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Az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet  
rendezésében,  október 19-én  
szombaton este 7.30 órakor az  

IFJÚ SZIVEK  
Magyar művészegyüttes 

(a Honvéd együttes Felvidéki megfelelője) 

előadásában 

“Hagyományos zene és tánc a 
múltban és napjainkban”  
kerül műsorra melyre mindenkit  

szeretettel várunk. 

Helyárak: 12 éven aluliaknak ingyenes 
Tanulóknak 10 dollár,  

Felnőtteknek 20 dollár,  
Csoport engedmény (tíz személyen 

felül) 18 dollár 
 

A konyhán sütemény, kávé, ital és más 
finomság kapható! 

 
Jegyrendelés    

Atyimás Erzsébet –  9802 7637  
Kövesdy Éva – 9846 2675 

Email: atyem@net2000.com.au 
szaffi@hotmail.com 

Vasárnap, október 27.-én  a Mag-
yar Központban  

 

de 11 órakor 
Ökumenikus Istentisztelet 

Koszorúzás a Hősi Emlékműnél 
Ünnepi megmelékezés 

 
Koszorúzásra jelentkezni lehet Vető Tibornál a 

9754 8579 telefonszámon 
 

Aki ezen a napon ebédet igényel kérjük je-
lentkezzen Házy Irén 97071378 tele-

fonszámon. 
 

Bővebb felvilágosítás:  
Atyimás Erzsébet– 9802 7637 

EMLÉKMŰAVATÁS  
BENDIGOBAN 

A Magyar Központ igazgatói szeretettel 
meghívják Melbourne, illetve Victoria 
magyarságát a magyar aranyásók em-
lékére épült Bendigoi emlékmű fel-
avatására szombat  2002. november     2-
án. 

Napirend 
Az emlékmű helyszinének térképe a 

10. oldalon található. Bővebb fel-
világosítás: Kövesdy Andrásnál – 
9846 2675 telefonszámon. 
 
  

10.30-kor Gyűlekezés 

11 órakor 
Az emlékmű felavatása 
és leleplezése 

11.30-kor 
Az emlékmű felszen-
telése 

12-kor Fogadás 



HÍRADÓ, 2002 október 2 

RAJZ SZAKKÖR 
Az Egyesült Magyar Ifjúság 

Fórum  
szervezésében 

A kezdetleges alapoknál 
kezdünk, de bármikor lehet 

csatlakozni. Mindenkit szivesen várunk. 
Gyerekek részére külön szórakoztató 
témákat alakítunk ki. Mindenki számára 
megfelelő szinten alkothat. 
Hozni nem kell semmit, csak egy kis alkotó 
szellemet.  
 
Helyszín: Szent István templom alatti terem. 
Időpont: Minden szombaton 1 és 4 óra 
között. 
Érdeklodés: Vincze Amália: 0411 351 363, 
vagy 
Bronowiecki István: 0438 059 637 

A Megmaradásunk című konferencián elhangzott 
beszéd 

Bölcsesség és az ausztráliai magyar lélek 
elismerése a multimédia segitségével. 

