
"IFXS+&H.--.-----toz,'o$
A MONTHLY PUBLICATION OF THE HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE

JtaJtJtaJtJlJrfi JIJIJ'{reJtlt**Jt A melbournei tlJt . - -----t-i -., Jt
Ji fiydngy\sbobrdta E
g Wdpthr'uggfi.ttes $
A kcizkiv6natrat4ta megrendezi a .;ig, zEilEszEK s
$ BAUAI *
{ melyre meghiv minden jd €
T, hangulatot kedvezl,sz6rakozdsra t
{ - ;;;t; ; *aror6s ismer6st. €
f lg?it. *rilis r2-6n S
Jtafi
$ Magyar Kiizpont-ban rendezi.ink. g
aJt
It Az est folyamdn Melbourne *
Jt kcizkedvelt zenekarai a legszebb Jt
A sz6mokkal fogjdk sz6rakoztatni Jt
Jt kedves vend6geinket, fiataljainkat &
€ is kedvelt zen6jiik vrirja. €J' J'
{ A konyhrinkon az elmaradhatatlan {tg izletes vacsora. llnom lr{ngos, kdv6. tS

ji rca,hdni stitemdnyek kaphatdk. j$

$ 6ira nagy rnekritombolat5rsyak. g
aJl

Bel6p6jegyek r{ra $12, d

Kagakozds q Murrqg fofgdn.

Val6ban ezt a kis beszdmol6t egy kissd
k6sve iromo m6r janudr vdg6n eseddkes lett
volna, de valahogy a nyr{ri szabadsdg meg a
nagy meleg kiszedtdk az emberbdl az kSsi
energidt. De ami k6sik az nem mrilik ahogy
a j6 kozmondds mondja. Va16j6ban a Vetd
Tibor " Kedves Olvas6" -hoz fut beszinnolija
a Magyar Kcizpont Hirad6j6ban adott egy
kis er6t, hogy mdr ideje lenne, hogy 6n is
meg irjam a k6sziilt beszdmol6t. Az 6
mondanival6ja nagyon szomorf, de sajnos
az aval6sdg 6s igazs6g. Amig a szcivets6gek
(tisztelet a kiv6tel) szana-sz6t vannak 6s

nem a Kcizpontban, nem sok a remdny, kirit
csak a b6rbe ad6s .

Na de 6n nem err6l szerctndk irni; a lelkes
Magyar fiatalokr61 akik Ausztri{l vonalon is
probSlnak tev6kenykedni, de sajnos nem
sok t6mogatdst, segits6get kapnak a Magyar
kcizciss6gt6l.

A Murray River Marathon amit a Voros
Kereszt rendez, a vil6g leghosszabb
csendesvizii kajak versenye, 28-ik 6v6ben
volt 1996, december 27-31. E, vil6ghirii
versenyen k6t lelkes Magyar fiatal, Sebdk
Zsolt 6s Kaponay Lali vett rdszt

December 26-5n nagyon szdp megnyit6
tinnep6ly volt Yarrawong6-ban. Ez utdn a

versenyz6k, kisdr6k mindnydjan
kajakokkal egyiitt lementiink a foly6ra ahol
gyertyaf6ny alatt 5ld6st kaptunk a

versenyre. Ez igaz6b61 nagyon meghat6 volt
sz6momra 6s m6soknak is, f6leg azoknak

folvtatodik a 3: oldalon
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Segits0nk egym6snak magyar 6lm5nyt
t6trehozni gyermeke in kn ek.
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Erdekes foglalkoz6sok, k6rj6t6kok,
magyar 6nekek 6s mes6k

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

Magyar Kozpontban az ifjusdgi terem
el6csarnokdban.

