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EGY sztirssrBsNaPRA

Bensdsdges bar6ti kcirben iinnepelte a

Kcizpont kr6nikdsa, Polgr{r Lajos 80.
sziilet6snapjdt. A Rak6czi Egyesiilet 6s

a Kcizpont vezetdsdge kcizcis
szervezdsdben egy meglepetdst
rendezett, melyre "rendkiviili gyiil6s"
cim6n hiwa meg a mitsem sejtS Lajos
bar6tunk, feles6g6vel 6s fi6va1 a

nagyterem el6csarnokdba, ahol finom
dtelek 6s italok vdrtdk a megjelenteket.

A felkciszrint6 sor6n tcibbek kcizcitt
Pakai Imre felolvasta az ez alkalomra
kdltdtt vers6t, majd Atyim6s Erzs6bet
6s Faith Ferenc n6h6ny keresetlen
sz6va1 Stnyujtotta a Kcizpont
fi{radhatatlan dolgoz6j6nak az
igazgatdsdg aj6nd6k6rt, Urb6n Ferenc
pedig a tort{t, (persze nem fdrt rd
nyolcvan gyertya!).

Kriztudom6su, hogy Polgr4r Lajos
Debrencenb6l indult el arra a hosszf
ritra, mely Melbournebe vezetett. A tr
vil6gh6borri utrfni tragikus helyzet
sodorta 6t is 1949-ben Ausztr5li6ba,
mint a sokezer honfit6rsat. N€hanv 6vi
vid6ki tart6zkod6s
ut6n telepedett le
csal6djdval
Melbourneben.
Meg6rkez6se utdn
rcigtcin
bekapcsol6dott a

Richmond-i
Magyar Hazban
megindul6

folytatodik 3. oldalon

3. 6\rf. 9. szhm.1997 februir



Segitsiink egym6snak magyar 6lm6nyt
lStrehozn i gyermekeinknek.

m^qYAlr
lLc.szocsopoR-c

Erdekes foglalkoz6sok, k6rj6t6kok,
magyar 6nekek 6s mes6k

0-5 6ves gyermekek sz6m6ra
minden szerd6n de. 10-12 6rdig a

Magyar Kdzpontban az ifjus6gi terem
el6csarnok6ban.

Sztilflk 6s nagysztilfik, hozzdtok el a
gyermekeketl

Bdvebb felvi laoos itds :

Szilvia: 9754 8175
Edit: 9576 9921

KO&CINA

P&ESS&8A&
Elvezze a kellemes

l6gkort a

KO&ONJA

P&flSge8,iL&B-AN
(teljes italenged6ly)

6s a vdkozatos 6tlapb6l
v6laszthat izletes
ebddet/vacsor6t.

NYITVATARTAST 6NAT:

csiir0RroKr6r -

SZOMBATIG

este6 6rdt6l 11 ig

VASARNAP

d.e. 1I-t6l d.u 5-ig

B6vebb felvili{gositi{s vagy
asztalfoglal{s : 9800 4544
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kcizossdgi 61etbe, negyven 6wel ezel6tt.
Az6ta is iddt 6s energi6t nem kimdlve
dolgozik fr{radhatatlanul.

Olvasdink ezrei legiobban tah{n a Magyar
EIet o'Kr6nika" rovatdban megjelen6
beszr{mo15ir61 6s egydbb cikkeir6l ismerik.
Nemcsak ujsdgcikket irt, 6veken keresztiil
tort€nelmi el6adds sorozatot is tartott
rendszeresen havonta. Sok dvvel ezel5tt
pedig Doroszlay Kdroly karmester
kcizrem6koddsdvel a TurSni n6pek
fesztivSlj6t rendezte nagy sikerrel.

