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A melbournei
Rik6czi Egyesiilet

szeretettel meghija 6nt,
valamint kedves bari.tait

6s ismer6seit
a Magyar Kbzpantban

tartand6

KAT'&L.JNBAL.&A
1996. november 23-dn,

szombaton este 7.30-161
6iiel 1 6riig.

A j6 hangulatr6l a
MAGYAR IIEGYES

ZEUEKAR gondoskodik.
A fitataloknak

AFTER FIVI DUO
Izletes vacsofa, hf:zi
siitem6ayek, italok

kaphat6k.

GAZDAG TOMBOLA
Bel6p6dij: $13,

nyugdijasoknak $1O,
18 6ven aluli fitaloknak

$6.

Asztalfoglalis:
Urbin Ferenc: 9569 A252
Mukus J6zseft 9AO7 9098
Rostis Mityis: 9763 A238

Faith Ferenc

Evi bes zimol6
Ismdt eltelt egy 4v 6s eldrkeztiink
okt6ber v€g€n a Krizpontot alkot6 n6gy
szovetkezet 6vi kozgyiil€seihez. A ndgy
igazgatds{g besz{molt az elmult tizenk6t
h6nap miikcidds€r5l. Megtartottuk a

szok6sos nemzeti iinnep6lyeket,
rendeztiik a hagyomi4nyos b61oka1.
Megemldkeztiink a HonfoglalSs 1100.
6vfordul6j616l ismertetd e16ad6ssa1.

k6pki61litdssal, koncerttel, magyar-
orszSgr video bemutat6ssal. Tartottunk
piknikeket a Lajos ligetben, ha j6 id6
volt 6s borong6s es6s napon a teremben.
Megrendeztiik a sikeres Hungarofestet
kir4llitrissal, koncerttel, 6tkeztet6ssel
tobbezres krizrins€gnek.

Befejeztiik a Korona Presso-B6r 6pit6s6t,
mely egy hangulatos helyis6g 6s
ndpszerii 6tterme lett a h6tvdgeken
megjelend kcizrinsdgnek. Az rinkdntes
munka ellendre $60,000-ba keriilt
beledrtve a berendezdst 6s a konyha
felszerel6st. Kciszcinet 6rte azoknak a

szervezeteknek 6s egy6neknek, akik
hazzajSrul{sukkal lehetdv6 tett6k ennek
megval6sitdsr{t. Ujra dpitettiik a

bevezet6 utat 110 m6ter hosszrisi{gban,
$21,000 kciltsdggel. Kivdgattuk az
osszes fenydf6t a keritds e15tt, miut6n
egyet kidontdtt a vihar.

Otthont adtunk a hdrom egyhdznak, a

3. 6\,f. 6. sziim. 1996 november

folytatodik 3. oldalon



$egitstink egymdsnak magyar 6lm6nyt
l4trehozni gyerm ekeinknek.

slxQYAF-
liLC.sz;ocsopoR.c

Erdekes foglalkozAsok, t<6rjdt6kok,
magyar 6nekek 6s mes6k

0-5 6ves gyermekek szdmdra
minden szerd6n de. 10-12 6rAig a

Magyar Kdzpontban az ifjusagi terem
elficsarnok6ban.

Sztilfik 6s nagysz0l6k, hozzdtok et a
gyermekeket!

B6vsbb. f e lvi lasos it6s :

$zilvia:9754 8175
Edit: 9576 9921

MOZI
A flffii kfivetk€26,6s errre az 6vre utolstf

elOadfsa november 10.6n tes;

1997 mfrciusbrn lesa az elsd el$edds.

ISMERETTERJESZTo
EL6ADAS

November 12-6n, kedd
este I 6rai kezdettel az
Arp6d Otthonban.

8-9 6rdig Dr Perdnyi
L*szl6
A depresszi6rdl - 2. r6sze
g-10 6rriig Polgf r Lajos:
"Mit jelent a magyarsag
tudat"
Bel6p6s ingyenes. A
szervezdk mindenkit
szerettel v6rnak.

KO&OT$A

P&ESSesA&
F-lvezze a kellemes 1€gk6fr a

KO&O!|A Pfts$SegAne*fi
Hallgathat magyar uendto

ki{rtyr{zhat, billidrdozhat,
beszdlgethet bardtaival vagy a
vdltozatos dtlapbdl v{laszthat

izletes eHdet/vacsordt.