Kedves Hölgyeim és Uraim, 
 Ma Mindenki tudja hogy az információ 
felgyorsult és mellette olcsó is lett. Az új generáció  
teljesen felvan készülve az új technikával és már 
nem újdonság nekik használni a modern 
eszközöket amik foglalkoznak  a 'superhighway'  
információ közlekedéssel.  Tudjuk jól, hogy a régi 
iskolai rendszer a kognitív pedagógus módszeren 
működött de már sajnos a mai világban átváltozott  
egy többszörös pszichológiai rendszere. Ma nem 
azon van a hangsúly hogy mennyit tudunk 
megtanulni hanem hogyan is használjuk az 
információt. A 'bölcsesség nemcsak a felnőtt 
nemzedék tulajdona' mert a fiatalnak van a 
kezében a technikai tudás és a felnőttben meg a 
tapasztalat. Nehéz az idős generációnak elképzelni 
hogy mit is jelent az elidegenedés és az 
elbocsátás. Mit ér el azzal az idős generáció  
hogyha a fiatalságot árucikknek veszi. A 
'doktrinálás és dominálás' helyett kellene használni 
a 'megerősítést és az útirányitást'. Mi fontosabb a 
fiatalnak az hogy egyenes és becsületes legyen 
saját magával vagy hazudjon és csaljon az 
igazságtalan gondolkodásokkal? Lehetőséget kell 
adni  a fiatal generációnak hogy legyen bele  
szólásuk az elhatározási rendszerbe. Persze ez 
sem garancia arra hogy minden fiatalt érdekelni 
fogja.  
  Ez a féle probléma nem csak itt 
Ausztráliában létezik, hanem Magyarországon is. A 
Magyar nyelv gazdagabb lett mennyiségben de 
szegényebb minőségben mert hozzá tett a fiatal 
generáció sók külföldi diszkó szavakat. 
 Könnyebb mindig 'vizet prédikálni és bort 
inni' de az itteni fiatalság más hogyan lássa a 
felnőttek  becsületét mind a magyar fiatalság  
otthon. Sok felnőtt nem tudja azt, hogy sajnos 
nekik ki kell harcolniuk maguknak az elismerésért 
és nem automatikusan elvárni hogy megkapja azt a 
becsületet. Egy jó példa ennek a Debreceni 
Színháznak a 'Légy Jó Mindhalálig' produkciója  
amit előadtak Magyarországon egy pár éve. A 
történet ugyan az ami volt, mert Móricz Zsigmond 
regénye nem változott és  még azért használják 
iskolákban de más féle képen. Ez a musical 
teljesen problémás diákokkal készítették és őróluk 
szólt. 
 Mondják ugyan, hogy amint öregszünk, 
úgy válunk okosabbá, idősebb korban azonban 
hátráltat az óvatoskodás, csökken a kalandvágy, 
az energia, a lelkesedés. Szükséges hát, hogy 
állandóan felújítsuk önmagunkat, felelevenítsük az 
ifjúság hevületét és életkedvét. Nem kell mindjárt 
háztetőkre másznunk és újra tizenévesekké 
válnunk, a felújítás  valójában az ausztráliai 
magyar lelkiség megújítását jelenti. 
 Ha nyitni tudunk a változások és új eszmék 
felé, soha nem válunk valójában öreggé. Ismétlem: 

"soha!" Az évek száma semmit sem jelent. Mikor 
szereztem egy komputert egy 82 éves aktív 
Magyar Központi ismerősömnek és megkérdeztem 
tőle milyen érzés ebben a korban lenni akkor az 
volt a válassza hogy "micsoda kérdés, csak az érzi 
magát idősnek aki megáll gondolkozni az 
agyában". 
  Jelenleg már 1996 óta, a Magyarok 
Társadalmi Számítógép Klub választmányában 
tevékenykedem. Nem régen, múlt évben egy 
hivatalosan bejegyzett, a Magyarul működő 
Számítógép Egylet szervezését indítottuk el. A 
különféle ötletek és elképzelések egyeztetése 
komoly feladat. Értenünk kell az "Idők Szavát", ha 
számot akarunk tartani minden korosztály 
érdeklődésére. 
   Fiatalok meghallgatásához türelem kell és 
nyitott gondolkodás és mellette becsületes jó 
példa. Az új komputer nyelv elsajátítása  sem 
egyszerű. Valahogy olyan hozzáállással 
szeretnénk indítani a párbeszédet, amely szerint 
mindenki, fiatal és idős egyaránt, méltósággal bír, 
amit nem másít meg sem születési előjog sem 
vallási hovatartozás. A Skills-Net program ami 
működik a Központban próbálja át adni az 
időseknek azt a nyelvet amit tudnak használni 
otthon a fiatalokkal amivel tudnak kommunikálni 
egymás között. Lesz tanulnivalónk egymástól, ha 
nyílt őszinteséggel a kimondott szavakon túl a szív 
szavát is maghalljuk és nem csak a fejünket 
követjük.    
 A kor nem  egyéb, mint bizonyos táv az 
időben. A bölcsesség velünk született, nem csak a 
tanultak, okosok, öregek és vezetők kiváltsága. A 
bölcsesség  a mi valódi énünk, a bennünk élő 

Folytatás a 3. oldalon 
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AZ ERDÉLYI SZÖVETSÉG HÍREI. 

            Édes Erdély itt vagyunk, 

  Érted élünk és halunk, 

 Jön a szittya fergeteg- 
 A magyar sereg”-----énekelték a 

szeretett Erdélyt felszabadító katonák 1940-

ben. Most is elkelne a felszabadító szittya 

sereg, mivel szorul a hurok az erdélyi 

magyarság torkán, ezen a gyönyörű, hazánktól 

elszakított  terülerületen. Jó Apám mint 

híradós zászlós Kolozsvárott katonáskodott, s 

engem drága Anyám mint pöttöm gyermeket  

vitt el Apámat meglátogatni. Hatvan évet 

kellett várnom, hogy ismét ellátogathassak 

Erdély földjére. Egyik szemem sírt, míg a 

másik nevetett, ahogy ezt a gyönyörű országot 

jártam. Sírt, mert az  etnik tisztogatást 

jelenpillanatban a hagymakúpos honfoglalás 

váltotta fel. A román orthodox templomok, 

apátságok a legeldugottabb, szinmagyar 

falukban is  észlelhetők.  Az ország kifosztása 

változatlanul folyik, a beszedett adók mennek 

Romániába, mennek Bukarestbe, s 

amennyiben pár morzsányi marad, csupán az 

kerül vissza Erdélybe.   

