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Kik vezetik a Magyar K6zpontot?

Bemutatjuk Seb6k ZSOltOt, a Regnum
6s az lfjusagi 6s Kulturdlis Sz6vetkezetek
igazgatojat.

1973 febru6r 14-6n szulettem Erd6ly gyonyorii
vid6k6n a Hargita hegysdg l6b6nal
Csikszeredaban. Kilenc 6ves koromig ott is
nevelkedtem amig a sz0leim elhatdroztak,
hogy kirandulni megyunk visszat6r6s n6lkul,
amit mi gyerekek a hdrom 6wel id6sebb
n6v6remmel, csak B6csben tudtunk meg.
A sors, vagy a gondvisel6s Ausztraliat
v6lasztotta m6sodik hazinknak. Az els6 6vek
mint gyerek, m6g nekem is neh6znek €s
furcsdnak tuntek de hamar be illeszkedtem az
itteni iskolai eletbe. lttl6tunk els6 honapjaiban
a Cserk6szeten keresztul megismertem a
Magyar Kizpontot 6s benne, magyarul 6s
nChany angolul besz6l6 magyar bardtaimat.
A Ferntree Gully-i St Joseph's College-ben
6retts6giztem, term6szetes a Magyar nyelvb6l
is a Regnum Magyar iskolaban. 1992-ben
dramati-kusan megv6ltozott az 6letem es
terveim az Edesapdm halala miatt.
Egy vilag k6rut, kulonds 6let tapasztalat 6s
6let leck6k utdn elhat6roztam, hogy
Edesapdmrll rhm maradt sz6nyeg tisztito
"business"-t Edesanydm segfts6g6vel
folytatom 6s fel6pitem. Egyenl6re az 6let
leck6j6t jarom 6s a tervem, hogy fizikai 6s
szellemi szinvonalamat min6l magasabbra
emeljem.
Mivel m6g nem tal6ltam meg a "jobbik
felemet", tdbb id6t tudok tolteni a Magyar
Kozpont igazgatosag terveinek
megvalosftiis6ban.
Roviden egyeseknek, hosszan mdsoknak -

ennyit r6lam. A t6bbit az emberek
lelkiismeret6re bizom, akik ismernek, akik
m6g nem ismernek jarjanak t0bbet a Magyar
Kdzpontba, hogy ismerjiik meg egymastl!l

Miert is lettem a k6t szdvetkezetn6l
igazgat6?
Mivel hogy a szovetkezetek igazgat6i azon
dolgoznak, hogy fiatalok is vegyfk ki r6szuket

a Kdzpont igazgatasiban, igy Kiss Jinos atya
a Regnum Co-operativetol €s az lfjusitgi €s
Kulturilis Szovetkezet felk€rtek mert igyis-
ugyis mindig szivesen segitettem a
munk6ban amikor kellett.

Hogyan l6tom a Magyar Kdzpont i6v6i6t?
R6gebben, amikor m6g volt nagy kdz6ns6g,
addig nagyon sikeresen mtikodott a Magyar
Kozpont. Sajnos az id6sebb gener6cio mdr
kevesebbet i6r aKdzgontba, fiatalok meg m€g
kevesebben jdrnak, igy a kozons6g l6tszama
mindig csOkken, ami azt jelenti, hcgy p6nz is
kevesebb jdn be a fenntartdsra. Ez6rt a
Kozpont szervez6s6n vdltoztaini kell, hogy
szinvonalas miisorokat 6s k6nyelmesebben
felszerelt kornyezetet tudjunk bioztositani a

latogatokank. Ennek a probl6mdnak a
megold6sa viir a jelenlegi igazgatokra.
Fel a fejjel!! - Mert f6nyes a jdv6nk!!

2.6Yf.3. szfm. 1995 aultusztus

Majdnem krfisz az fj klub helys6g!

Az I{usrigi 6piilet fiildszinti termdben dpiilo tij
tlrsalg6 m6r majdem kdsz, csak szdnyegezds 6s

butorozds hi6nyzik. Aki mdg nem 16fta, tekintse
meg, rnert egy nagyon kellemes, hangulatos

trirsalg6 helyisdg.