NYITYATARTAST 6NAT:
csuroRrorrdl- -

SZOMBATIG
este 6 drdtdl 1t ie

YASARNAP
d.e. 11+61 d.u S-ig

Bdvebb felvilf,gositds vagy
asrralfoglalfs : 9800 4544

%dzi,rr,unko Led.vetffi" hlvh ia

,& krrlimunha hdwrhh LL/,io nrnfun
hnnop rwt,sodik csilfirtihen tel,ilkazih,

dilutnn 2 6ral'"ar u, Ezreu/ Sstad;n

tsnphn al*fr Iefi fi,rsalg6b*n.

&[;nl""bt lnzen n*g,frv&l widl
k.&,;trnankdidt; himeisben, uerr&sbon

iagga*sen ksduf fu${sat sznft"qtiitihl.

}l.el.Nr,hen egg ltil*a* 6 r)*6ltue -

Ldla*es kAmy*&en ' szed.d.tel

tfirglr,h. wind*n * dphlttffit.

%:{ffia f aluitdra sth6,* hlphaL

J&eh Wd*,nl: gJSg|r6z,

'}ogn'6r &Aad*ndl: I 974 Wz



Knox Idds Magyarok Klubjdnak, mely
kdthetenkdnt jtrn 6ssze, t6bb alkalommal
pedig a Nunawadingi csoportnak. Helyet
adtunk az Erddlyi Szdvetsdgnek, Rdkdczi
Egyesiilet, Victoriai Magyar Emberjogi
Alap, Szabadsdglrarco*ok, a Kalocsa,
Dgibdb, Gyiingyiisbokrdta tdnccsoportoko
cserkdszek, cdlltiv€szsk, sakkozdk, Tae
Kwan Do mfikriddsdnek 6s rendez-
vdnyeinek, Itt tartottdk hdrom h6napon
keresztiil az nlstv6n a kirfly" rockopera
prdb{it. 1700 kcitetbdl 6lld krinyvtdr is van
csekdlyszdmu drdekldddvel. Ma mfu ott
tartunk, hogy a Kdzpont szinte minden nap
vart valamilyen cdlra haszndlva.

A ndgy szdvetkezet igazgat6inak ds
csek6lyszdmu segitdtdr$aiknak kcisztinet
ar#* a munk6€rt, melyet az 6v folyamdn
v€geztek. Ugyancsak kdszcinet azoknak,
akik a hatalmas teriilten a ffivdgdst vdgzik
rendszeresen, 6s akik * facsemetdket iiltettdk
6s gondoskodnak arr6l, hogy mindeniitt
szindfs virfgok diszitik a kerteket. Sikeriilt
egy olyan gondnok h{zasp{rt tal6lnunk,
akik lelkiismerste$en vflgzik a rdjukblzott
feladatot,

S4indlatos m6don a fenntartdsi kiiltsdgek
6w6l-dwe emelkedenek: villany, viz, 962,
szenyviztisztitd miikddtetdse, telefon,
tisztitd anyagok, szerndt elvitele, biztositds,
ad6, javitdsok, stb. A jfnius 30-al v€9z5d6
6vben ezek bsszege rneghaladta a $800000,
melyhez hozz6jiin az emlitett $21,000-os
utdpitds, teh{t a Kcizpontnak tribb mint
sudzezfir dolldrt kellett eldteremtenie.

A sokfCle szdttagolt melbournei rnagyarsdg
ilyen dsszeget kdptelen eldteremtenio 6s ez
az oks annako hogy a hdrom helyisdgben 62
alkalommal nem magyarok tartottak
rendezv€nyeket, mely terembdrek
hathatdsan hozzdjrdrultak a fenntartdsra
sziiks€ges cisszeghez.

Bizakodva *eziink eld a kcivetkezd
krilts€gvet€si 6vnek, mert m6r megfeleld
4rdekl6dds van a termek haszndlatdra 6s

remdljiik, hogy a magyarsdg a jcivtrben

rendezvdnyeiken val6 megielendssel

tdmogat ds elv{rjuk, hogy a rdszv€nye*ek
megdrt6 6s segitd kezet nyujtanak a
jdvdben is.

A Mary ar }t6z $ztivetk ezet
besz6m616ja

Ktivedy Andrds iidviiztilte n rdsav,dnye*ket ds
riividen beszdmolt az mflt 6vi murkr{jukrdl.

