k a himzdseket,
ndpviseleti ruhdkat, festm6nyeket, szobrokat,
fafaragdsokat, kerdmi6t 6s egydb tisszesen

350 kidllitott tr{rgyat. A tdnc, ze e,

operettdnekesek 6s egy6b rniiscrszfmck
d61t61 djfdlig sz6rakaztattak a ktiztinsdget, a

kcnyha ktjzel k1tezer eb6det 6s vacsordt
szolgrflt ki. Koszcinet a rendezv6ny siker66rt
a 72 o*k1ntes dolgoz6nak, zenekaraknako
tdnccscportoknak, kdrusoknak ds egydb
szerepldknek.

A Hungarofest rendezdi mdg ki sem pihent€k
ffradalamikat, mikor a jelmezbdl kcivetkezett
febru6r krizepdn, mely ujdonsdgkdnt
szfpszlrmfi arab sejket, spanyol t6ncosndt,
cowboyt, Antonius 6s Cleop6tr6t, haj6s
kapitdnyt stb. vonzott.

Mivel ekkor mdr nyr{r volt tobb piknikre is
sor kertilt. Sajnos z kiszr{mfthatatlan
rnelbournei id6jdr6s ttibb esetben a termekbe
k6nyszeritette a r6sztvev6ket.

Azdv folyamdn aKtizpont termeiben szdmos

bdlt rendeztek, h*6tr kevesebbet, mint az

elmrilt dvekben. N€pszeriiek voltak a

D€lib{b, Kalocsa, Gycingy<isbokrdta
tdnccsoportok 6ltal rendezettek 6s a

ddlviddkiek, szdkelykevei 6s muzslyai
b61jai. KiemelkedS volt a Kcizpont
rendez6sdben tartott Arany 6s Eziist br41 6s a

nagyobb tomeget vonz6 Szent Istvdn bdl. A
Rr{koczi Egyesiilet immr{r 35 6ve tmtja a
Katalin b:{lt, melynek drdekessdge a c611ovd

versenyek dijainak kiosztdsa volt- A
legnagyobb tomeget vonz6 b6l termdszetesen

a Szilveszteri b51.

Az 6vek mril6s6val azonban cscikken a b6lok
ir6nti 6rdekl6d6s 6s emelkedik a vasdrnapi
ebddek ndpszertsdge, amit gYakran

h6tkcizben is tartanak a nyugdijasok
sz6rakoztat6s6ra.

A szok6sos nernzeti iinnepdlyeket is
megrendeztiik 6s amennyiben volt ig6ny rd
irodalmi eldaddsokat, tobb-kevesebb
kcizdnsdggel. Magyarorszdgi mtivdszek:
Maros G{bor, Bencze Ilona, Ndmeth Marika,
Marik Pdter sz6rakoztattr{k ttibb alkalommal
az operett vilSgSt kedveldket, Tolcsvay B6la
modernebb zen6t 6s dalokat adott e16. A
mozit szeretdk havonta l6thattak magyar
filmeket, festmdny kir4llitds szeptemberben
volt. OktSberben a Mdrcius Alapitv6ny
tartott kir{llit6st gyermekek 6s tizen6vesek
rSszdre. Nem felejtettiink el megemldkezni a

gydszos emldkii Trianon 75. dvforduldjdr6l
sem.

A kozcinsdg sz6mflra alkalmankdnt tartott
rendezv6nyek csak egyr6sz€t kdpezik a
terrnek haszn6lat6nak. Rendszeres heti
igdnybev€tel van az 6voddsok, cserkdszek,
ti4nccsoportok, cdllcjnrdk, balettiskola, Tae
Kwon Do, k6trtyilz6k, sakkoz6k,
billidrdoz6k, b6lyeggyiijt6k 6s rijabban a

Krizpont nyugdijas csoportja 6lta1. A Social
Club sziiletdsnapi, eskiiv6 ds egydb
magr{njellegii ti{rsas6gok szi{mr{ra van
igdnybevdve, majdnem minden h6tvdg6n. A



kdt nagyterem pedig - amikor nincs magyar -

idegen rendezvdnyek rdszdre van bdrbe adva.