Sztil6k 6s nagysztil6k, ltozzdtok el a
gyermekeket!
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akik most vettek r6szt ezen az esem€nydfs
versenyen e16szrjr. 27 -{n reggel kezdddcitt a

nagy nap - nagy izgaiommal, mdg a

kisdroknek is, hisz term€szetes' a

versenyzriknek kisdrdre is sziiksdgiik van. Ez

esetben Bognr{r Ma-edi 6rdemel dics€retet,
alii a fiiikat minden reggel kezdds el6tt 6s a

napi verseny ui6n, komoly masszirozdssal
16tta el. Kaponay Babi is na-qyon kitett
mag6{rt, €s f6leg a l-trikdrt, akiket elldtott
ke1ld iralial. elsdsegdlynyrij tdssal iha szi.iks€g

volt 16) 4s a kajak miiszaki ellendiz€s* is az

6 feludata volt. €n ae 6te! fe1e16s voltam,
neho*-v az tit tagu csoportbdl valaki is
€hezz*n. Naponta 7A-96 km kriztirt
kem€ayen eveztek ds 3-4 ellendizd
611omi6son mentek keresztiil, ahol a kisdrdk,
nagy izgalommal vdrt6k, hogy eleget
tegyenek ieladataiknali. Az ot *ap aiatt
elk€pzei{semet feh,ilmulva, komoiy vereseny

tolyt. 4*+ kml tettek meg. Az 5

csop*rij ukban (Touri:rg Kaya3i, Doubi*si
36-an i*dultali, tizea kieslek, i11*i""e nem

fejezt€k be a versenyt. Zsolt 6s Lali
nyolcadikok lettek (35 6ra, 46 perc. 50

mdsodperc). December 3i-6n d61ut6n

fejeztdk be Srvan Hill-ben, ahol az este voli
a z6r6iinnep61y 6s a szilveszteri mulatsdg.

Nagyon szdp eredm€n-v hfk!! Csak igy
tov6bb!! Ds ehhez a tovibb-hoz anyagi

segits€gre is szriksdgiik van a'97-es {v
vdgdre. Az 199?-es MurraY River
Marathon-on Zsolt 6s Lali a verseny kaja-'..

kategoriSban {K2) c€lozziik 'az e1s6 diiat- E

nagy kiizdelem rnellett. Kaponay Babi 6s

Zilgon Kaiinka is be*eveznek (TK2) a

fizikai 6s szellemi" harcra. 1{{r tobb miat kdt
h6napja, a gyaliorlati edzds megkezd6dott a

Yarra folydn, ahol hetente 6talgosan k€tszer

edzenek, ha idejiik megengedi a sok mds

elfoglalts6guk mellett. KitarlSst. egdssdget

€s er6t kivanunk mildn€gyiiknek' €s

mindazoknak akik Auszli{l vonalon is
megdlijak helYiiket 

(phiL (rizi



AMagyar Kiizpontban
mfik ii d6 ti ncesoportokr

nnfIgAB: Ti{ncpr 6bdit
p€ntek este tartjr{k.
Ti{nctan6r: Ferencz Vilmos

KALOCSA : Tr{n cpr 6b 6rt hdttc
este tartji{k.
Tdnctani{rok: Atyimds Andrea
6s Svak Laci

GYONYGYOSBOTNNTA:
T 6ncpr 6b61ft" he$6 este tartj a.

Ti{nctani{r: Svak Sanyi

KLUBJA
MAGYAR r6zpour szAmirocrp

! megtudni, sdt megtanulni, hogy
milyen is ez a digitdlis vez6rlesfi masinao
amely lassankdnt a mai 6let minden
teriilet6t beh{Aazza?
mit jelent az, hogy "kozponti egys6g",
"mem6ria". 6s az ezeket miikbdtet6
"progtanrt"?
alkalmas ez a g6p arra, hogy bfrmely
felhaszn6l6nak a munkdjdt felgyorsitsa 6s

elv€gezze az adatfeldolgoz6s fdtaszt6
(gyakran igan unalmas) feladatdt?
milyen iizleti el6ny6ket dlvezhetnek azok
akik haszndljdk az "Internet" h6l6zatot?
hogyan lehet (avagy milyen
megfontoldsok alapjan c6lszerrj)
elddnteni, hogy milyen szdmit6gdpet kell
venniink, avagy egydltal{n 6rdemes-e
kdlteni 16?

