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A Honfoglal6s 1100.

6vfordul6ja alkalm6b6l...

tobb rendezv6nnyel eml6kezett meg
a Magyar Kcizpont.

Aprilisban Antal P6ter rendez6sdben
miisoros tcirtdnelmi e16ad6s

keretdben a Honfoslalds
ellzm1nyefu 61, annak lefolydsdr6l
tartott ismertetdst Faith Ferenc, majd
tobb szavalat is elhangzott.

Az 6v kiemelked6 esemdnye az

"Istv6n, a kir61y" rockopera eldad6sa
kilenc alkalommal mdjusban volt
Quittner J6nos rendezds6ben, 7A
fiatal kcizremiikcid6sdvel. A
megjelent ausztrdl politikusok
legnagyobb elismer€sse1 nyilatkozva
lev61ben kriszont6k meg, hogy
alkalmuk volt r6sztvenni az

el6addson.

Jfliusban Ddvai Nagy Kamilla 1100
6ves tcirtdnelmiink dalait adta e15

koncertj6n. Ez alkalommal nyitotta
meg Papp J6zsef, a canberrai
nagykovetsdg iigyvivdje a

Honfoglal6s 6vforduldjdnak em16-

kdre Budapestr6l drkezett ktipek
ki611itdsdt.

Augusztus v6gdn dr. Zsembery
I.6szL6nd a Regnum Marianum
g{rdSjdva! rendezte a Szent Istvdn
iinnepdlyt, mely tcirt6nelmiink
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A Magyar K6zpont
vezetds6ge

rendez6s6ben
1996, okt6ber 12,
szombaton este 7.00 oratol.

A zendt a Frank Charles Big
Band zeneka( szolgAltatja.

Belep6dfj h6rom fogdsos
vacsor6val 30 doll6r

A vacsora elStt egy poh6r pezsg6.

A b6rbol hfisit6 6s szeszes italok
m6rs6kelt 6ron kaphatok.

Megjelen6s estSlyi dlt0zetben

Asztalfoglal6s:
Szabo Edit: 9560 1270

Szadovszky Kati: 9338 1835
Faith Ferenc: 9762 9135

Kovesdy Andr6s: 9846 2675



kiilcinbcizri korszakait elevenitette meg:
6shaza, V{ndorl6sok. Harcok.
V6rszerzcjdds, O; haza tdtetekben ar.

AkadCmia egyiittes kis rockoperdt adott eld.
Ezt kijvet(jcn pedig r6szleteket ldthattunk
Erkel lierenc ''Hunyadi Ldsdd" operdjdbol. a
zene 6s inekszdmok kcizritt trirtdnelmiinket
t-eliddzri szavaiatokat hallhanunk.

Szepternber l5-in a Sydneyben lak6 Kardos
Bila, a Magyarok Vil6gszovets6ge
vezetrisdgdnek talj a" az ausztrdliai magyarok
k6pviseltije. tartott rcjvid ismertetist a
vil6gszovets6g cilkitiizds6rrjl. rnunk:ijrir6i.
eddigi eredmdnyeircil 6s kiilonosen az
elszakitott teriileteken €ld magyarsiig
trimogatdsdr6l. Ezt kovetden az dltala hozott.
az l10O 6ves megeml6kezdsro'1.
Magyarorsz6'gon k6sziilt videofilmeket
vetitette le nagyvdszonon K6sz6 Kdroiy, a
Filmegyesiilet technikai vezetcije. A f6lig
megtelt ifiusrlgi nagyterem kozonsd-ee elStt
megelevenedett a pusztaszeri eml€kparkban
sokezer ember rdsztvdteldvel. jriniusban
megtartott koszoruziisi iinneps6g minden
rdszlete. A csodiilatosan szdp eml6kpark
Arpdd fejedelem szobrdval 6s

honfoglaliiskori 6pi.ileteivel m6lt6 emldket
6Lht uz i i00 6v ei6tti esemdnyeknek. Az
emldkmri koszoruz6sdt Csodri Sdndor. a

Vilrigszovets6g einoke v6.gezte katonai
kisdrenel 6s zenekarral. kiemelve a

v 6r szerzodds j eien tcis6 gdt.