IWS aktdber - $ Komna heeso.Bdr
megnyitdjiu segite*iink €n rdsztvettiink.
1995 novenber 19 - Kocsis Istv*n *A Szent
Koron* Tan&" el6nd{st megreldeztilk.
1995 decen ber- Srilvesxeri br{l rendez€sdben
r€sztvettiink.
lW6 janadr 26- N€hdny igazgatdval
r€sztvettiink & AMSz dltcl rendezett
Tandc*kadson.
I9,Xi febru.dr 2 :l l6de 6r6h$lt kiinyv 6tv6tele a
k0nyvtdr #szdre.
1996februdr 5- A fdbej6rati ft munk6latdban
r€sdvettiink,
I99{ifebrudr J5-18 - Hungarcfest.
1996 md.rcius 15 ' Kiildnleges ezabadtdri
megemldkeeds rendez€s€ben segitettiink.
1996 mdniw Jd - NdhSny igmgatf rdsztvett a
victoriai Liberdlir pdrt dltal reodez€tt
"Multicultural Policy lxuncht'-ou.
1996,d.pritts 26 is mdius 5 kiiMtt - T{moganuk
*Istvdn a kirdly" rock opendt,
1996 jfrlius ?S - Megszerveztiik az 1100 6ven
HonalipCsrdl sz6l6 k€pki6llit{st €r Ddvai Nagy
Kamilla el6odds,6t.
1W6 szepte*ber Ji - Kardm Bil6t venddgill
ldfi$k.

A magyar H6z Sz6rctkezet lgrr4at6l; Bacsa
N6ra, Kacmg Cb$pt, Ktivesdy Andrie,
Merttt Fcrl, Szadonszky Ferl, YetdTlbon

ratuldlunk Hends
ndrei{nak 6s

inak kishinyuk
sztilet€se
alkalmdbdl. Sok
srerencs6t Q,s

boldogs{got
kiviinunk az itj sziil6knekl



A Y 6las ztAsok rnarg6j Ara

Okt6b€ri viharok? Inkdbb egy fj fejezet kezdete.
Hasonlitan{m a Magyar Kbzpmt vezetds€geit a
mythologiai madfuhoa a Phoenix-hez, amely
kdpes a saj{t hamvfMl is rijra 6lpdni, felrepiilni,
Voltmk, vagymk 6s maradunk minden tdmadds
ellen6re is,

A Sosial Klubban 3 drakcr kezdffdtt m 6vi
kiiagyfil€s. Mege,ml6keztiink azokr6l akik eldttiink
mentek el: Horvdth Jancsi, igazgatdnk, lsvera
Pannikq rdszvdnyes, Simma Istvdn, ellsrdr.

Elndkiink R6zsa Zsuzsa k6sziinet6t fejezte ki
rrindazaknak akik egCsz 6vben mellettilnk Slltak,
veliink dolgoztak. Els$so'rban Nagy
Panilikdnak,aki mindig segit, hosszf-hosszf
drdkat dolgozik mellettiink. Pclg{r Elza crak
annyit mond: szdljatok €s jdv0h. Kdsziinjtik.
Mindenkinek a nyugdiias klubnak is kiisziiujiik a
segitsdget, ai6 mwkdt.

Gyiil€siink fegyelmezetten folyt le. Mindenkinek
megadtuk a sz6t amig az n€{t szemdlyesked6
vagy sdrtd hozzdszdlds volt.

Igazgat6sdgmk szigor$an elhatdrolta mag{t a
Korondval kapcsolatoc iigyt6l, de mdg gyanfjdtdl
is- Remdljiift hogy a gyfildsek lezajlds{val ez a
vihar is eliil, 6jult er6vel kezdhetiink a munkdhoz.

A klub igszget6s6'ea Kleman Hajnalka lemonddsa
6ltal egy igezgatdval csiikkent. Kdsztinjtik sok dvi
odaadd lelkiismeretes munkddat, kivdnunk
minden jdt igazdn megdrdemelt pihe,lr6sedhez.

Remdtiiik nern fogsz klubunkrdl elfelejtkemi, mi
mindig szeretettel gondolunk Rdd 6$ vdrunk
vissza,

tlAvOztiliUt mint igazgat$t Burdny lrdnk€t, aki pdr
hdttel ezeldtt fogadta el m*ghivdnmkat a sokdig

iiresen dll6 helyre, amit Horvdth Jaucsi
hagyott hdtra. Irdnkdnek a tiszts6g elv6llal6sa
csupdn formasdg volt, mert 6vek 6ta egyiitt
dolgozik veliink.