Lajos bardtunk tiszt6ban van azzal, hogy az
egdszs6ges 6letm6dhoz feltdtleniil
hozzStartozik a sok mozgds, fizikai
er6kifejt6sre is sztlks{gvan 6s nem ajdnlatos
5lland6an ir6asztal mellett eltcilteni az
iddsebb

kor 6veit. Amikor a Kcizpont 6pit6se
megkezd6dott az els6k kcizcitt volt, aki a
konkrdtozr{snifl segitett. Majd harnarosan
megszerverte a tdbbi hasonl6 korri
Lajosokat (Milotay, Kayser) 6s krizcisen
kitisztitottr{k azt a boz6ttal bendtt
dzsungelt, ami a jelenlegi "Lajos Liget:-
nek nevezett teriilet, amely a ny6ri
id6jdr6s alkalm6val kellemes kirdn-
duldhely sokszdz magyar szi{mara. A
kds6bbiek folyamr{n rdsztvett a nagyterem
6s a templom 6pit6sndl. K<izben
rendszeresen v€grs, hosszri 6vek 6ta a

ftivdg6st a hatalmas teriileten 6s a virdgos
kertek l6tesit6sdt.

A Magyar Kcizpont vezetSs€ge ezuton is
kciszrinetet mond Polg6r Lajosnak eddigi
tev6kenys6g&rt, j6 eg6szs6get 6s hosszu
dletet kiv6n.

Faith Fereac
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"KORMOSFULU ANGYALOK"

Vannak emberek akik nemhogy i6t
cselekedni, de j6ra gondolni sem tudnak.

Minden kdzoss6gnek megvannak a
"kormosfulU angyalai". Mi magyarok sem
szeretunk semmib6l kimaradni, igy a
magyar kozdss6gek sem szenved hi6nyt.

A Magyar Kdzpontnak is megvannak a
"kormosfulu angyalai". Az ilyen
szem6lyeknek nem 6rdemes fontoss6got
adni, sz6ra sem 6rdemesek, csak az6rt irok
16luk, hogy 6rdekl6d6st keltsek.

Ne felejtsuk el a j6 magyar
kozmond6sainkat mint "lfem mind arany
ami fdnylik", "Bolond lyukbdl bolond sz6l
frtj" 6s a tabbi.

Teh6t ovakodjunk az ilyen angyalokt6t mert
a kormot neh6z lemosni.
" Madarat to11616l, embert bardtjdr6l !'

Atyim6s Erzs6bet

A KALOCSA
Tinccsoport szerepl6se a
X. Magyar Talilkozon

Adelaide 1996. December 3O- 1997
Janur{r 8.

A Magyar Tal6lkoz6 sok szinvonalas
programjdb6l a hdrom koncert volt a

legkiemelkeddbb, mozgalmasabb 6s

legsikeresebb. Ezen koncerteken
szerepl6 egy6nek, csoportok
k6pess6giik, tuddsuk 6s iigyessdgiik
legjavdt adtdk.
Melbourne magyarsdga is szdp szr{mmal
kivette r€sz5t a talflkoz6n va16
szerepl6sb6l. Legtcibben a

tdnccsoportokb6l vettdk ki rdsziiket igen
szdp sikerrel. Ezek kcizott volt a
o'Kalocsa" n6pt6nccsoport is amely, igen
nagy elismer6ssel szerepelt December
30-6n a Nyit6 Koncerten a "Rdbakcizi"
tancokkal. Janudr z-an az Ifjusdgi
Koncerten a "Dundntfli ugr6ssal" majd
Janui{r 7-€n este a Zdr6 Koncerten a