A Szent Istvdn templomban rendszeres
katolikus, reformdtus €s evang€likus
istentiszteleken kiviil keresztel6ket, eskiivdket
€s sajnos egyre titbb temet6st tartanak
papjaink.

Az elmflt tizenkdt h6nap alatt az cinkdntes
munka eredmdnyek6nt sikeriilt befejezni a

tervbevett 6pit6si munkdlatokat: a templom
alatt kdsziilt ti{rsa1g6t, a Korona Presso-Bart 6s

a kiikinbcizd szi:rten lev6 helyis6geket
cisszekcitd hidat, mely megkrinnyiti a

kozlekeddst. Az rij helyisdgek berendezdsdt €s

felszerelds€t is beszereztiik.

Az elmodottakb6l l6that6, hogy legiobb
igyekezetiink szerint a kitiizott cdlokat
megval6sitottuk. A jriv6 €v megoldand6
probl€m6ja a tcinkrement bejdrati 6t
helyrehozdsa, melyhez komolyabb tisszegre
lesz sziiksdgiink 6s a hatalmas tit hektdr (10
acre) teriilet rendben tartdsa; kertek gondozdsa
6s a tiizvesz5lyt okozhatd szilraz fii levdgdsa,
melyhez cink6ntes munkaerdre lenne nagy
sziiksdg.

Az 1995 6vet a kdt zenekarral rendezendd
nagyszab6su Szilveszteri b6llal zr{rjuk.
Bizakodva ndziink az I996-os 6vre, melyen
megeml€keziink majd a Honfoglalds 1100 €ves
jubileum6r6l.

Orrimteljes biiszkes6g tcilt el benniinket
tjtmilli6 doll{r 6rtdkit Krizpontunk l6tezdsdn. A
icivSben sikeres miikodds remdny6ben
kellemes kardcsony iinnepeket ds boldog fjdvet
kivr4nok minden olvas6nak.

Faith Ferenc.

szAuir6csP HAszNiLor rr,unrn

A Szimitfgdp haszn6l6k klubja.
Tov6bbi felvilig6sitrist: Barna Szil6rd: 9560 9918

A Nunawadingi ld6s Magyarok
Klubjinak Jelent,6se

A Nunawadingi IdSs MaeTarok Klubja szeptember
vdgdn tartotta szokdsos Evi Kdzgyiil€s6t. A sz6p
szSmban megjelent tagok 6s venddgek az elniiki
megnyit6 vt{n, az esztend6 folyamdn elhyunt
taglainkra, fel6llva eml€keztek. Ezatfln a gdnztdros
6vi jelent6s6t 6s az elsz{tuoldst hallgattuk v€gig. Az
€yi besz6uol6st Simma Istv6n, bejegyzett
konyvszakdrt6 ellen0rizte 6s hitelesitette. A
ktizgyiilds a p€nzldros jelent6s6t kttsziinettel
elfogadta. Itt mondunk ktisztinetet Simma Istv6n
frnak tinzetlen segitsdg66rt.

Az elliik, aleln0k 6s titkr{r jelentdse ut6n a

kiizgyiilds a vezet6s6get felnentette, kiisztinetdt
fejezfe ki egdsz 6vi munkdjukdrt.

Az ifi vezet6r6g irdsban titkos szavazdssal lett
megv6lasztva. Tagtrai: eludk: Gar{l Marika, alelnijk:
Koren Klfua, finztSros: Fekete Istvr{n, titk6r:
Farkas J6nos. A Bizotts6g tagjai: Bcgn6r Margit,
Farkas Irma, Moln6r Ari, Reitter Zs6fia" Sash

Helen, Szabd llona, Vdgvdlgyi (Hzella.

Az6ta kdt hetes busz kirr{ndul6st szervezett
alelnijkiink Surfers Paradise-ba; nagyszertien
sikertilt. Megl6togattuk a Crowu Casino-t
Melbournebel (veszitettiink!), €s most k6sziiliink a

szok6sos nKardcsonyin 6vv6gi bricsf eb6diinkre,
ami deeember 13-r{n, szerdSn lesz meglartva.

Sikeres" kellemes bardti kiirben elttiltOtt klub-napok
ut6n z{rjuk az esztenddt. Remdljiik a jdvti 6vre is
ezt mondhatjuk.