Ugyan akkor a másik szemem nevetett 

ahogy ezt a gyönyörű vidéket jártam. Daliás 

hegyei, csobogó patakjai, méltóságteljes 

fenyves erdői örömet hoztak szivembe, míg a 

valamikor  fényes városok –mint híres város - 

Kolozsvár, Nagyvárad elhanyagoltan, igen 

fáradtan néznek ki, s szomoruságot keltettek 

szivemben. A falvakban igen könnyű meglátni, 

hogy hol élnek magyarok és hol a betolakodók. 

A magyar porták ápoltabbak, tiszták és a 

házkörnyéke rendezett. Az utak többségben 

igen rossz állapotban vannak.  Nagy a 

szegénység,  nagy a hiány.  

Az Erdélyi Szövetség az elmult évben 

$3250-t továbbított Erdélybe és a 

Kárpátaljára, a terület felkarolására. Ebből a  

Gyimesfelsőloki Arpádházi Szent Erzsébet  

Liceum fejlesztésére ötszáz dollár jutott. Az 

iskola a  csángó-magyarság megmaradását, 

túlélést szorgalmazza és személyesen meg-

gyöződtem a folyamatbanlévő bővítésről. A 

középiskolában jelenleg 140 - néhány székely 

kivételével gyimesi és moldvai csángó   fiatal 

tanul, sokan teljesen ingyen kapják a szállást 

és az étkezést. Igen nagy szükség van a  

segítségre, mivel csak igen nehezen tudják 

biztosítani a gyönyörű környezetben álló 

Liceum mükődését. Rengeteg gonddal és 

ellenállásal küszködik Berszán Lajos atya, pap

-igazgató, aki sajátjaként szereti a gyerekeket . 

  Ötszázötven dollárt küldtünk a 

marosbogáti  Református Egyház-
► 

ausztráliai magyar lelkiség. A multimédia itt él 
velünk és továbbra is itt lesz nálunk évekig. 
Egy olyan erős módszer aminek a hatása 
egyenes és tiszta látó, csak azon függ hogy ki 
kezeli. Az internet állandóan újabb ajánlatokkal 
jön elénk  a komputer képernyőn. Már nem 
csak internet létezik a telefon vonalon hanem 
videó, dáta és telefon hang, egy vonalon tud 
csatolni minket  a külföldi világhoz. Már nem 
kell haza sietni Magyarországra hogy hallja az 
ember a legfrissebb híreket hanem csak 
rákapcsol az internetre és már kapja a legújabb 
információt. Nem sokára már Magyarországon 
is látni fogják az Interneten az eseményeket 
közvetítve, egyenesen a Magyar Központból. 
Már olyan Ausztrál honlapok léteznek amelyek 
ezzel a kettős kultúra problémával 
foglalkoznak. Pl. Aussie-MagyarINFONET, 
OzHun, Hungarian Forum, Magyar-Online, 
PúsziRádió, Hungarian Community of Victoria, 
Ausztrál-Magyar Internet Központ, Regnum 
Mariánum (Adelaide) és Hungarolinx (Ausztrál-
Magyar Iskolák). 
  A fiatalságon függ menyire okosan 
fogják felhasználni a multimédiát és milyen 
praktikus módszerrel fogják használni a 
színházat, Magyar Iskolák körében és a 
Magyar Televízión Ausztráliában. A Magyar-
Online össze köti az egész határon túli 
magyarságot a világon. A Magyar kultúra 
egyenlő egy alvó vulkánnal. Alszik de nem halt 
ki és soha sem lehet tudni mikor lesz  újra 
aktív. Az új kormány Magyarországon készül 
fel arra hogy minden személy vidéken, nem 
csak Pesten tudjon hozzá férni az internet 
használatára. A telefon használat ára is lefelé 
halad a technika változatásával, nem beszélve 
az árak a komputereknek. Ugyan úgy 
változásokat tapasztalunk a komputer hárdver 
részén is, amivel alacsonyabb árak jönnek ki a 
piacon. Aki most elhalassza  ezt a lehetőséget 
annak csak nehezebb lesz fenntartani a 
magyarságát. Ahogy a Regös Ének mondja, 
Waltzing Matilda a dalunk de mégis magyarok 
vagyunk (írta Polgár Lajos) . 

