
-$>Xr..{a , 2AE"AS 
HIRMOE-.'rs79

@ r
td.zrosf

A MONTHLY PUBLICATION OF THE HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE

n,trcHlvo
A Mnqynn Kozporur szovsrkezErei €s csoporujni

rozOs rcnnnouusr
nerudezruek n Mnqynn Kozpo rrrr Lnjosliqrrf berrr

1917. mAncius I 6.4ru.

fztErss rbrd drli I 2 onnkon
LncipecsENyE - nnnrron lrris - boqnncsqulyAs

Stmnnerly - kn* - foqlAoh - lnnqos - h0siro irnlok
Knjuk rArqnffi es Evdeszkozrr rvrirudEnki honervrngnvnl. KERriszEkO j6kdv€r fs bnru{rnh

kr4uk, ne felejrsek onhoni
Rossz id6 EsEr€N A NAqyrEREMben lEsz MEqrARrvA

*

ALDOTT
MAGYARonszAc

Jcivend6mond6k lStomdsai n6lkiil is
tudjuk: 1997 mds lesz, mint az eddigi
dvek. Rdsze vagyunk az €leL tcirv6nyei
szerinti r{1land6 vi{ltoz6snak, mint
egy6nek, 6s mint kcizcissdgek tagjai.
Tapasztalatb6l tudjuk, hogy semmi sem
fog vi{ltozatlanul megism6tl6dni eddigi
6lettinkb6l, legyen az. j6, vagy rossz
tapasztalat, siker vagy buk6s.
Kdzpontunk m6sodik h6napjdt zdrva a
kulturr{lis 6let m6rleg6n a tavalyihoz
m6rt hir{nyt a m6g csak kibontakoz6, de

hatdsukban egyel6re fel nem m6rhet6
esemdnyek hivatottak kiegyensflyozni.
Ideje h6t, hogy j6 hireket kapjunk, 6s a
j6 hirekkel mi magunk is jelentkezztink.

M6r febru6r elejdn meginult az 6let az
Ififsdgi nagyteremben, elkezdcidtek a
pr6bak a Regnum Marianum Altal
szervezett 6s a millecenten6rium z616
iinnep6t jelent6 "Aldott Magyarorsz6g"
cimii el6adSs jeleneteikhez. Kcizel
nyolcvan fiatalkorri 6s fiatal lelkii
magyar szerepl6, tovdbb6 az Akad6mia
rock egyiittes, a Cantilena Classica
k6rus 6s a nagysz6mri technikai

folytatodik a 3. oldalon

3. 6vf. 10. szfim. 1997 nrircius



Segitsunk egym6snak magyar 6lm6nyt
l6trehozn i gyermekeinknek.

mAqYAR
lLC.sz,ocsopoRc

Erdekes foglalkoz6sok, k6rj6t6kok,
magyar 6nekek 6s mes6k

0-5 6ves gyermekek szdm{ra
minden szerd6n de. 10-1 2 6r6ig a

Magyar Kdzpontban az ifjus6gi terem
el6csarnok6ban.

Sziilflk 6s nagysztilflk, hozzdtok el a
gyermekeket!

B6vebb felvi lasosit6s:
Szilvia: 9754 8175

Edit: 9576 9921
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szemllyzet kdsziil a miisor r6szleteinek
kidolgozdsdval. Javar6szt jelen vannak
mindazok, akik mdr az "Istv6n, a kirifly"
rock opera megval6sit6sdban is hatdsosan

r6szt vrfllaltak 6s circimmel irhatjuk, hogy a

jelenlegi munka-ti{rsuldsban sok olyan
tehetsdges fiatal csal5d 6s szemdly is
szerepel, akik el6szor dolgoznak egytitt egy
kcizcis cEI 6rdek6ben. Csak dics6rettel
sz6lhatunk az el6addst szerepl6kket
t6mogat6 csoportok vezetdsfgdr1l: adja
Isten, hogy a kcizcisen v1gzett munka saj6t

egyesiileteik er6scid6s6t is szolg6lj a.