"Drdgsz6lt" ti{ncokkal, a csoport nevdhez
m6lt6 sz6p ruh6jaikban. A ti{nccsoport
fiataljai tcibbfekil is elismerdst kaptak
fegyelmezet magatart6sukdrt. A
'taL6lkoz6 keret6ben n6gy napos
tdncszemindrium is volt, melyen
csoportunk fiataljai teljes l6tszr4mmal
t€sztvett sok tapasztalatot szereztek
jiiv6bed szerepldseikhez. Igen j6
€rzdssel t{iltdtt el mindenkit, hogy
Ti{nccsoportunk fiataljai Oj6v napjdn
mindannyian krizris Szentmisdn vettek
r €szt az adelaidei Regnum Maridnumban.
A Ta161koz6 koncertjein a Kalocsa nagy
sikerrel bemutatott tdncait Svak Liszl6
6s Atyim6s Andrea tanitottdk. A
csoportunk fiataljai 6s kiilcincisen az fj
tagok kezdt6k tanulni a t6ncokat az €v
m6sodik feldben nagy lekesed6ssel,
szorgalommal kdsziiltek elTe a sz6p 6s

nemes feladatra, hogy iigyess6giikkel
Spolj6k 6s fenntarts6k a magyar
n6ptdncmiiv6szetet. Ugyszintdn meg kell
emliteni a Kalocsa tdnccsoport o'kicsi"

t6ncosait akik szint6n vastapsot kaptak
folytatddik a 6. oldald

TUT}OSITAS!

Oriimmel tudatom, hog,y a A
KORONA-PRBSSO BAR ar.

ITALENGEDELYT megkapta.

Jd €tvdgyat, jd szdrakozdst
kivr{nunk a *Korona Presso-Bdr"

venddgeinek.

A Magyar kcizpont
Ifjusdgi 6s Kultur6lis
Szcivetkezet nevdben
Atyimds Erzs6bet



ERDELYI PII(NTI(

Ln Erd6lyi Sztivets6g
hagyomfrqros

piknil$6t
vasdrnap 1997
febrr:flr I6-6n

rendezi rneg a Laios
Ligetben.

Izletes eb6d
d6li 12 6nfrt6l

I(6v6 r siitem6ny

I(erti sz6k6t,, asztalt,
evdeszkbzt, i6lredv6t

6s hariitait ho,zza
magdval!

A Rdk6czi lfjusigi C6ll6v6 Klub "RICK'
1997 6vi hirei.

Az id6n k6t szem6ly vett r1szt az Adeliade-ben
tartott Ausztr6liai Bajnoks6gon.
A RICK bajnoka Rostis Noemi
nyerte el az "AUSZTRALIA
rctRnlYruoJE" cimet egy abszolut
tdk6letes lov6ssel. A bajnokok
bajnoka versenyen Noemi
bronz6rmes lett.
A Victoria csapat, amelynek Noemi egyik tagja
volt, arany6rmet nyert.
Gratul6lunk 6s tovdbbi sikereket kiv6nunk.
A l6v6szetet februdrban kezdjuk, 6s Ordmmel
6rtesftjuk az €rdekl6d6ket, hogy egy
magyarorszAgr6l 6rkezett l6v6sz bajnokn6
edz6se alatt fog klubunk tovibb m0kddni.

Mi teszi a Magyar
Ktizpont Hirad6i6t

drdekessd?

Minn6l tdbb cilk a Magyar
Kdzpontban m0kod6 egye-
s0letek 6s egy6nek hozzi$|rulilsa
cikkel, hirdetdssel, jdvend6beli
m0sorr61, fe11€pdsr61, erdekes
tort€net leirilsiir61, aYaW
s z0let€sn api, hilzassiigi j 6kiviin-
sigok.

De, ha a szerkesztds€g nem tud
ezekrOl az esem€nyekrOl, akftor
nem tudja a Hkad6ban kozolni.
Ezlrt kdrjiik minden Magyar
Kdzpontban m0kdd6 egyesti-
letet, csoportot, hogy tudassa a
szerkeszt lbizattsilggal hogy mi
tdrt€nik egyesrilefrik6n beltil.

TEGYT}KA HIRADoT
ERDEKESSE ES
HASZNOSSA!

Szerkeszt6bizottsig:
Atyimtis Etzsi: 9E02 7637, Bacsa Nrirc 9850 6210,
Kdvesdy Andrdsz 9&16 267 5 K6vesdy Eva: 9W 267 5,

Melbourne-be ldtogat
DT. ENDREY ANTAL.