Sajnos nem fgy n{zki, hogy augusztus kdzepdre

elkdsziil, de ez nem baj, mert azt is jelenti, hogy

tobb id6 van arra, hogy a nev6n gondolkozzunk.
Eddigi javaslatok :

Magyar Vrirlak
Odzis

ICss Cs6kol-lak
Sdrt€s

Ocsi b{r
Vasmacska

Koronit Presszc

A rendeszeres dpit6 g6rda, VetO Trbor, Zigon
Lajos, Kixesdy Andr6s, Hende J6zsef ds Sebdk

Zsolt . A ndvad6bizottsdg rnajd fogja ktizdlni a

megnyit6n a v6lasztott nevet.



FaithFerenc (folt'tatds)

A MAGYAR T<6ZPOI\T
TONTENETE

Jeszenszky Gdza kitlugyminiszter liitoga-
tas6t szAmos magyarorszdgi politikus
kdvette, akik javar6szt az ausztril kormdny
mehlviis6ra jdttek 6s amennyiben uti
programjuk Melbournet is 6rintette kerestOk
a kapcsolatot a Magyar Kozponttal a
canberrai nagykdvets6gen keresztul.

1991 elej6n h6romtagu parlamenti
kuldotts6g 6rkezett; dr, Dornbach Alajas az
orszdggyiil6s aleln6ke, dr. Mdzes Mihdly
debreceni 6s Pap Andrds p6csi
k6pvisel6kkel. Az ev kozep6n dr Horudth
86la k6pvisel6 gazdasdgi ugyeket j6tt
tanufmdnyozni. Ez 6v okt6ber6ben Lezsdk
Sdndort, az MDF 0gyviv6 eln6k6t 6s
Gyarmati Dezs6 k6pvisel6t - az 1956-os
olimpiai bajnok vizip6l6 csapat tagjat - lAttuk
n6h6ny napra vend6g0l, feles6geikkel. A
Lakitelek Alap nemzetment6 munk6j6r6l
tartott beszamol6k eredm6nyek6nt a
Kdzpontban k6t nap alatt $14,760 gy0lt
6ssze az alap javdra. Nehiiny h6ttel k6s6bb
dr Hasznos Mikl6s, a Kereszt6ny Demokrata
N6ppirt alelndk6t 0dvdz6ltuk r6vid
l6togatdsa sordn.

1992 janu6r v6g6n dr Kiss Gyula munka0gyi
miniszter, aprilisban pedig dr. Gergiitz
Elemdr foldmuvel6sugyi miniszter tartott
szdmunkra tij€koztatdst a magyarorsz6gi
munkan6lk0lis6g16l, illetve a mezdgaz-
dasdgnak - a privatizdlas kovetkezt6vel
bedllott - dtmeneti neh6zsegeirSl. N6h6ny
h6nappal k6s6bb dr Kdddr Bdla, a
k0lkereskedelmi kapcsolatok minisztere
ismertette a neh6z gazdasagi helyzetet 6s
azon er6feszit6seket, melyek a magyar Sruk
kulfoldi piacokon val6 elhelyez6s6re
irdnyulnak, t6bb-kevesebb sikerrel.
Valamennyi miniszteri l6togatds
nagygy0l6ssel volt dsszekapcsolva, s igy
t6bbszaz embernek volt alkalma a
politikusokkal tal6lkozni.

1993-ban csdkkent a ldtogatok szdma;
Szilasy Gydrgy 5s Csurka lstvdn
k6pvisel6k jdttek, az 1994-es vdlaszt6sok
ut6n pedig Nahimi P6ter az MDF egyik
vezet6s6gi tagja.

1995-ben dr Gel Zoltdn, a magyar
orszaggy0l6s elndke vezette a parlamenti
kulddttsEget, vele egy0tt iott dr, Torgydn
J6zsef, a Fuggetlen Kisgazda Part elndke
6s dr Lukonics Eva SZDSZ k6pvisel6. Az
dltalunk feltett k6rddsek nagy r6sze arra
vonatkozott, hogy az 0j kormdny mit kdpes
tenni az elszakitott ter0letek magyarsdga
6rdek6ben. A melbournei magyarsdg
jogos aggodalmdt fejezte ki, hogy az
alapszerz6d6sek alair6sa utdn nem fog
javulni az ott 616 magyarsag helyzete.