A vetitds miisodik r6szdben l:ittuk a

Budapesten megszervezett nagygyii16st.
melyet a viliig minden rdszdrcjl 6rkezett
magyarok rdszvdtei6vei tarottak. Tijkds
Liiszld kirdlyh rigcimeil6ki re tbrmiitus p iispo k
volt a legn6pszeri.ibb sz6nok, aki az
eiszakiton teriiietek problimriinak
megold6s6hoz kdrte az anyaorsziig
tAmoeati{sdt.

A vetitdst kcivet6en Kardos Bdla vdlaszolt a

feltett kdrddsekre. Majd Herendi Jiinos, az 6v
vdg6n Adelaideben tartand6 X. Magyar
Tal6lkoz6 fdrendezdje k6rte a melbournei

magyarsrig min€l nagYobbszdmu
megielend#t ezen az esem6nyen.

Faith Ferenc.

ISMERETTERJESZT6
el6noAs

Oktober 8-6!'', kedd este I orai
kezdettel az Arp6d Otthonban.

8-10 orSig Dr Cser Ferenc
Magyarors zAgi barlan g kutat6sokro I

ad ismertet6st szoban 6s vetitett
k6pekben

Belep6s ingyenes. A szervez6k
m indenkit szerettel v6rnak.

lO TtvANSAGUNK AZ
IFIO PAntttart

Simon Erika ds Losonc V'ilmos
auglrsztus 3 l-en katatek hdzasdgot
a Szent Istvdn templomban. Az
eskiv'dr a Kluhhan tartott
Iakodalom koverte-
Szepen teritett 6s tdlel ,liszitett
meny'asszonyi asztal v'drta az ifiu
part, a vendegeket pedig piros fehir
zold vtrdggal diszitett asztalok
fbgadtdk. Ferenc l1lmos Koppdny!)
volt a szertartds mester. tr{iutdn
bemutatta a menYas:izony szrileit,
.szeretettel tidv'ozo/re az esktivdre
Delvidekrdl |rkezetr Losonc
hizaspart majd az ifji pdrt.
A jo vacsora, zene is \,'ilmos
kozismert szorakoztato tehetsdge
ig,en jo hangtlatot teremtett.
Ej{elkor a szep menyasszonybol
csinos menevcske lett az o-hazibol
kuldat szep pdrtdval is
kc;t&tykdvel.
Sok szerencsdr is boldogsigot
ki vdnunk az 1j-hdzasoknak.

B,N.



$egitsiink egymdsnak magyar 6lm6nyt
ldtrehozn i gyerm ekei nknek.

mAqYAR
tLr.sz;dcsopoF-c

Erdekes foglalkoz6sok, k6rjdtdkok,
magyar 6nekek 6s mes6k

0-5 6ves gyermekek szilmdra
minden szerd6n de. 10-12 6r*tg a

Magyar Koepontban az ifjus6gi terem
el6csarnokdban.

8zul6k 6s nagysztildk, hozzdtok el a
gyermekeket!

B6vebb f elvi lagos i't6s :

$zilvia: 9754 8175
Edit: 9576 9921

Szeptember 22-tn vasirnap d€lutin Dr
Andrew Theophanous elvefte Dr Kathryn
Eriksson-t. Dr Theophanous j61 ismert a
Magyar Kozpontban, hiszen tdbb
alkalclmmal el6ad6.st tartott magyarorszigi,
illetve d6lvid6ki utjfr6l. Ez ,5v elej6n a

Hungarofesten a menyasszonyt is
megismerttik. A fesztivil utfn legkozelebb az

Istvin a kirily rock operira jottek el, amit
szint6n rragyorl 6lveztek.

Nagyon sz6p gorog templomi szertartd.s utdn,
Keilorban az Ultimo Reception ben volt a

lakodalom. Az izletes vacsora mellett, a j6
harrgular6l egy gorog zenekat gondoskodott,
aki a keringdtdl kezdve a '*Zorba" gorog
tfncig mindent jitszott. A 4ZA vend6gekbOl
kiemelkedett kildnosen kett6. Egyik Kim
Beazley feles€ge, Annus Zsuzsa, aki magyar
szirmazdsu, valamint Gareth Evans aki nem
csak a magyar politikai helyzetet j61 isrneri,
de meg Budapest sz6psegeir6l is eltudott
besz,6lgetni.