Jelen tdjdkoztat6nkban nem az a

sz6nddkunk, hogy a miisort r6sdetesen
ismertessiik, hiszen az alkot6s
folyamat6ban inkdbb csak az

alapgondolatr6l 6s a v6lasztott megielenit6s
mikdntj6r6l beszdlhettink. A felsorolt
szerepl6g6rda m6retei mdr cjnmagukban
el6ruljr{k a vdrhat6 szinpadi megjelenit6s
jelleg6t: szinpomp6s tomegieleneteket,
korhff hangulatf, 616 znn6vel, 6nekkel
el6adott tcirt6nelmi pillanatk6peket 6s az

alkalomra koreografdlt mindent fltszovd
mozgdsmiiv6szet filmszerii folytonossdgdba
beleszcitt t6ncbet6teket lSthatnak 6s

hallhatnak majd az el6addsok venddgei.

A m6jus 2-6n, a Melbournei MagYar
Kcizpont Ifiris6gi term6ben rendezett angol

nyelvfi mfisor diszvend6ge, Melbourne
piispcike, George Pell 6rsek fr mellett a

meghivott vend6gek kozott sok egyhSzi 6s

diplom6ciai szem6ly is szerePel.

Idegennyelvii venddgeinknek, 6s a mdjus 1-

re tervezett magyar e16ad6s kozcinsdgdnek

a bemutatott ttirt6nelrni h6tterb6l
kibontakoz6 iizenetben a magyar ndp

6leterejdr6l 6s a viISg n6Peinek a
szernpontj6b6l is jelent6s eredm6nyeir6l
szeretn6nk maradand6 6lmdnyt nyrijtani.
Az a c6lunk, hogy Szent Istvr{n pdlddja
nyomi{n 6s tanit6sa alapjdn kialakult
nemzeti ttirelmtink 6s venddgszeretetiink
ezer6ves plldSjdt kijvetend6 p6ldak6nt
mutathassuk be itt, a m6g mindig
multikultur6lis 6s nemzetii6gi gondokkal
birk6z6 Ausarrflidban. Es nem utols6
sorban: hogy kiilfcildre szakadt
magyarjaink 6rezz6k a rnagyar nemzeti
hivatds soha meg nem sziin6 6rv6nyess6gdt,
6s egydni 6letiik kcizciss6get 6ltet6
fontossdgr4t is.

Szab6 J6zsef

mANCIUSI TJUUNPELY

a melbournei Magyar Kozpont rendez6s6ben

1997, mdrcius 23-6n, vas6rnap d6lutdn 4.30-kor az Ifius6gi
teremben

A Magyar Kozpont t6nccsoportjai 6s legiobb szaval6i
l6pnek fel.

Mfisor rendez6:
Linka Mirton
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MAGYAR KOZPONT

n6 megtudni, sdt megtanulni, hog5r
milyen is ez a digitdlis vez6rl6sii masina"
amely lassankdnt a mai 6let minden
tertiletdt behillozza?
mit jelent az, hogy "kiizponti egys6g",
"mem6ria", 6s az ezeket miiktidtet6
"program"?
alkalmas ez a gdp arra, hogy bdrmely
felhaszndl6nak a munkdjdt felgyorsitsa 6s

elv6gezze az adatfeldolgoz{s fdnxzl6
(gyakran igen unalmas) feladat6t?
milyen iizleti el6ny6ket dlvezhetnek azok
akik hasznrflj6k az "Internet" h6l6zatot?
hogyan lehet (avagy milyen
megfontoldsok alapj6n cdlszerfi)
elddnteni, hogy milyen sz{mit6g6pet kell
venniink, avagy egy6ltal6n 6rdemes-e
kdlteni 16?

mit jelentenek val6ban azok a fura
kifejez6sek amelyeket mindenki haszn6l,
de nem mindenki 6rt meg? (FDD, HDD,
16 Mb mern6ria" CD-ROM, PC, Mac,
stb. stb.)
milyen elcinyei vannak a "Windows 95"
3.1 vagy 3.11 haszndlatdnak magyarul
vagy angolul?
hogyan miikirdik az Angol-Magyar sz6t6r
a sz{mit6g6pen?
hogyan szedjen szdt 6s rakjon 6ssze egy
sz{mit6g€pet?
milyen is a sa{mit6g6p "nyelve"?