mit jelentenek val6ban azok a fura
kifejez6sek amelyeket mindenki haszndl,
de nem mindenki 6rt meg? (FDD, HDD,
16 Mb mem6ria, CD-ROM, PC, Mac,
stb. stb.)
milyen el6nyei vannak a "Windows 95"
3.1 vagy 3.11 haszn6latdnak magyarul
vagy angolul?
hogyan miikddik az Angol-Magyar sz6tdr
a sz6mit6g6pen?

o hogyan szedjen szdt 6s rakjon tissze egy
szdmit6g6pet2

. milyen is a sz6mit6g6p "nyelve"?
Szeretn6 megtanulni?

Szeretne meghallgatni 6rdekes szakemberek
el6ad6sait?

A Magyar Kdzpont Sz6mit6gdp Klub taldlkozik
minden h6nap elsd szerddjdn, a Magyar
Ktizpontban este ?.30-kor. Mindenliit szivesen
vdrunk, ha€rt, ha nem a sz6mit6gdphez. Bdvebb
felv{6g6sit6ts1 add : Barna Szil6rd : 9560 991E,

ngyercM, rcgyercM!

Do0 qos, gzoi qos QazoQt a

vAA szliQsiqiinQ 6pti0i *
l2-6n, gzonhaton

da 9 6rdt60.
Kisa66-naqyoAB

nhn$60atoQ
viqaAaitdsdta.

la0entaQzai &afiat:

Aa6 60gdn60:966t 7689

Atyin6* Qtzsin60: 9EO2 7687

HUNGARIAN NOTATION
'Many Windows programmers use a
variable-naming convention known as

Hungarian notation, in honour of the
legendary Microsoft programmer Charles
Simonyi."

(from Hello, Wirdows 95, page 29)



Kardos B6la besz6mot6j6b6l
Magyar Sziivets6g gyiil6s6n,

(R6szlet)

a New South Wales-i
1997 februir 19-6n

Kezdjiik a X. Tan6cskoz6ssal. Sajn6lattal
kell megdllitanom, hogy az 1995. janu6r 28-
6n Sydenyben megrendezett VItr AustrSliai
es fj Tllandi Magyar Tan6cskoz6s volt az

uto1s6, ahol az eredeti elk6pzeldsek
6rte1m6ben, ke116en meghirdetett 6s

mindenki szdtmdra nyitott tandcskoz6son
vehettiink reszt. Az6ta, sem Melbourne-ben
(1996), sem Adelaideben (1997) a

tandcskozdsok nem lettek krizhittd t6ve, ez6rt
mind az elciaddkban 6s vitaindit6kban, mind
a kcizrins6g soraiban erds visszaesds volt
tapasztalhat6.

M6r 1994-ben olyan javaslattal 6llt e16

queenslandi tagszcivetsdgiink, hogy e

tandcskoz6sokra nincs sziiks6g, sziintesstik
be. 1995-ben, ugyanezt javasolta a Victoria
Magyar Szcivets6g, azzal a megjegyz6ssel, ha
valakinek vannak elgondolSsai, citletei azok
adjdk azt be tov6bbit6s v1gett a helyi
szcivets6gnek,s az Ausztr6liai 6s Uj-Z6landi
Ir4agyar Szcivets6g tan6csa fogja majd
megtrirgyalni azok 6rdem6t 6s

l6tjogosults69dt.

Ilyen el6zmdnyek utdn, az 1996-os
melbournei tandcskozdsr6l irta a Magyar
Elet: "Megemlitem, ami ott is elhangzoft,
hogy lehettek volna tcibben is, j6val tcjbben,
6s bizony6ra tcibben is osszejcinek - mint
Sydneyben egy 6wel ezel6tt, 6s a kor6bbi
esetekben , ha a szervez6 testiilet
gondoskodik a ke115 hirver6sr6l."