Sok szerencsEt es boldogsAgot kiv6"ntrrk a

hizaspirnak, es rem,6ljrik, hogy a Kozpontba
rijra rnvidesen litjuk.

Kovesdy Eva

IVlit akartam el6rni
Ma grarorsz6 gi litogatisom

alkalmiYal!

Aki szeret nydron menni
Magyarorszdgra, az biztos, hogy a nagy
hideg e161 akar menekiilni. En nem ez a
tipus vagyok, s6t inkdbb f6j a szivem
amikor nem tudom dlvezni a sieldst Mt
Buller-en. Mi is volt ami
Magyarorszdgra csalt jfiliusban. Eldszcir
is, tudom pozitivan rnnndani, hogy
ulstvdn, 

a kir61y" rockopera nagy €lmdny
volt nekem, amit bcldcgan bevallok ds
hogy mdgis ez amagyar vdr 6l mdsokban
is a vi16g mdsik oldalfu a wantirnai
Magyar Kdzpontban is.

A c6lom azvolt, hogy tal6n majd jobban
megismerem azt a hazaszeretet 6rz6st
amit csak magyar fiildcin lehet
tapasztalni, 6s f6k€nt ebben a

millecentendriumi 6vben tuduk jobban
megismerni nemzetisdgtinket. Ez6rt az
els6 p6r napot a N6prajzi Muzeumndl
tdltdttem ahol megtekintettem az

"ftazdsok Magymorszdgafi" cimfi
ki611ft6st, valamint a Finnugorokr6l
szol6 ki6llitdst. Oriiltem, hogy
videofilmre sikeriilt felvenni. Tcibbek
kcizcitt i.rdekes kdpkidllitdst is
megtekintettem amely mutatta, hogy
1933-ban Pesten hogyan j6rtak ez
emberek eydgyfiirdtjkbe. Az 6vek
vSltoztak, de az emberek nemo mert
most is szeretnek a gydgyfiirdcikbe jr{roi,
ezen kivtil szinhrfuakba, egyszerti
dttermekbe 6s szeretik a nosztalgidt a

r6gi hangulatos dpiiletek ktizcitt.

Szerencsdm volt, hogy az Opusztaszeri
Magyar Nemzet Emldkparkban jr{rtarn,
ahol a Feszty krirkdpet 6s Istv6n kirdly
koronfjdt 16ttam. Itt drertem tal6n a
legiobban a magyar n6p eredetdt.

Kcivetkezd dlm€nyem a N€pstadionban
volt, a Kerepesi 6ton ahol megfigyeltem

folytatodik 4, oldalon



egy "fjra sziiletett keresztdny"
taldlkozdst, ahol tcibb mint 18,000 ember
volt reggel, est6re megtelt a stadion. A
Ndpstadion krtriilbeliil akkora mint a

melbournei Flinders Park Tennis Centre.
Az istentiszteletet amerikai zene kis6rte.

A Juventusz 6s Danubiusz rddi6Sllomdsok
nagyrdszben Amerikai 6s Angol popzen€t
jdtszottak, ndha m6g az ausztr{l INXS 6s

AC:DC szdmait is jdtszott{k. Tcibbszrir
felfigyeltem, hogy a bemond6
osszekeverte ar. angol szavakat a

magyarral, hogy jobban hangsulyoza a
zene drtelmdt. Erdekes volt egy interjft
hallani a Duna televizidn egy lemez
szerkesztd vdllalat fSrendezfj€t, aki
kijelentette, hogy a magyar popzendszek
k<izcitt legiobban hidnyzik az angol sl6ger
6s ritmus. Teh6t, mondhatom, hogy a
fiatalok amerikai 6s angol befolydsok alatt
kultur6l6dnak. Szeptember l0-6n volt a
Michael Jackson koncert Pesten amire a
jegy6rak 50 doll{r kririil voltak.