Barna Szilárd      
(Hungarian Centre Computer Association - titkára  

június 2002) 
        

A MAGYAR KÖZPONT 
HÍRADÓJA 
10 ÉVES! 
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közsségnek, ahol Molnár Károly lelki-pásztor 

és neje Eszter  egy beindulás elött álló árva-

otthonnak néznek utána.   Eszterre hárul a 

nőszövetségi diakónia munkájának meg-

szervezése is.  Mint írja:--”...munkám végzése 

során jutottam kapcsolatba a ludasi és 

mezőzahi árvaházzakkal. Mindkettő 

hatalmas létszámmal  bíró intézmény, ahol a 

gyermekek  még mindíg szánalmas 

körülmények között sinylődnek, nélkülözve a 

potólhatatlan szülői szeretetet, a családi 

hajlék melegét, a keresztény hitre való 

nevelést, az anyanyelvi oktatást és még 

sorolhatnám. “ Ír segítségből vásárolták meg 

az otthon épületét  és végezték el a külső és 

belső átalakítását és rendbehozását.  Ebből 

az adományból futotta még a kútfúrás, a 

padló csempézés, meszelés, egy fürdő 

megvétele és némi villanyhálózat felújítására 

is. Sajnos az árak robbanásszerű  növekedése 

nem tette lehetővé az otthon teljes 

befejezését. Többek között, anyagiak 

hiányában a  tiszteletes úrnak kellett az 

emésztő gödröt kiásnia. De folytatásul hagy 

idézzem a tiszteletes asszony szavait:---

“Szinte hihetetlen volt, vagy inkább csodával 

ért fel az ausztráliai magyarság  adománya. 

Kimondhatatlan meglepetés volt számunkra, 

Isten áldjon meg mindenkit egyenként érte. 

A küldött összeg segítségével hathatós előre-

haladást tudunk kivitelezni.” Talán ehhez 

nincs mit hozzátenni, hozzáfűzni.  Eszter 

asszony szavai számottevően kifelyeznek 

helyettem mindent. 

 További ötszáz dollárt juttattunk el a 

budapesti székhelyű Kárpátaljai Szövetség, 

Ung-vidéki Baráti Kör részére, továbbításra 

Kárpátaljára.  Ebből az adományunkból ré-

szben iskolai felszerelés és iskolatáska 

vásárlás jött létre a  rászoruló szegény csalá-

dok gyermekeinek  részére. A fentmaradt 

összegből pedig egy a felvidéki iskolák között 

rendezendő vetélkedő részkiadásai lesznek 

fedezve. A vetélkedő témája a magyar tör-

ténelemből lesz merítve, s a résztvevő diákok 

magyar identitásának  és származásukra 

való büszkeségének  növelését lesz hivatva.   

 Úgyszintén egy ötszáz dolláros 

támogatást juttatunk el a Beregszászi 6-os 

számú Iskola igazgatójának, File Klárának., 

aki levelében a következőket írja:--

“Adományuk nagy segítség tanulóink 

számára. Iskolánk gyerekeinek 75 % -a 

hátrányos helyzetű családból származik, így 

az önök segítsége által elkészített meleg 

leves, bizony létfontosságú a szegény sorsra 

itélt gyermekeinknek. Sokan csak itt az 

i s k o l á b a n  j u t n a k  m e l e g 

eledelhez........Hálásak vagyunk, hogy 

akadnak jóakaratú emberek, akik segítenek 

mosolyt és szint varázsolni a sápadt, vézna 

gyerekek arcára. Isten áldja meg Önöket 

segítőkészségükért.” 

 Végezetül meg kell említenem a 

Szegedi Tudományegyetem-Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskolán tanuló Szoboszlai 

Ferenc erdélyi barátunkat, akit most már 

harmadik éve támogatunk tanulmányai 

elvégzésében. A 2002-03-as évre ezerkétszáz 

dollár  mint ösztöndijj lett részére   átutal-

va  .  

Megtudtuk midezt tenni, mivel Mel-

bourne magyarsága támogatta az Erdélyi 

Szövetség rendezvényeit, amelyért igen 

hálásak vagyunk. Talán segítségünk nem 

sok, egy csepp az oceánba, de minden csepp 

segít. Köszönjük az irántunk tanúsított szoli-

darítást és áldozatkészséget. Támogatóink 

nélkül midez lehetelen lett volna. 