A Melbournei magyar kcizoss6g j61

ismert r€gi tagja, 1989-ben b,aza

kciltcizcitt. Februdrban Melbournebe
l6togat 6s a magyar Kcizpontban tart
e16ad6st.
"A Diszn6fejii NagSrfir" kcinyvdt fogia
ismertetni ami a nemzetkcizi bankdrok
tev6kenys6geikr6l sz6l, amelybdl
kcivetkeztethetjiik okait a

Magyarorszdgi s61yos eladdsoddsnak.

Vasirnap, febru6r 23-6n, d,u.4 6rakor.



kedves, iigyes szereplesiikdrt. Az 6
tiirelmes betanit6suk 6s sikeres
szerepldsiik Veronika 6rdeme, mely6rt is
kciszcinetiinket fejezzilk ki. I

Fiataljaink 6s az 6ket kis6r6 sziilcik igen
sok eml6kkel, 6lmdnnyel 6s tapasztalattal
gazdagodva tertek vissza Melbourne-be.
Mindezen sikeres rdszv6tel 6s szereplds a

Magyar Tal6lkoz6n Adelaide-ben nem
val6sulhatott volna meg a Kalocsa
Ti{nccsoport Vezet6s6ge, Szab6 Edit,
Karczag Csripi, Molnr{r R6zsa nagyon
alapos, gondos szervez6se, tervez6se,
meg6rt6 tiirelme, vamalint az 6t anyagi
t6mogatdsa n61kii1. Mindez6rt a

Ti{nccsoport fiataljai 6s sziileik a

leg6szint6bb elismerdsiiket kriszcinetiiket
fejezik ki. Ogyszintdn kriszcinet illeti
Svak L6szl6t 6s Atyimds Andredt atrincok
betanit6s66rt, ds az el6rt sz9p
eredm6ny6rt.
A Tdnccsoport fiataljai m6ris
lelkeseddssel v6rj6k a fe1k6szii16st egy
ujabb sikeres 6vre.

HAzykdn
Az elsd pr6b3, h6tftn, februfr 9-6n lesz
megtartva. Uj tagokat szivesen virunk.

A D6lib6b ticsi 6s nagy tinccsoportja
r6srt vett az 1996-97-es adelaide-i Magyar
Talilkozon.
Hfrom fellep6siik volt, mindegyik nagy
sikerrel.
Kdriilbeliil tiz evvel ezelott voh az utols6
Adelaide-i Tal6lkoz6 ahol k<izel 500 t6ncos
lepett fel. Az id6n csak 120 kdriil volt a
t6ncosok szitma. Ez sajnos arra mutatt, hogy
cs6kken az ifiusignak aktiv kozremflk6d6se.
Ebb6l a 120 fratalb6l, kb. 80 Melboume-b6l
volt ott ami azt mutattja, hogy a mi fiataljaink
m6g aktivan rdsztvesmek a Magyar
kozoss6gben.

A TalSlkoz6k az-ert is fontossak, mert
alkalmuk van a fiataloknak megismemi
egyrnist amibSl bar6ts6gok is kialakulnak.
Or<immel mondhatom a D6lib6b tinccsoport
tagjai j6l viselkedtek ds nagyon sok bariti
viszony alakult ki Adelaidei es Melbournei
csoport tagjai kozotr.
A Talilkoz| azett is fontos, mert celt ad a
linccsoporfrrak.