A VtrI. tandcskazSsig bezr{r61ag e fontos
osszejtivetelekrdl, a fe1sz61al6k, a

vitainditok, a hozz{sz6l6k anyag6nak
rdszletes isrfiertetdsdvel jegyzdk<inyv
k6sziilt. A Vm. tanScskozdsf{l p61ddu1 112
oldalas besz6mol6. A IX melbourne-i
tan6cskozilsrdl mr{r ez semo 6s a X. adelaide-i
tandcskoz6snak mi{r napirendej sem volt.

Ilyen m6dszerekkel lehet mell6kvdg6nyra
futtatni nemes 6s 6rdemes, jovcinkkel

foglalkoz6 v6llalkozdsokat 6s ut6na
kijelenteni elntiki kcirlev€lben, hogy "egy
napot tdltottiink egyiitt, de jcivdnkkel, a
magyars6g jcivdj6vel kapcsolatban, itt
Ausztr6li6ban 6s Vi ZehnOban, semmi
sem trirt6nt." Felteszem a k6rd6st: kinek.
vagy kiknek a j6voltdb6l?

Annak idej6n, m6g 1995-ben a VItr.
sydneyi tan6cskoz6son, 6ppen a

megsziintet6s elleni drvel6semben igy
nyilatkoztam a Magyar Tandcskoz6sok
mriltjr{r61 6s jdvdjdrSl: "Amikor a 80-as
6vek v6ge fel6 Magyarosz6gon megindult
a kommunista diktatrira lebontdsa 6s

beindult az a demokrattz{tr6ddsi folyamat,
ami az 1990-es szabad v6lasztdsokhoz
vezetett, akkor a NSW-i Magyar
Szrivets6g e1n<ikek6nt tett javaslatomrao
hath6naponk6nt (az Ausztrdliai Magyar
Szcivets6gben) tan6csiil6seket rendeztiink
a gyorsan vfltozl esem6nyek
megt6rgyalilsdra 6s l6trehoztuk a

Nemzetv6delmi Alapot. Amikor a45 6ves
kommunista diktdtrira utdn az e1s6

szabadon vSlasztott magyar kormdny
nagykcivete, dr. Porddny L5szl6,
megdrkezett Ausztr6li6ba, azonnal
javasoltam, hogy a magyaroszdgi
6talakulds ds az elszakitott teriileteken 616

v6reink megsegit6se 6rdek6ben,
hathdnaponk6nt rendezziink sz6lesebb-
kririi tandcskozdsokat, ahol a sztivets6gi
hil6zaton kiviil 6116k is kifejthetik
v6lem6nyiiket 6s csatlakozhatnak a

kdrpdt-medencei magyars6g meg-
rijhddds6nak el6segit6s6re foganatositott
akci6inkhoz. Kezdem6nyezdsem, mind a

nagykcivet, mind az AMSz r1sz6rdl
tr{mogatdsban r6szesiilt s igy rendeztiik
meg az e1s6 ilyen sz6leskcirfi
tan6cskoz6sunkat 1991. m6jusdban a

canberrai Nagykrivets6gen. Az6ta iso

ezekre a tan6cskozdsokra szeretettel
hivunk mindenkit, aki segiteni

folytatodik a 6. oldalon



akar szeretett hazdnk talprar{llitr{s flban, az

elszakitott teriileteken kisebbsdgi sorsban
siny16d6 testv6reinken, 6s egydltaLdn,
akiben van nemzetpolitikai 6rdek15d6s. A
tandcskozdsokon megfogalmazott el-
vdr6sok, elkdpzeldsek 6s tandcsok
szolg6lnak ritmutat6ul a Magyarok
Vil6gszovets6g6ben folytatott mun-
k6nkhoz. Eppen ez€.rt e tandcskozdsokat
folytatni kell mindaddig, amig I6tedk
AusztrSlia 6s a Kr{rp6t-medence ktiztitt
magyar-magyar kapcsolat.