 Az Erdélyi Szövetség  hagyományos 

évi ebédje Október 13.-án lesz a Magyar 

Központ Ifjúsági-termében, melyre szeretet-

tel várunk mindenkit. Jelszavunk válto-

zatlanul:-- “Segíts, hogy segíthessünk.”  Kér-

jük a megjelenés előre történő bejelentését az 

alábbi telefon számok egyikén, a konyhai 

előkészületek megkönnyítésére:-. 9846-

3670,:: 9877 9598  vagy  9842 4367.  

Remélem hogy számíthatunk ba-

rátaink és támogatóink nagyszámú megjelen-

ésére, hogy a jövőben is tudjuk  célkitűzésein-

ket teljesíteni. 

Szövetségünk ez alkalommal fog-

ja megünnepelni fentállásának ne-

gyvenedik évfordulóját.  Viszont látásra 

Október 13.-án.---Pelle Lajos.  

 

Az Ausztráliai Magyar Erdélyi  
Szövetség szeretettel meghívja Önt, 
kedves családját és barátait s 2002. 

október 13-án vasárnap du. 12:30-kor, 
a Magyar Központ Ifjúsági termében 

rendezendő ERDÉLYI EBÉDRE  
melyen az Ausztráliai Magyar Erdélyi 

Szövetség 40. Születésnapját ünnepel-
jük. Gazdag tombola 

Előzetes bejelentést a következő  
telefonszámok egyikén kérjük:  

Pelle Lajos 9846 3670,  
Fazakas Sándor 9877 9598,  

Krsztekanits Violetta 9842 4367 
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A Magyar Nyelviskola háza tájáról  
Nagy öröm érte a Magyar Nyelviskolát. Tizenhárom tanulónk vett részt egy fogalmazás versenyen, 
melyet a Modern Language Teachers' Association of Victoria és az Australian Federation of Mod-
ern Language Teachers Associations Inc. hirdetett meg. Közülük nyolc tanulónknak a 
fogalmazását találták érdemesnek arra, hogy mint helyezettek részt vegyenek az országos 
megmérettetésben. A gyermekek három kategóriában versenyezhettek.  
Az 1. kategóriában a gyermekek által választott híres ember, nevezetesség, vagy figura életének 
egy napjáról kellett írni és képekkel színesebbé tenni. A résztvevők ebben a kategóriában Harris 
Mónika, Kocsis Esta, Hartyánszky Hugo, Kocsis Jázmin, Foley Claudine, Harris Ádám és 
Tóth Julianna.  
A 2. kategóriában Az én világom címmel készültek fogalmazások Márffy Boglárka, Tóth Julian-
na, Schild Csilla és Schild Ágnes tollából.  
A 3. kategóriában filmszemlét kellett készíteni. Ámon Ildikó és Gerencsér András (6.oldalon talá-
lható) ajánlottak egy-egy filmet megtekintésre.  
Az országos versenyre továbbjutottak:  
1. kategóriában:1. Tóth Julianna  
  2. Harris Ádám  
  3. Kocsis Esta  
2. kategóriában: 1. Schild Ágnes  
   2. Schild Csilla  
   3. Tóth Julianna  
3. kategóriában: 1. Ámon Ildi  
   2. Gerencsér András  
Valamennyiüknek gratulálunk!  
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a két harmadik kategóriában helyezést nyert fiatal írását, hátha 
Önök is kedvet kapnak a filmek megtekintésére.  
Kurtz Mária 
 

  Ámon Ildi 

                                       
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 A régi képek egymás után villannak fel a 
képernyőn, a narrátor mondja a neveket Kocsis, 
Hidegkuti, Puskás...  Persze ezek a nevek nemcsak 
nevek és a képek nemcsak képek, hanem ez a magyar 
„Aranycsapat”. Most is a világ egyik legjobb 
focicsapata. A kilencvenes években készített 
dokumentum  film, “As It Happened: The Golden 
Team” bemutatja a még élő csapattagokon keresztül, 
az „Aranycsapatot” az ötvenes években, a forradalmat 
és hogy milyen volt magyarnak lenni. 
 A dokumentum az  „Aranycsapat” arany 
éveit követi eredeti filmfelvételekkel a legfontosabb 
mérkőzéseikről.  Magyarország helyzetéről is beszél, 
a politikai befolyásról a sportban és annak kihatásáról 
a csapatra. A dokumentum a magyar emberekről is 