A budai Vdrnegyed trirtdnelmi kcirny6kdn,
a Mdtyds templom €s a Hilton Szdlldhoz
krizel 1904-ben 6piilt miiemldki dpiiletben
hagytam anyagot az itteni kulturr{lis
esem6nyekr6l, mint "fstv6no a kirdly"
rockopera el6addsrdl, a Szent Istvdn

templom cikumenikus Isten tiszteleteirdl, a

HungarofesztrSl, n6pt6nc 6s kiilcinb6z6
egyesiileteknek el6ad6sair6l, b51okr61,
cserkdsz taldlkozokrdl, csalfdi est6kr61 6s a

Magyar iskol6r6l, amit a Regnum
Marianum Katolikus Egyh6zk<izs6g
olinditott hrisz €vel ezel6tt. Ezen kiviil mdg
hagytam tcibb oldalas ir6st a k6t kultura
probl6mdir6l amit tisszedllitottarn a t7
6ves kciz€piskolai tanit6s tapasztalataira
alapozva. Errdl a t€mr{r61 egy interjum is
volt a Duna televizidn, ezentfl hagytam
nekik is anyagot a rock oper6r6l 6s mds
kulturdlis rendezvdnvekrdl.

Szr{mit6gdp oldalon is volt siker ezen az

uton. L6trejott az INTERNET WEB-en,
Szakmdry Zsolt segits6g6vel a "Victorian
Hungarian Community'n amit meglehet
ta151ni a VICNET cim alatt.
najo @connexus. apana.org.au,/-najo.

Ahogy l6tom az INTERNET- en van
lehet6sdg a kdt kultura krizritti kapcsolatot
kidpiteni.

Barna Szd6rd
Magyar Krizpont Szr{mit6g6p Klub
Szerkesztdje

EYI KOZGYT]LESEK

Az lf.iusigi 6s Kulturilis Sziivetkezet 1996 okt6ber 220 kedden 7.30
rakor tartja 6vi ktizg5rfil6s6t.

A Regnum Egyh6z Sziivetkezet 1996 okt6ber 25-En, p6nteken 7.30
6rakor tar{ia 6vi kiizgyfil6s6t.

A Magyar H6z Szdvetkezet 1996 okt6ber 26-6nszombaton 5 6rakor
tartja 6vi ktizgyfit6s6t

A T6rsadalmi Egyesiilet (Social Club) L996 okt6ber 26-6in, suombaton 3
6rakor tartja 6vi ktizgyiit6s6t.

K6rjiik minden r6szv6nyes 6s 6rdekl6d6 suiv€s megielen6s6t.



K 6ri*,,nh"a k ed.v el6h" blab in

& h"ezt*uth"a h"plpeluh" hluhio mtnden

hin a.p nu&salih. csfrl6*6h.dn tal,rtlkazib,

l6Jati.n 2 6sah.or a Szent Sslu&n.

tanplom alalt t6\,6 tfusalgiba*.

&Li;ndenLi haezs magd.ual wff,t

h.,anmanh"AiAt hime6*en, varrisbon

ingynesm hofhnt t**i.cs*t sz*h.ertat5l.

}lnvor&er* e4y dd*A* egyfitt efin$ve'

bellemes b\rngadhun - szeretettel

v dranh. minlen er dehlSdiit.

'Tnv,ilfin feluil,6gos;t*st h.aphnt:

JuoL &Lagdi*l: g$4{ / 162,

Bogwrtl &tatdi*l' g 8745242

MAGYAR K6ZPONT sZAnnir6cf p
KLUBJA

Szeretn6 megtudni, sdt megtanulni, hogy
. milyen is ez a digitdlis vezdrldsfi masina,

amely lassankdnt a mai €let minden
tertiletdt behfllozza?

. mit jelent az, hogy "kdzponti egysdg",
"mem6ria", ds az ezeket miikddtet6
*program"?

. alkalmas ez a g6p arra, hogy bdrmely
felhaszndl6nak a munkdjdt felgyorsitsa 6s

elvdgezze Lz adatfeldolgozds f6raszt6
(gyakran igen tmalmas) feladat6t?

. milyen iizleti el6ny6ket dlvezhetnek azok
aklk hasznr{ljdk az "Internet" h6.l6zatot?