A tandcskozr{sokr6l igy fogalmazott a
Magyar Elet: a Magyar
Tan6cskoz6sok vitr{i 6s beszdlgetdser
sor6n kialakult v6lemdnyek alapj6n
megfogalmazott ajinlSsokat az AMSz
mag*€vd teszi €s a vdgrehqtdsr6l
hatdrozatot hoz. Szdmos 6letreval6
javaslat jutott el igy a megval6sulds
6l1apotdba, 6s ezek mellett a

tan6cskozdsok rdv6n a szcivets6g 6rt6kes
vdlemdnyekhez 6s t646koztatdshoz is
hozz64ut."

A kejvetkez6 XI. Ausztrdliai 6s U:
Zllandi Magyar Tandcskozds
Tasm6niSban lesz, 1998 jautdrj{ban,
val6szinti az Australia Dav hosszf
h6tv€gfn.

Befejez6stil n6hany gondolat: Az utobbi
iddben egyre ink6bb az cinmagunkba
fordul6s tiineteit v61em felfedezni azon
honfit6rsaimon, akik rfdcibbentek, hogy
a magyars6g jovcije nincs biztositva
AusztrSliSban. Egyre tcibbszcir hallom,
hogy tobbet kellene sajdt doigainkkal
foglalkozni, amig nem kds6. Ez sz6p 6s

iidvris gondolat, s ennek senki sem 611

ritjdban. J6 volna, ha a szavakat tettek
kcivetn6k. Ugyanakkor vannak, akik a

sz6 nemes €rtelm6ben, emigrdcids
kcitelessdgeiket teljesitik. Azt, amidrt
elhagyt6k hazdjukat! Nem a saj6t
jrivdjtiket n6zik, hanem az egyetemes
nemzet6t! Es is szdp 6s nemes cselekedet.
Ennek se 511jon senki ritjdba.

&z IFJUS6@ €S nUl"rUnrtus
SZOV TKEZ;ET&SNDEZSSEEEN

MfltY[KflAJoN
uCIryrnuszr&Jhn^-ffiana

TAL&m@Z@
WZ

SZOMEET, MJfuJUg 8 1 -ENq.

MUSO&, v*ego8&o T',$&NC.

E J6 flAN@ULATR6t A
ELUS EOVg ZENflKSE

@ONDOSKODNK.

Vswpse gza&EPfrt

B\BZ"NEK d6L[&.

8&ltdPo
V*ssoR*Vnu:

26 DOme&

AgZT'A["frCI&t&U*g:

Ver6 ot&&: 966r z68.9

srYruAs E&z-sI: g8;oz 1687



APRILISI NAPTAR

Aprlisi 6, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 11 orakor Reform6tus lstentisztelet
Mozi

Aprilis 12, szombat d.e 9 ordtol "Working Bee"
Zenlszek Balja

Aprlisi 13, vas6rnap d.e.9 orakor szentmise

Aprlisi 20, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 11 6rakor ReformAtus lstentisztelet

Aprlisi 2T,vasfurnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet

NAAIUSI ESEMENYEK

M6jus 1 , csutdrtok AtOott Magyarors zAg - magyar nyelvfi
M6jus 2, p6ntek Aldott Magyarorszeg - angol nyelvii
M6jus 4, vas6rnap Regnum Any6knapi Eb6d
M6jus 11, vas6rnap Mozi
M6jus 31, szombat "Tal6lkoz6 Est" - lfjtis6gi rendezv6ny

A kiivetkezd kiadishoz, k6rjiik a cikket vagy hirdet6st.legk6s6Al 6prilis 20-ig
fax-on 98A2 7637, telefonon 9846 2675, v&BX Kiivesdy Ev6nak, 79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Sze rkeszt6"b iz ot ts6 g :

Atyim6s Erzsi: 98027637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andr6s: 98462675
Kiivesdy Eva: 9846 2675,

B6rmi k6rd6ssel megiegyz6ssel vagy hozzisz6l6ssal forduljanak a
Szerkeszt6bizotsighoz.
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RENDELESI [V
Szeretn6m a Magyar Kozpont havi H[RADO-jat megrendelni 12 h6napra.
Ara $12.00
NEV:

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