szól. Akkoriban az embereknek nem volt semmi 
reményük, a Kommunista Párt ki akarta ölni a nemzeti 
érzést, de az „Aranycsapat” sikerei segítették 
megőrizni azt. 
 A dokumentum film kiválóan szerkesztett.  A 
zene és a narrátor segítségével az ember átéli az 
akkori eseményeket.  Az öt, nyilatkozó focista életével 
példát ad a kitartásról.  A film kezdetén  a fekete-fehér 
háttéren mindegyik gól, amelyet a magyarok rúgnak 
arany színű kapukba száll.  A film párhuzamot von az  
“Aranycsapat” és a magyar emberek közt, más szóval 
a történelmi tények és a nemzeti érzés között. 
 Számomra a legkedvesebb, amikor évek 
múlva az öregfiú „Aranycsapat” újra a régi nevét 
visszaszerzett Ferencváros Stadionban játszik magyar 
színekben százezer magyar előtt, akik könnyes szem-
mel énekelik a magyar himnuszt.  A film végén a 
narrátor újra sorolja a neveket Kocsis, Hidegkuti, 
Puskás… Ekkor a kérdés számomra, hogy milyen 
magyarnak lenni, könnyen megválaszolható – nagyon 
jó.  Aki mindezt át akarja élni, nézze meg a filmet. 
 

 

 
www.worldcuparchive.com/LEGENDS/
puskas.html 
www.worldcup2002.hu/vbjatekosok/
aranycsapat.htm 
www.greenternet.hu 
www.soccerfan.com 

„Az Aranycsapat” 1952 
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Hollóházi porcelán kapható 

a 
Magyar Központban  
kedvezményes áron. 

Megtekinthetô az Ifjúsági Terem  
előcsarnokában. 
Érdeklôdni lehet: 

Atyimás Erzsébetnél: 9802 7637, 
vagy 

Vetô Olgánál: 9754 8579  

A 3ZZZ önkéntes rádió magyar  
nyelven sugároz  

 Hétfő reggel 6 órától 8 óráig és 
 Csütörtök du. 4 órától 5 óráig 

Megjelent és kapható 

Ambrósy Anna 

nagysikerű 

A BRAVE NATION 
A Short Social and Politicla History 

című könyve. 

Megrendelési ár:  

Ausztráliában $35 + $9 postaköltség 

(GST-vel együtt) 

Tengerentúlra $35+ $24 postaköltség 

(Economic Air-rel és GST-vel együtt) 

Megrendelhető: 

A Brave Nation 

PO Box 4134, East Burwood Vic 3151 

és a Magyar Élet kiadónál 

PO Box 210, Caulfield Vic 3162. 

A képen látható az ezeréves nagy Magyarország 
határa mai Erdélyben.  

K.É. 

ALUL SEMMI 

A “komoly” feltárulkozás 
Ha valakinek se állása, se szerencséje nincs, 

akkor csak a csoda segíthet. Vagy egy kis életkedvvel 
fűszerezett akaraterő. A nagy-britanniai Sheffield 
“vesztesei” megmutatják, hogyan! Készítsék fel 
rekeszizmaikat a Fox Starlight Pictures új 
vígjátékára, mely Magyarországon “Alul semmi” cím 
alatt kerül a kölcsönzők és üzletek polcaira az Inter-
com gondozásában. 
 Magával ragadó optimizmus és jó duma 
jellemzi az eredetileg “The Full Monty” névre 
keresztelt angol alkotást, mely egy peches elvált apa, 
Gaz és barátai útját mutatja be legalulról legfelülre. A 
hollywoodi tündérmeséktől eltérően ez a film kevés 
irreális részletet tartalmaz és a kissé kényes téma el-
lenére fiatalok számára is tanulságos sztori. Hisz a 
gyermektartás kifizetésére képtelen Gaz a striptease-t 
választja pénztárcájának megtöltésére. A városka 
munkanélküli férfiaiból kitevődő vetkőző csapat 
megszervezése egyaránt sok ellentéthez és vidám 
pillanathoz vezet, miközben a fiúk sokat tanulnak 
egymás életéből és problémáiból, a néző pedig az 
emberi kapcsolatokról. 
 Bár a magyar szinkron ezúttal nem sikerült 
túl jól, ez cseppet sem ront a film hangulatának élve-
zhetőségén. Nathan, Gaz pajkos és nem ritkán 
szemtelen fia a film elején felnőttebben viselkedik, 
mint apja és cikinek érzi őse új vállalkozását, a 
vetkőzést. Idővel azonban észre veszi, hogy az egész 
história azért folyik, hogy apja kifizethesse volt 
feleségének a tartásdíjat és továbbra is találkozhasson 
szeretett fiával. A film folyama közben a szereplők 
nemcsak külsőleg hámozzák meg magukat, de 
belsőleg is megváltoznak. 
 A tanulságos történet szereplőitől sokunk 
tanulhatna önfeláldozást és szeretetet, de egyúttal az 
élet élvezni tudását is. Hát igen – az igazi öröm az 
adás, nem a kapás. 