UrMnFeri

MAGYAR KdZPONT

n6 megtudni, sdt megtanulni, hog5r
milyen is ez a digitdds vez&l6sii masina"
amely lassank6nt a mai €let minden
teriilet6t behdlozza?
mit jelent az, hogy "kiizponti egysdg",
o'mem6ria". 6s az ezeket miiktidtetd
"program"?
alkalmas ez a g6p arra, hogy b6rmely
felhaszndl6nak a munkdjdt felgyorsitsa ds

elvdgezze az adatfeldolgozds fi'rasztd
(gyakran igen unalmas) feladat6t?
milyen iizleti el6nydket 6lvezhetnek azok
akik haszndljdk az "Internet" h6l6zatot?
hogyan lehet (avagy milyen
megfontol6sok atapjin c6lszerf)
eldtinteni, hogy milyen sz{mitdg6pet kell
venniink, avagy egy6ltaldn drdemes-e
kiilteni 16?

mit jelentenek val6ban azok a fura
kifejezdsek amelyeket mindenki haszndl,
de nem mindenki drt meg? (FDD HDD,
16 Mb mern6ria, CD-ROM, PC, Mac,
stb. stb.)
milyen el6nyei vannak a "W'indows 95"
3.1 vagy 3.11 hasznff,atdnak magyarul
vagy angolul?
hogyan mtikodik az Angol-Magyar sz6tdr
a szdmit6gdpeni

. hogyan szedjen sz6t 6s rakjon dssze egy
sz{mit6gepet?

. milyen is a sz6mit6g6p "nyelve"?

Szeretn6 megtanulni?
Szeretne meghallgatni 6rdekes szakemberek

el6ad6sait?

A Magyar Kozpont Szdmit6gdp Klub taldlkozik
minden h6nap els6 szerd6j6n, a Magyar
Kdzpontban este 7.30-kor. Mindenkit szivesen
vdrunk, ha6ft, ha nem a szimit6g6phez. B6vebb
felvililg6sitist add: Barna Szil6rd: 9560 9918,

KLUBJA



Orcimmel kcizlcim, a kedves HIRAD6
o1vas6ival, hogy a Gycingycisbokr6ta
n6ptdnccsoport mr{r itt-ott egy 6ve a szdp
Magyar Kcizpont teriilet6n sz6ke1. Itt tartja
risszejciveteleit, illetve t6ncpr6bdit 6s

kiilcjnbciz6 rendezv6nyeit. Mindez6rt kcisz<inet
illetr azlgazgat6kat, hogy jutdnyos 6ron mi is
6lvezhetjiik, t6gas termeit, valamint az eg$sz
tertiletdt.

Az elmflt 6v folyamdn tcibb kisebb-nagyobb
rendezvdnynek voltak tanrii a kedves
Igazgat6k.
Elsdnek a ZENEKAROK bdlja, arnely egyik
legnagyobb 6s legsikeresebb rendezv6nytink.
Az "Istv6n, a kirr{ly" rockoper6ban amely
sokdig az eml6kezetiinkben marado melyben
tdnccsoportunk is teljes l6tszdmmal szerepelt,
nagy sikert aratott az6* is mert drdeket
dbresztett a tcirt6nelmi Nagyjaink ir6nt a

fiatalokban. S az egym6shoz irr{nt va16
ragaszkodds arra k6sztetett, hogy hamarossan
megrendeztiik az UNNepeutrNr EGYIITT
cimmel zen6s ti{ncos vacsordnkat, melyre
meghivtuk a szereplS gdrdflt 6s m6g sok m6s
vend6g is bizonyitoffa ennek siker6t. Csak itt
l6thattuk igaz6m, hogy milyen sz6p ifjus6ga
van Melbournenek.

A POTTYOS BAI-UNK volt a kovetkez6, ez
alkalommal is, telt hdzunk volt s j6l es6
6rz6ssel fogadjuk venddgeinket kik min el6re
6rdekl6dnek a kcivetkez6 rendezv6nytink ir6nt.
Ezen ab5lon adtunk izelit6t a vend6geinknek a

10.-ik Ausztr6liai Magyar Tal6lkoz6ra k6sziilt
tdncainkb6l, melyet lelkeseddssel fogadtak. Az
6vz6r6 pikniket a Lajos Ligetben tartottuk a

szdp {rnyas fdk alatt, ahol estig mulattunk a
gyerekek pedig sportoltak, jdtszottak.