Klub tagfainknak €s minden kedves
honfitrirsunknak nagyor boldog Kar6csonyt ds jd
eg€szsdgben toltdn Uj Esztend6t kivdnunk.

A Vezet6sdg

,9 Szerk"sszfiibaznft s6,g nw,iheo Lellelnas

9(ar rtcsangp. ltnncpeVd. 6s Boldo g

llintzte"lilt hir,tuwL ninlen h"edues

alvnsdn/.,b.

,fr }L[i$lA(N hnvdh.ezii szfrma

f eh r a,rtrb o* f a g negiebwi.
Ti"etdg Evn
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Sully Eta: Emldkszem Bajan a szEP

szokdsokra mikor a Bethlehemesek jdttek,
kar6csonyi dnekeket dnekeltek. Egy
kiilrinleges eml6k fuzddlk az egyik
Kar6csonyhoz: mikor gyerekek voltunk 6s

Bethlehemes csoportba tartoztam. A "Szent
J6zsef'becsipet 6s azt mondta "Anygyalok, Ti
repiiljetek, 6n megyek haza-"

Kiivesdy Evat A Kar6csony
Budapesten mindig csalddi
.. ". 3;.
tinnep volt. Edesap6mmal nagy
izgalommal diszitettiik a

kar6csonyf6t kardcsony est6n.
Eml6kszem az utolsd budapesti
kardcsonyra, 1962-ben, hideg
volt, esett a h6. Ncivdremmel fgy
ciriiltiink amikor egy pilr
korcsolySt kaptunk a kettcink tflsz6re.

Vet6 Olga: A Kar6csony mindig a csaldd
egyiitt 16t6t jelenti. Ez alkalommal a gyerekek,
unok6k, nagysztilSk egyiitt iinnepelnek. J6

n6zni a gyerekek arcin az tirtimei.

Apr6 Erika: Ndlunk a Kar6csony a csalSdi
cisszejcivetelt jelenti. Orcim az ajrind6k osztds,

6s az 6jf6li mis6n r6sztveszlink-

Teleky Ilona: Egy gyerekkori emldkem
kardcsonyr6l. Budapesten laktunk, de a

kardcsony mindig Nagymamr{mndl volt
tartva Pilisen. A gyerekeknek cipdjiiket ki
kellett tisztitani 6s az ablakba kitenni, vi{rni
a Mikul5st. Emldkszem a h6borf alatt a

Nagymarndmnak nem volt kardcsonyf6ja, de

helyette a fehdr ler{nder fdt diszftette fel.

Karczag Csiipi: Soha nem
felejtem el amikor a Ndmet
ldgerben voltunk, Edesanyr4m

kardcsonyra harisnydb6l
csindlt babi{t, hogy m6g is
legyen valami kardcsonyi
ajr{nd6k. A babr{t hosszri ideig
megtartottam-

Mark6 Jutka: Csall6kriztin Kardcsonykor
"Mendik6lni" mentiink. Ilyenkor gyerekek,
feln6ttekkel egyiitt h5zr6l, hizra mentek
kardcsonyi 6nekeket dnekelni. Ahazakn{l a

mendikdldkat megkinr{ltdk itallal mieldtt az

6jl6li misdre mentek

Bartha Manci: Eml6kszem a bardtokndl
16vd kardcsonyfdra amin cukorb6l kdsztilt
szci16 fiirtcik diszitettdk a km6csonyfdt.
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BILLIARI} VERSENY
a KORONA PRESSO-BAR-ban

November 30-tol December 3-ig

Gratul6lunk

DEVECSERI KATI-nak
aki a versenyt megnyerte.
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ISMERETTERJESZT6
EL6ADAS

A kdvetkezS elladits december
12-6n, este 8 6rakor az Arpild
Otthonban lesz.
Vend6g el6ad6:
P6loslstv6n-AMagyar
CserkSszek tortSnete
Bel6p6s ingyenes. A szervez6k
m indenkit szeretettel v6rnak.

MAGYAR SPORT NAI,

A Wantirna Huns Soccer klub
szeretettel meghivja 6nt 6s

csal6dj6t, bari4tait 6s ismer6seit
a Magyar Kozpont nagYterm6ben
tartand6 bdlra I996janudr 2A-6n,

szombaton este 7.30 6rai
kezdettel, 6jje12 ig.