Gerencsér András 
 

Az Ifjúsági és 

Kultúrális Szövet-

kezet 2003-ban május 

17-én Elsöbálozók 

Bál-ját rendez. Akik 

e l s ö b á l o z ó k 

szeretnének lenni  kérjük je-

lentkezzenek 2002 november végéig 

Atyimás Erzsinél a 9802 7637-es te-

lefonszámon vagy emailen keresztül 

az atyem@net2000.com.au címen. 
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A 
 Magyar Élet szeptember 19.-i 
számában „A Magyar Központ jövő évi 
programja” cím alatt Gerencsér András 

beszámolójában részletesen ismerteti a 2003-ban 
tartandő rendezvényeket. Tekintve, hogy egyes 
megjegyzések az olvasó számára félreértésre 
adhatnak okot az alábbiakban szeretném ezeket 
helyesbiteni. 
 
1 „A 2003-ról 2004-re virradó Szilveszterre a 

Magyar Központ termei már ki vannak adva 
külső – nem magyar – csoportoknak és kicsi az 
esélye annak, hogy magyarok kapják meg ezt 
az időpontot” közli a cikk. Erről ilyen 
formában nem volt szó, csupán arról, hogy 
mivel a magyarság Melbourneben már évek óta 
rendszerint öt-hat helyen tart Szilveszteri Bált, 
elegendő, hogy a 600 személyt befogadó 
nagyteremben legyen ez a rendezvény. Mivel 
több éven át üresen állt a kisebb – ifjúsági – 
terem ez kiadva idegenek számára 2002-ben is 
a szokásosnál sokkal nagyobb terembérért. 
Egyébként a nagyteremben tartandó 
Szilveszterre – 2002 – már most lehet 
jegyrendeléseket eszközölni Faith Ferenc 
9762 9135 és Atyimás Erzsébet 9802 7637 
telefonszámán. 

2 Az ifjúság számára éveken keresztül volt 
diszkó Szilveszterkor, legutóljára 2000-ben az 
ifjúsági épület földszinti helységében a 
tánccsoport rendezésében. Az elmúlt évben, 
2001-ben, nem volt ifjúsági csoport, mely 
elvállalta volna a rendezést. Az idei 
Szilveszterre a Rákóczi Ifjúsági Körnek fel lett 
ajánlva ez a helyiség, azzal a reménnyel, hogy 
nem lesz olyan zaj mint volt a RIK 2001-ben 
tartott egyik diszkó estjén amikor a 200 
méterre elvő Karaván Park lakói a rendőrséget 
hívták ki. 

3 Public Liability biztosítás: aki olvassa az 
ausztrál újságokat, vagy nézi a televízió híreit, 
tudja, hogy a 2001 szeptember 11-i események 
óta a biztosító társaságok mennyi gondot 
okoznak ezen a téren. Nem a pénz hiánya okoz 
„olcsobbfajta bíztósítást” számunkra. Eddigi 
biztosító társaságunk kijelentése szerint a 
„Hungarian Community Centre” számára csak 
a magyar közösségnek hajlandó bíztosítást 
kötni. Mások kényszerítve vannak arra, hogy 
saját maguk kössenek alkalmi biztosítást 
rendezvényük részére. Néhány ausztrál 
közösségnek meg van a sajátja.  Egyébként a 
cikkben felsorolt magyar programok 
mindegyike biztosítva van. 

4 „Előállt financiális lyuk” jelenleg nincs a 
fenntartási költségek kifizetése a számlák 
megérkezésekor megtörténik, annak ellenére, 
hogy a GST bevezetése óta lényegesen 

megemelkedtek a kiadások. Ennek 
eredményeként semmiféle nagyobb 
fejlesztésre, újitásra nincs lehetőség. 
Előfordulhat, hogy néhány év mulva 
nehézségeink lesznek a fenntartási 
költésgek álladnó emelkedése miatt. 

Faith Ferenc 

A Magyar Központ 
Igazgatósága  

KERTÉSZKEDÉSI –  
MUNKA NAPOT 
rendez szombaton,  

október 5-én reggel 9 órától. 
 

További felvilágosítást   
Vető Tibornál: 9754 8579 

 

TÁRSALGÓ 
Az Ismeretterjesztő Kör rendezvénye 

2002. október 6.-án du. 3 órakor a 
Magyar Központ Social Klubjában 

Előadók: 

Dr Cser Ferenc: 

“A hit története ősidőktől napjainkig” 

Lugosi György: 

“Az Egy logikája és a Kettő logikája  
– Az emberi hit filozofiai módszerei – “ 

 
Kávé, tea, házisütemények kaphatók. 