Szeretn6 megtanulni?
Szeretne meghallgatni 6rdekes szakemberek

el6ad6sait?
A Magyar Kozpont Sz6nit6g6p Klub taldlkozik
minden h6nap els<i szerd6jrin, a Magyar
Kiizpontban este 7.30-kor. Mindenkit szivesen
v6runk, ha 6rt, ha nern a szimit6gephez. B6vebb
felvfl6g6sit6st add: Barna Szil6rd: 9560 991E,

KLUBJA

\IISSZAPILLANTAS
A februar honap mar ujra latta a Kdzpont beindulasiit a kUlcinbriz6 rendearenyekkel.
Febru5r 1S-en Rock and Roll est6t rendezett a Magyar Hdz az lfiusagi szovetkezettel. A kitunO zenekar
mellett a lelenlevOk €if6lig roptak a t6ncot. Az est a fiatalabb genracio r6sz6re volt sz6nva, de az iddsebbek is
6lvezetbel tancoltak egdsz este.
M6snap, ves6rnap az Erd6lyi Sz6vetseq rendezue a piknikiet a Lajos ligetben. Gytlnydr0 napsUt6ses nap volu
6s alkalmas, hogy a kedves vendegek a Lajos liget f6i alan uittsdk el e delutiinjukat.
Febru6r 23-an dn Endrev Antah vendegijl l6ttuk. Nagyon erdekes el6ad6st tartott a Magyarosz6gi helpetrtl
6s ennek az cisszef0ggesdt a nemzetkozi bankokkal.

TObben szova tett6K hogy hianyoltak az ez 6vi Hungarofestet, amh ugyancsak febru6rban kellett volna
megtartani. Sajnos tobb oka voh mulaszt5sSnak, egyik az adelaide-i Talalkozo is nagyon lekcitdtte a
t6nccsoportokat. Femelj Uk hogy 1 998-ban 0l ra megrendezzUk.



Kedves Otvas6!

Mdr r6gen forgattam a fejemben a

gondolatot, hogy valakinek beszr{mo16t

kellene irni a Kcizp ont j el enleg i hely zetdr 61.

N6ha itt-ott cikkek, megjegyzdsek,
panaszok k6relmek, de igazSn senki nem
mondja ki, hogy mi is tcirt6nik. Amir5l most
irok azt tizencit 6vi tapasztalat alapjr{n, j6l
meggondolva teszem. Nem r6zsxzin
szemiiveg hanem a hideg val6s6g el6
szeretn6m r{llitani a kedves olvas6t.

Tal6n kezdem ott, hogy amikor a Kcizpont
fel6piilt senki sem gondolt arra, hogy
tizencit-hrisz 6ven beliil kik 6s hogyan
fogjr{k a Kcizpontot fenntartani. Igen, a

Kcizpontunk hatalmas nagy lett a jelenlegi
magyar tr{rsadalomnak. Ezt most szeretndm
megindokolni, hogy mi6rt len ezigy: Az az

elszi{nt, lelkes csoporto amelY
sziiks6gszertien kibdvi.ilt, egyiitt dolgozott,
sz6rakozott, annak mdr java r6sze
nyugdijas, vagy elkoltozott az circik haz6ba;
a fiatalok felncittek, csalddot alapitonak 6s

ezek m6r nem t6mogatjdk a Kcizpontot.
(Tisztelet 6s becsiilet a kiv6telnek, mert
vannak, de nagyon kevesen.)
V6geredm6nyben ezt meg lehet 6rteni. Ha
valaki egflsz 6letdben dolgozott 6s e16ri a
nyugdijas kort az meg6rdemli, hogy
nyugodtan 61je tov6bb az 6let6t, 6s ezt
tiszteletben is kell tartani. A fratalok pedig
az 6 6s gyermekeik ji;v6jdt kell hogy
megalapozzfk, mert ez igy van rendj6n. De
ezek mellett van a magyar betegs6g, fgy
mint az 6hazdban a politikai pr{rtok, itt a

csoportok, egyesiiletek oszt6drissal
szaporodnak, ez igy megy meg6ll6s n6lkiil.
Ez nem is lenne baj, ha mind egyakaraton
lenndnek, de igy ezek a csoportok nem is
tudjdk, 6s nem is akarjak fenntartani a
Kcizpontot, mivel sajdt kis viligukban
6lnek. Amint mdr emlitve lett a Kcizpont
fenttart6si{ra 6s elSrehaladSs6ra, 6vente
szinezer dolli{rra van sziiks6g. - igen
"szilzezer dollSrra". Aki kdtelkedik annak
szivesen bizonyit6kot szolgdlunk.

A Kcizpont tdmogatr{sa m6r majdnem, nem

l6tez6, sajnos ezt a legutols6 rendezv6nyi.ink
saj ndlatosan i gazolj a, r6fi zetdssel v6gz6dcitt.