Az elmfilt dv a minusz zdr6 iisszeg ellendre is
sikere* volt. $11800.ffi drtdket fektetttink be
felszerel6sb€ 6s helyisdgiinkb€. A konyhdba
gAz kdlyhft vettiink. Ugyau erre igen
lebecsmdrl6 megiegyzdst kaptunk, csak azt
nehfz megdrteni mi6d akar mindenki e
lebecsrnirelt kdlyhfban f6zlu 6s siitni?
Rozsdamentesac6 mrmka asztalt i* kapott a
konyha. A foyer padldja csiszolva 6s
f6nyezve lett, ebidldnkben t6ncparketta van
Cs szdnyeg, ugyan csak kdt rzdp mfifa disziti
a termst. Van 6j damaszt teritd ttillel
eskfivdkre. De nem csak termiink szdpii{t, de
k€fiAnkbe 4 lila akdcot iiltetett Palatinusz
bdcsi amit h,6ldsan ktiszbnilnk.

Egy rendezvdnyiink volt eddig: a diszu6toros
eb€d, amit tndr dvek 6ta kdszitiink Cs az iddn
is nagy sikere volt. Janudrban (18 szombat)
sgy ugynevezett nDinner Dancen-et
rendeziink. Finom vacsara 6s a nagyszer{
GERTNER DUO (magyarorszitgrdl) fog
sz6rakoztatnl benniinket. Mivel helyisCgih*
befogad6 kdpessege kicsi, kdrjiik ?z
6rdekl6d6ket jelentsdk be ig€nytiket miiln€l
el6bb. Elsdsorban rdszv€nyeseinknek
szeretndnk biztositani helyet.
Telefon 9887 4118 sa{mon kdrjiik a
jelentkezdst.

Facsa Ndra

A Tirsadalmi Egrestlet igaagnt6i;
Bacsa Ndra, Buniny In6n, Buriny
P6ter, Hiny lr6n, Rozso T,sur"sa, Szahd
Edit.

K6sz6net."..
Okt6berben ket emldkzetes esemenyvolt a Magyar K6zpontban.
Okt6ber l7-6n a mdsodik Arany 6s Eaist bdlat rendeztrik. Ez is mint az elsd nagy

aratott. Az fzletes vacsora utdn, iltetve kozben is az eleg6ns vend6gek
6lvezt6k Frank Charles Big Band t*ncszdmait. K0szonet mindenkinek akik
hozzdj6rultak az est sikerGhez.

Oktfber 27-6n az 1956-os forradalom 40. dvfordulojdra emldkeztunk. A meghat6
szinvonalas mrisordrt gratuldtunk a szerepldknek, technikusoknak 6s a mfisor
rendezdnek, Jekler lr6nnek.



Az Ifjusdgi €s Kulturrilis
$ziivetkezet Evi ktizgyfrldse,

Oktdber 2L6n tarwta az Ifiusdgi €s Kultrxilis
Se6vetkezet az €vi kdzgytrl€sdt. Aryimds Erzsi,
igazgat1 tdvdz6lte a r€szvdnyegeket ezudn
megemldkeztek mrilt 6vben elhunyt
rd*zvdnyesekr6l.

199&ban a pdnzugyi ellendr Kovdssy Mariann
valq de a jdv6 dwe Dabasi Tibor vdllalta ert a
feladatot. P€nztdri munkdjdr6l Supka Margit
lemondott egdszsdgrigyi okok miatt. Kdazdnet a
lelkiisrneretes munkdjd€rt. Az elndk kCrt
jelenkez6ket erre a fontos feladatra.

A kozgytrles felhdboraddssal tfrgyaka Sa6s
Bella is Linya dltal a "Liquor Licencing
Commissiono.hoz {rodott tiltakozd levelet.

Az igaagat6k nev€ben az elnflk megk6szdnte
minazoknak akik az elmdlt €vben bdrmilyen
fornuiban seg{tettek 6s tovdbbi segirsCget 6s

drnogauist k€rt a k6vetkez6 6we.

A kdverkezd rendeavdny a *Mikulds Piknik"
december elejdn.

Az Ifjusigi ds Kulturelis Sz0vetkeeet rlj
igazgatdfu Atyimas Erzsir Hende l6zsef,
Maurer Pcter, Seb6k ?solt, $ully Eta"
Titkirr Vetd Olga.

Regnum Egyhiz Sziivetkezet
beszimol6ja.

A sziivekez*tnek egpik kiemelt esemdnye volt a
2l gyerek elsddldozfsa a Szett Istvdn
templomban. Szerencsdnkre az idffdrds is
kedveef volt is a r6gi magyar szokdsok szerint a
templom el6tti kerthelysdgben szolg6luuk fel
kakadt ds stitemCnyt a gyerekekuek.

Az €vfolyamdn hfrom sikeres eb6<let rendezfiiuk.
A mdjusban rendezett eb6d teljes bevdteldt a
Regnum lv{agyar Iskola r6sz€re forditottuk.