Krivetkezett az 10. MAGYAR TALALKOZO
Adelaide-ben 6s circimmel mondhatom, hogy a

Gyringycisbkr6ta n6ptdncegyilttes teljes
l6tsz6mmal vett r6szt. H51a 6s kciszcinet a

fdrdsdgot nemismerd SVAK SAIIYI
tdncmestertinket 6s az Sldozatkflsz szid,l6i

g6rd5t, kik nagy igyekezettel
hozz{jdrultak a gyermekek siker6hez. Az
Egyiittestink Adelaide f6utc6jr{n a szdp
mez6s6gi ndpviseletben vett r6szt a
felvonuli{son.

Mindh6rom nagy eldaddson, Megnyit6,
Ifiusdgi 6s 2616 koncerten nagy sikert
arattak, melyet a krizrinsdg vastapssal
j utalmazott, s6t visszatapsoltdk 6ket.
Teljes ldtszdmmal vettek r€szt a
tdncszemindron melyen Majros Andor 6s

Dalma foglalkoztatott. A z616 sz{mot ts
6k tanitottr{k amely az egyik legszebb,
leglStvdnyosabb volt. Csoddlatos volt
l6tni minden t6jr6I risszesereglett
IfjusSgot mint egy nagy szines mezei
vir6g csokrot amint diszelegtek az atnldgy
is sz6p szinpadon.

A Gyringycisbokrdta n€pti{nccsoport
ndhdny tagja, magyariskol6ba is jflr, igy
ezen a talflkoz6n rdszt vettek a szaval6
versenyen iso szintdn sikerrel, hisz
legt6bb els6, illetve mdsodik dijazoa 1e*.

Igy, bflt ririimmel ds sok 6lrndnnyel
t6rtiink vissza a 10.ik Magyar
Talalkoz6r6l, s mdris megkezdtiik az
fj6vi munk6t, amely aem kis feladat,
hiszen l6lgy ndz ki, hogy ennyi siker utdn
b6vtil a tdnccsoport.

De kcizris er6ve1, akarattal 6s Istenbe
vetett hitt€l minden b6keszeret6 emberrel
lehet egyiitt dolgozni.

Juh6sz Eta



FEBRUARI NAPTAR

Februdr 15, szombat Rock and Roll tinc est
Februir 16, vas6rnap d.e.9 orakor szentmise

d.e. 11 orakor Reform6tus lstentisztelet
Erd6lyi Sz6vets6g piknikje

Febru6r 23, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 1 1 orakor Reform6tus lstentisztelet
Szabadsdgharcosok Sz6vets6g pi kn i kje
Dr Endrey Antal el6ad6sa

NAANCIUSI ESEMENYEK

M6rcius 9, vas6rnap lrodalmi mfisor
M6rcius 15, szombat Zen6s, T6ncos Est a Social Clubban
M6rcius 16, vasdrnap Magyar Kozpont piknikje
M6rcius 23, vasdrnap M6rciusi rinnep6ly
M6rcius 30, vasdrnap Husv6ti b6l

A ktivetkez6 kiadishoz, k6rjiik a cikket vagy hirdet6st legk6s6"nt febru6l. Z$-ig
fax-on 98827637, telefonon 98/,f2675, vagy Kiivesdy Evinak,79 Dellfield Drive,

Templestowe 31(K cimre eljutattni.
Szerkeszt6'bizottsig:

Atyim6s Erzsi: 98V27637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andr6s: 98462675
Kiivesdy Eva: 9846 2675,

B6rmi k6rd6ssel megjegyz6ssel vagy hozzhszillilssal forduljanak a
Szerkeszt6bizots6ghoz.
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RENDELESI iV
Szeretn6m a Magyar Kozpont havi H[RADO-jet megrendelni 12 h6napra.
Ara $12.00
t,tEv:

CIM:
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MELLEKELEK $12 CSEKKET A HUNGARTAN COMMUN|TY
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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