El tudja-e valaki k6pze1ni, hogy egy
rendezv6nyen csak citvenen (50) jelennek
meg? - igen, csak <itven vend6g. Ezt neh€z
leirni, elfogadni, de szeretndm ha nem csak

az igazgat6k, hanem m6sok is legyenek
drtestilve, m6g akkor is ha f6j is.

A Kozpont fel6pit6se egy hatalmas munka
volt 6s mostani ktiriilm6nyek kcizcjtt a

fenntart6sa egy Isteni csoda. Azt sem kell
elfelejteni, hogy az igazgat6k sem

fiatalodnak. ktizciliink m6r sokan
belef6radtak 6s elfdsultak. Ez nem csoda,
mert a munka megy tovSbb, a

rendezvdnyekre ha nem is jcinnek el az

emberek az el6kdsztilet 6pPen fgY
megtrirt6nik, csak 6ppen drtelme 6s l6tszata
nincs. A sok gond mellett feljelent6sek
tcirt6nnek, pereskedntink kell. Egy-egy

f6szv6nyes joganak tartja, hogy a

Kcizpontot feljelentse, - de mi Yan a

kiiteless6ggel?

Es most a kedves olvas6 k6rdezheti - Yan
kifit?

Igen, szerintem van - de csak egY,

term6szetesen a r6szvdnyesek
beleegyezds6vel. A Kcizpont egy rdszft
b6rbe kell adnunk. Nem hetenkdnti
kiaddsr6l van sz6 hanem 6vre (6vekre) sz6l6
bdrbeaddsr6l. Ha j6l megn6zzik, a

jelenlegi, de f6leg a jciv6 magyarsdgr{nak a
Kcizpont fele is nagy lesz. Ezt egyardnt, a
r6szvdnyeseknek 6s az igazgat6knak j6l
meg kell gondolniuk.

Az 6n megldt6som az, hogy csak igy
lehets6ges megtartani a Kcizpontunkat 6s

folytatni a munkdnkat.

Vet6 Tibor



udsz-e mdr keneyeret stitni? Ha a

falusi leg6ny igy sz6lt a

nagyobbacska l6nyhoz, a k6rd6s
c6lja fdlre6rthetetlen volt. Ha m6r
megtanulta, a hdzass6gra is gondolhatott.
Edesanyja oktatta ki majdani asszonyl6te
feladataira, s azok kozott az egyik
legfontosabb volt ez a tudom6ny. A
megbecsi.iltsdge mriloff rajta: aki j6 kenyeret
siit, j6 asszony.

A magyar er6sen kenydrevS. Az Alftild n6pe
kiv6ltk6ppen. A tisz6ntfli meg mindegyiken
t6ltesz. Ott nem furcsr{lljr{k az olyan emberto

aki a f6tt t6szta mell6 is befal egy kar6jt.

A hagyomdny kenydrk6szit6sre a szombati
napot i4ael6 - de csak minden mdsodikat; az
rit-hat kil6s keneyerekb6l egyszerre k6t hdtre
val6t siitcittek. Brizafajtr{inkat dics6ri, hogy a
keny6r b6le ilyen hosszri ideig foszl6s 6s

finom maradt.

Nagy munka a siit6s, sok el6kdsziilettel jdr,
6s - b6r a r6giek nem igy fejezt6k ki magukat
- szigorrl technol6giai fegyelmet kcivetel.

A korpa6lesztl eI1allit6sdval kezdt6k. Utdna
k6t6r6s, igaz6b6l nem is ndnek val6,
k9zfSjdit6 gyritrelem; a dagasztfls. Azt6n
letakart6k a keny6rt6sztSt,hadd keljen. A j6
el6re befiit<itt kemenc6be csak akkor lehetett
bevetni, ha annak fcildje a sz6nvon6
mozgatdsdt6l m6r " szikr6nott". Mr{sf61-k6t
6ra mflva napvilSgra keriiltek a pirosl6,
sz6pen domborod6, kerek kenyerek.
Ugyanebb6l a t6szt5b61 stitcittek l{ngost is.
(Az etnogrdha "keny& el6tti keny6rnek"
tartja a lep6nyt.) Meg a vakar6kot is
cisszegyrirtdk, az lett a vakarcs, a

kisgyerekek kedvence.