(folytatas a kovetkezO szimban.)

Megkerii lt a nHonfog lal6s'
Lapunk legutobbi sz6mdban megielent felsz6lit6s eredmdnnyel j6rt. A
febru6rban eltunt k6p a legut6bbi takarit6s alkalm6val el6kerult egy rejtett
sarokb6l 6s ism6t r6gi hely6n l6that6.

Faith Anni
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JOLIUSI ESEMENYEK A
xOzponrBAN

A j0lius is 0jra zs0folt vOlt mfisorokkal a Magyar
Kozpontban.

Szombaton, j0lius 1-en a D6libdb NSptdnccsoport
balja kezdte meg a honapot, ahol tdbb m6s
nemzetis6g ii tdnccsoport is fell6pet.

M6snap, vasdrnap frta a Kozpontban voltunk,
nagyon finom s0lt malac ebdden amit az uj
klubhelys6g befejez6s6re szerveztek. A i6
hangulathoz Paska B6la zenekara j6rult hozz6.
Gondolom mlndenki jolakot.

J0lius 4-6n, kedden a Victoriai Magyar Emberjogi
Alap vend6gul fogadta dr Sz6pe Gy6rgy, a p6csi
Janus Pannonius Egyetem nyelv6szeti
tansz6kvezet6 professzor6t.

J0lius 9-6n, vas6rnap az Erd6lyi eb6d volt
megrendezve, ahova ugyacsak sz6p sz6mban
jelentek meg a kedves vendegek.

Szombaton, j0lius 22- a hagyom6nyos Anna B6lt a
cserk6szek rendezt6k. Tdbbek kozdtt fellOpett a
DelibAb 6s Kalocsa N6pt6nceggytittes.

Gratul6lunk mind a rendez6knek.

Az Arany 6s Ezust balrol majd a k6vetkez6
sz6munkaban szdmolunk be.

Kovesdy Eva

ISMERETTERJE52T6
el6npAs

A kdvetkezd eloadits augusztus 8-
6n, este I 6rakor az Arp6d
Otthonban lesz. Vend6g el6ad6:
Ittak P6ter - Azsiai korutjdn
k6szult k6pek bemutat6sa
folytat6dik.

Bel6p6s ingyenes. A szervez6k
m indenkit szeretettel v6rnak.
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kete P6ter: 9878 6450 Monek Erzsi. 9391 0314 Apr6 llonka: 9887 1610



A tutagyar SQizgsnt ttezetdsdge 6s a
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AUGUSZTUSI NAPTAR
Augusztus 6, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet
Diszn6toros Eb6d
d.u. 3 6rakor Mozi

Augusztus 8, kedd lsmeretterjesztd el6ad6s
Augusztus 13, vas6rnap d.e. 9 6rakor szentmise
Augusztus "19, szombat Szent lstvin bil
Augusztus 20, vas6rnap d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet
Augusztus 27, vasdrnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 10.00 orakor Evang6likus lstentisztelet
$zent lstviin Unnep6ly

$zeptemberi esem6nyek

Szeptember 3, vasiirnap Apdknapi eb6d
ber 10, vas6rnap Mozi

tember 17, vas6rnap Regnum eb6d

A kiivetkezd kiadishoz, k6rjfik a cikket vary hirdetdst legk6s6bb auguszfus 20-ig
fax-on g8A2 763l,telefonon 9846 2675, yngl Kiivesdy fi)vfio 79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkesztdbizottsig:

Afyimds Erzsi: 98A27637,8*csa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andris: 98462615
Kiivesdy Eva: 9846 2675, Koppin Kati: 9350 f 078

Bdrmi k6rd6ssel megiegyzdssel vagy hazz{szillissal forduljanak a Szerkeszt6bizots*ghoz.
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Szeretn6m
$12 00
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a Magyar Kozpont havi HIRADO-jet
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MELLEKELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lN0.(posta cfm: Hirad6, 760 Boronia Fload, Wantirna 3152)
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