A kittind hangulatr6l a hires
MOHACSI GERTNER DUO

gondoskodik.
Sport b6l jegy r{ra $13 -

nyugdijasoknak $10
Izletes vacsora ds ital a helyszinen

kaphat6.
A jegyek az al4.fubi

elefonszdmokon rnegrendelhetdk :

Mdroki Tibor: 9807 9292
Abrah6m J6zsef: 9795 9863
Topcsov Jdnos: 9547 6396
Wright Ilona: 9763 7t57Fi"l

Kaz+munh,a h"ed"tl6b Lt tbia 
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$ cs&tiirtiil<.en, delutdn 2 6rs.hor az $
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$ &l"ndznL* szivesen virnah". g
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* erdehliidnilehet: t
g Jt rt-Wdkdt: Q\((rr6z, $
t Bogndr WLt"al: I 874 542



1 996-OS RENDEZVET'TYEK A
MAGYAR KOZPONTBAN

1996 JANUAR 20 SOCCER KLUB BAL

1996 FEBRUAR 15.18 HUNGAROFEST '96

1996 MARClus 3 t<OzPotrtr PIKNIK
1996 MARctus 17 MARctust ulrurpElv

1996 APRtLrs 7 nusvErl BAL
1e96 ApRrLrs 20 evOruevOssorcnErn enl

19s6 MAJUS 1 1 ARANY Es rzUsr BAL
1996 MAJUS 26 REGNUM rgEo

1996 JUNIUS 15 KALOCSE NEPTNruCEEYUTTES BALJA
1ee6 JUNrus so REGNUM reEo

1996 JULTUS 6 nEltgne rurprAruCEeyUrrEs BALJA

1996 AUGUSZTUS 17 SZENT ISTVAN BAL
1996 AUGUSZTUS 25 SZENT ISTVAN UITIruTP€IY

1996 SZEPTEMBER 7 KISASSZONYNAPI BAL
1996 szEPTEMBEFI 29 REGNUM rgEn

1996 oKToBER 2T oKToBEnl ururuEpEt-v

1996 NOVEMBER 3 REGNUM BUCSU
1996 NOVEMBER 22 KATALIN BAL

1996 DECEMBEFT 8 ttllxulAs PIKNIK
1996 DEcEMBERzz cYERTYATENyTS EST
1996 DECEMBER 31 SZILVESZTERI BAL
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DEcEM BERt -JANuAnl runPrAn

November 30-tol December 3-ig elLLlAnD VERSENY
December 3, vas6rnap d.e. 1 1 orakor Okomenikus istentisztelet

Mikul6s Piknik
December 9, szombat Evang6likus szeretet vend6gsSg
December 10, vasdrnap d.e. I orakor szentmise

d.e. 10.00 orakor Evang6likus lstentisztelet
Mozi

December 12, kedd lsmeretterjeszt6 el6adis
December 17, vas6rnap d.e. '10 orakor szentmise

d.e. 1 1 orakor Reformitus lstentisztelet 6s
szeretet vend6gs6g

December 23, szombat Gyertyaf6nyes karicsonyi est
December 24, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise
December 31, vasSrnap Szilveszteri bal
Janudr 20, szombat Magyar SPort BAI

Februiri esem6nyek

HUNGAROFEST'96
Febru6r 15-t6l csttortok vasfrnaplS-ig

A kiivetkez6 kiadishoz, k6rjiik a cikket vagr hirdet6st legk6s6'bt janu6r 20-ig
fax-on 9W27637, telefonon 98/62675, y&SI Kiivesdy Ev6nako ?9 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkeszt6'bizottsig:

Atyim6s Erzsi: 98027637, Bacsa N6ra:9850 6210, Kiivesdy Andris: 9W2675
Kiivesdy Eva: 9846 2675,

B6rmi k6rd6ssel megieg;rz6ssel vag;r hozziszfilassal forduljanak a
Szerkeszt5"bizotsdghoz.

I I I T I I T 

- 

I 

-RENDELESI iV
rII---.1

megrende lni 12 h6napra. Or" I

I
Szeretn6m
$12.00
NEV:

a Magyar K0zpont havi H[RADO-iet
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MELLEKELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Boad, Wantirna 3152)
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