Az asztaln6l el6szcir a csal6df6 vehette
kez6be, az (5 dolga volt megszegni a

kenyeret.
J6, j6, de mindez mdr a mrilt6, m6r senki

nem siit odahaza - hallom az ellenvet6st.
De ez nern igy van! A keny6r kultusza
Stszcivi 6letiinket, nyelvi fordulataink
sz6lnak r6la, pazarl6s6n meg nem
becstil6s6n felhdborodunk. Es nern tiint el
v6gleg a h6zikeny6r sem!

Az Alfcild tanyavilSg6ban elevenen 6l a

keny6rsiit6s. Ahol hely van hozz6, az

udvaron is 6pitenek kemenc6t, a csakis erre
va16 lacikemenc6t. A bentit valaha a

fiit6ssel cisszef6nodva haszn6ltdk. De olyan
dvszakokban amikor melegitdsre nincs
sziiksdg, jobb odakint. Alighanem
szeml6leti okok magyarflzzflk, hogy a

tisztaszoba kemenc6j6t apr6l6kosan
taglalj6k a ndprajn szakmunki{k, ellenben
a porta h6tu1j6ban, a gazdasdgi 6pitm6nyek
mcigcitt megbfv6t alig vett6k 6szre. Pedig
ezek dppensdggel az architektfra
m6lyr6teg6t, a s6rdpit6szet 6si megolddsait
k6pviselik, szinte kultfrtcirt6neti
kcivtiletek. Szinte drthetetlen, hogy
organikus 6pit6szetiink sevillai sikere
kapcsr{n mi6rt nem esett sz6 err6l a
vonulatr6l, a talapzatr6l.

Az ak6clombok kciziil e16vi11an6

s6rkupolSk mindig h6feh6rek. Nem
igazodnak a divatokhoz, kipingSlni
sohasem szokti{k 6ket. Purit6n
egyszerds6giikben gycinyciriieko szinte
monumentSlisak. Mintha a keleti
sztyepp6k h6feh6r nemezkupol6i, a jurti{k,
az 6gbolt kozmikus teljess6get hirdet6
f6lgcimbj6nek emberl€ptdkii m6solatai
maradtak volna itt 6rdkiil.

Amig 1akj6k a tany6t, nem hanyagoljrik el
a lacikemenc6t: 6w6l 6vre fjra tapaszdSk,
simogatjdk, meszelik. Nemcsak a kenyeret,
hanem annak sziil6anyjdt, a kemenc6t is
tisztelet civezi.

Kunkov6s IAszI6
MagyarorszAg, 1992



MARctust NAPTAR

M6rcius 2, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 1 1 orakor Reform6tus lstentisztelet

M6rcius 2, vas6rnap GulY6s Parti
M6rcius 9, vas6rnap d.e. 9 6rakor szentmise
MArcius 15, szombat Zen6s, T6ncos Est a Social Clubban
M6rcius 16, vas6rnap d.e. 11 orakor dkumenikus lstentisztelet

Magyar K6zpont piknikje
Mozi

MArcius 23, vas6rnap Katolikus szentmise (id6pontja ?)

d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet
M6rciusi unnep6ly

MArcius 28, Nagyp6ntek d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet
d.e. 1 1 orakor Reform6tus lstentisztelet
este 19.30 orakor Nagyp6nteki Liturgia

Mdrcius 29, Nagyszombat este 19.30 6rakor Nagyszombati Liturgia
M6rcius 30, vas6rnap d.e. 11 orakor Reformdtus lstentisztelet

H0sv6ti b6l

Apnrust ESEMENYEK

fOritis 6, vas6rnap Mozi
Aprilis 12, szombat Gy6nygy6sbokr6ta rendezu6ny

A kiivetkez6 kiad6shoz, k6rjiik a cikket vagy hirdet6st legk6s6fl m6rcius 20'ig
fax-on 98027637, telefonon 9|d/,62675, yag1, Kiivesdy Ev6nak,79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkesztdbizotts6g:

Atyim6s Erzsi: 98027637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andr6s: 9W2675
Kiivesdy Eva: 9846 267 5,

B6rmi k6rd6ssel megieg5rz6ssel vagy hozzisz6lilssal forduljanak a
Szerkeszt6bizots6ghoz.

IIrII-T!-I--III--I

RENDELESI iV
Szeretn6m a Magyar K6zpont havi HIRADO-jAI megrendelni 12 honapra.
Ara $12.00
trtEV:
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MELLEKELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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