Belépődíj: 6 dollár 
Érdeklődés Jekler Irénnél 9889 8370  
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Nyújtsunk magyar élményeket 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR 
JÁTSZÓCSOPORT 

 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, 
magyar énekek és mesék  

0-5 éves gyermekek számára 
minden szerdán de. 10-12 óráig a  

Magyar Központban az ifjúsági terem 
előcsarnokában. 

Szülõk és nagyszülõk, segitsetek és 
hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA presso-bárban 
(teljes italengedély) 

Étlapról választhat ízletes  
ebédet/vacsorát. 

 
NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 

PÉNTEKEN,  SZOMBATON  
este 6 órától 11-ig  

 VASÁRNAP  
de. 11-től du 5-ig 

 
Bővebb felvilágosítás  

vagy asztalfoglalás : 9800 4544  
vagy 9759 5464 

Kézimunkázók köre 
 

 találkozunk minden hónap 
második és negyedik 
csütörtökén délelőtt 11 órakor 
a Szent István templom alatti 
társalgóban. 
Összejöveteleinken mindenki 
saját kedvelt kézimunkáján 
dolgozik, legyen az himzés, 
horgolás, goblein, kötés vagy 
egyéb. Mi hasonló érdekeltségű 
lányok, asszonyok igyekszünk 
megtartani ezt a nagyon szép 
nőies és hasznos időtöltést: 
tanulunk egymás ügyességéből 
és tapasztalatából és segitünk is 
egynásnak ha szükséges. 
Szeretettel várunk mindenkit, 
aki kellemes társaságban, 
együtt kézimunkázva meg tudja 
osztani velünk szabadidejét. 

További érdeklődés:  
Ittak Magdi: 9544 7162,   

A Társalgó és az  
Irodalom - Zenebarátok Köre 

Ezentúl a Társalgó csoport és az Irodalom 
–  Zenebarátok Köre a hónap első 
vasárnapján, du. 3-tól a templom alatti 
társalgóban tartja összejöveteleit. 

* * * * * * * * *  

FELHÍVÁS 
Az Árpád Otthon vezetősége azzal a kéréssel 

fordul Melbourne magyar közösségéhez, 
hogy jelentkezzenek önkéntes segítőnek idős 

lakóink mindennapi tevékenységének  
könnyebbítésére és kellemesebbé tételére. 

További felvilágosításért hívják Bozsán Ild-
ikót a 9801 8071 telefonszámon. 

Társalgó Irodalom és Ze-
nebarátok Köre 

Október 6 November 3 

December 3  
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október 5. szombat  Kertészkedési munkanap (working bee) 
október 6. vasárnap  8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
    du. 3-Társalgó csoport összejövetele 
október 13. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    Erdélyi Szövetség ebédje 
    Mozi 
október 18. péntek  Regnum Szövetkezet évi tisztújitó közgyűlése 
október 19. szombat Ifjú Szivek koncertje 
október 20. vasárnap 8.30-kor Szentmise 
    de. 11 órakor Református Istentisztelet 
október 27. vasárnap 10 órakor Evangélikus Istentisztelet  
    de. 11 órakor Ökumenikus Istentisztelet 
    Októberi Ünnepély 
    Magyar Társadalmi klubnap 

      
NOVEMBERI  NAPTÁR 

 
november 2. szombat  Emlékműavatás Bendigóban 
november 3. vasárnap  Regnum Búcsú 
     Irodalom és Zenebarátok össejövetele 
november 16. szombat  Magyar Iskola bálja 
november 17. vasárnap  MHTV piknik 
november 23. szombat  Katalin bál 
 

A Szövetkezetek évi tisztújító közgyúlései 
 

     
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra. Ára $6.00 (a 
postaköltség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK EGY $6-os CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY 
COOPERATIVE ASSOCIATION INC. NÉVRE. (posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  
3152) 
 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb október 20-ig eljutattni 
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, e-mail: kovesdy@bigpond.com vagy Kövesdy Évának,  

79 Dellfield Drive, Templestowe 3106. 
Szerkesztőbizottság: Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva, Nagy Valéria, Nagy Dénes  

Kérjük, hogy bárminemű felvilágositásért illetve megjegyzéseikkel vagy hozzászólásaikkal forduljanak a 
Szerkesztõbizottsághoz. 

OKTÓBERI NAPTÁR 