Templom bfcs6t novemberben rendeziink. A
brics6 november d{tuma megegyezik e templom
felszentel€sdnek 6vfordul6j6val.

A Regnum Egyh{z Szdvefkezet lgar,grt6l:
Saranyal Imola, Feh6r Z,olt, Koppin Srzul,
Koppir Kntl, Petrl Jf,nos, Rodek T6rd 6s

Seb6? Zsoh.

MAGYAN, KOZPONT SZAMTOCTP
KLT]BJA

$zeretnd megtudnl, sdt rnegtanulnl, hogy
r milyen is ez a digitdlis vezdrl€sfi masina,

amely lassankdnt a mai dlet mindeq
terii'letdt behdlozza?

r rnit jelent aa hogy "kiizponti egysdg",
*mem6ria', €s az ezeket mfikddtetd
*pfogram"?

. alkalmas ez a g€p arra, hogy Mrmely
felhaszrdldnak a munkdj6t felgyorsitsa 6s

elv€gezze az adalfeldolgozds f{raszt6
(gyakran igen unaknas) feladatdt?

r milyen iizleti el6nydket dlvezhetnek azok
akik haszndljdk az *Internet" hdldzatot?

r hogyan lehet (avagy milyen
megfontoldsok alapjdn c6lszer6)
eld{rnteni, hogy milyen szdmitdgdpet kell
venntilrk, avagy egydltaldn €rdemes-e
kdlteni 16?

. trlit jelente,nek val6ban azok a fura
kifejezdsek amelyeket mindenki hasznd,l,

de nem mhde{rki drt meg? (FDD, HDD,
16 Mb meindria, CD-ROM, PC, Mnc,
stb. stb.)

r milyen el&tyei vanaak a'\lVindow* 95"
3.1 vagy 3.11 hasm{latfnak magyarul
vagy angolul?

r hogyan miikiidik az Angol-Magyar szdtfr
a szdmit6gfuen?

. hogyan szedjen szdt ds ra(ion iissze egy
szdnit6gdpet?

r milyen is a szdmit6gip *nyelve"?

$zeretn6 megtanulni?
$zeretne meghsllgetni 6rdekes szskembenek

eldadisait?

A Magyar Ktizpont $zdnitdg$ Klub taldlkozik
minden h6nap els6 szerddjdn, a Magyar
Kiizpontban este 7.3&ks, Mindsnkit szivesen
v{rutrk, ha Crt, ha nem a sa{mitdgCphez. Bdvebb
felvfl6g&1t{st add: Barna Sztl6rd: 9560Itf8,



NOVEMBERI NAPTAR

November 3, va$6rnap 11 frakor Okumenikus istentisztelet
Templom bricsri

November 10, vas6rnap d.e. I orakor szentrniss
Mozi

Novemher 1?., kedd lsmerefterjeszt6 eldad6s
November 17, va*6rnap d.e. Idrakor szentmise

d.e. 11 Grakor ReformAtus lstentisztelet
November 23, szombat Katalin bdl
November 24, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentrnise

d.e. 10 drakor Evang6likus lstentisztelet

DECEiIBEFI ESEHENVCX

December 8, vas6rnap Mikulfs
Decomber 11, szerda A Nunawadingi Nyugdijasok Klubjanak karicsonyi

ebedje
December 22, vasdrnap Gyertyafdnyes Karicsony est
Decernber 31, kedd Szilvesaeri b61

A ktivstkez6kiad,6shoz, kGrjiik a cikket vag;r hlrdet&t,legkdsfrhb november 20-ig
fax-on 9{ff27637, telefonon 98Hd267So vsBI K6vesdy Evinak,79 Denfield Drive,

Templestowe 31{H cimrc efutattnl.
$zerkffiztdbizottsig;

Atyimis Erzsi; 9#I27ffi7, Bacsa N6ga: 9850 6210, Kiivedy Andris: 9E/.62615
Kdvesdy Eva:98{6 2675,

Bdrnri k6rd6sel megiegyz6ssel vagr haza6sa6l6rssal forduljanak n
Szerkcsztdbimts$ ghoz,

r- n r r r r : rt rr n In n n n r 
-.1I RET,fDELES| lV II Szeretn6m a Magyar K6zpont havi HiHAOO-jat megrendelni 12 h6napra. I

I Ar?$12.00 II HtEv: I
I II CIM: r
Il
I uru-EKELEK g1a c$EKKET A HUNcARTAN coMuuNtry AssogATtoN I
, lN0.(Oosta cim: Hirad6,7S0 Boronia Road, Wantima 3152)rl
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