. hogyan lehet (avagy milyen
megfontolfsok alapjrfln cdlszerii)
elddnteni, hogy milyen szdmitdgdpet kell
venniink, avagy egydltaldn 6rdemes-e
kblteni rd?

r mit jelentenek val6ban azok a fura
kifejezdsek amelyeket mindenki haszndl,
de nem mindenki drt meg? (FDD, HDD,
16 Mb mem6ria, CD-ROM, PC, Mac,
stb. stb.)

. rnilyen el6,nyei vannak a "Windows 95"
3.1 vagy 3.11 hasznflililnak magyarul
vagy angolul?

. hogyan miikb,ilik az Angol-Magyar sz6t{r
a szdmit6g6pen?

. hogyan szedjen szdt 6s rakjon 6ssze egy
sz6mit69dpet?

. milyen is a sz6mit6g€p "nyelve"?

Szeretn6 megtanulnl?
Szeretne meghallgatni 6rdekes szakemberek

el6adisatt?

A Magyar Kiizpont Sz{rit6gep Klub tald.lkozik
minden els6 szerdda a h6napban, az Magyar
Kbzpontban este 7.30-kor. Mindenkit szivesen
vdrunk, ha 6rt, ha nem a szdmit6gdphez. Bdvebb
felvildg6s{rdst add: Barna Szllird: 956} 991E,

A ktivetkez6 Szimit6g6p Klub iisszejiivetele
Barna Szitird lak6s6n lesz (50 Alex Ave,
Wheelers Hill, telefon: 9560 9918) okt6ber 2-
6n, este 730-kor. A INTERIYET bemutatAsa
lesz "Victorian Hungarian Community', a
YICNET cim alatt. Mindenkit szivesen
virunk akif 6rdekli a szimit6g6p

KOBOI{A
P&ESS0:sA&

Elvezze a kellemes ldgkort a

Koftor{& P&CffiBAnS*fi
Hallgathat magyar znneq
k6rty 6zhat, billidrdo zhat,

beszdlgethet bariitaival vagy a
vSltozatos 6t1apb61 vdlaszthat

izletes ebddet/vacsori{t.

NYITYATARTAST ONAT:
csuroRrorr6l -

SZOMBATIG
este 6 drdtdl 11 ig

VASARNAP
d.e. 11-tdl d.u 5-ig

BSvebb felvildgositi{s vagy
asztalfoglalds : 9800 4544



OKToBEHI NAPTAR

Oktober 6, vas6rnap d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 1 1 6rakor Reformdtus lstentisztelet

Okt6her 12, gzombat Arany 6s Eziist Bril
Okt6ber 13, vas6rnap d.e. I6rakor szentmise

Mozi
Okt6ber 8, kedd lsmeretteriesztd elSadSs
Okt6ber 20, vas6rnap 11.30 6rakor Koszorfzds a carltoni temetdben
Okt6ber Z?,kedd lfiusigi 6s Kulturiis $zovetkezet

6viktizgyfil6se
Oktober 25, p6ntek Regnum Egyh6z Szovetkezet

6viktizgyfil6se
Okt6ber 26, szombat A Tirsadalmi Egyesiilet 6viktizgyfilSse

Magyar H6z $ztivetkezet 6viktizgyii l6se
Okt6ber 27 vasdrnap d.e. 8.30 6rakor szentmise

d.e, 10 6rakor Evang6likus lstentisztelet
Okt,6beri tinnepdly

HOVEMB ERI ESE!il ET.IVET
November 3, vasirnap Regnum Bfcsit
November 23- szombat Katalin Bal

A kiivetkezd kiaddshoz, k6rjiik a cikket vagr hirdet6st legk6sdbb okt6ber 20-rg
fax-on 9ffi27637, telefonon 9846267$ v&Sy Kdvesdy Ev6nak,79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimrc e$utattni.
Szerkesztdbizottsig:

Atyirnis Erzsi: 9W27637, Bacsa N6rar 9850 6210, Kiivesdy Andr6s; 9W2675
Kiivesdy Eva: 9845 267 5,

Birmi kdrd6ssel megiegyzdssel vagr hozzisu6ilirssal forduljanak a
Szerkeszt6'bizots6ghoz.
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RENDELESI iV
Szeretndm a Magyar K6zpont havi H[RAn6-jat megrendelni 12 h6napra.
Ara $12.00
NEV:
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MELL€KELEK $1? CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNO.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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