
"$F:r-{a , 2

S HIRMOEN'I

\dttzy

@ r

Qra*o-sf INGYENES

A MONTHLY PUBLICATION OF THE HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE

]IIIILEKMLI' FIHL/AIA$
iA tvtagyar Kdzpont igazgatli szeretettel,

tll I

meghivj r{k Melbourne magy arcilgftt a

Magyar Kozpont teriiletdn dpiilt H6si
Emldkmii felavati{si{ra, 1997 , vas6rnap

okt6ber I9-6n d6lelStt 11 6rai
kezdettel.

Napirend:
11.00 6rakor

Okumenikus istentisztelet a Szent
Istv6n templomban

12 .00 6rakor
A Magyar H6si Eml6kmfi
felszentel6seo koszorfiz6sa

1.00-3.00 -ie
Eb6d

3.30 6rakor

i Okt6beri Megeml6kez6s -

i U"nepi Mfisor
Az€rt, hogy ez afiap is szdp €s

emldkezetes maradj on mindannyiunk
szdmftra, k64 iik az Egyesiileteket,
Csoportokat, hogy minndl tobben

jojjenek el,hozzftk el zr{szl6jukat 6s aki
teheti oltdzzan diszmagyarba vagy

n6pviseletbe.

^*:Tffiff?:'J,#:i::l

TANACSKOZAS A
TOZPONTBAN

Augusztus 30-5n tartotta a Magyar
Kcizpont az e1s6 Tan6cskoz6st a

Kcizponton beliil miikcjd6 csoportoknak
6s egyesiileteknek. Mivel, hogy tcibb
mint hrisz egyestlet/csoport volt
kdpviselve, ez afta mutatott, hogy
sziiksdg van ilyen megbesz6ldsekre.

A Tan6cskoz6s folyam6n ismertetve volt
a Kcizpont miikrid6se, valamint a termek
haszn{Iata 6s miisorok siiriisdge. A
kiilcinbciz6 csoprtok k6pvisel6inek
bemutatkozdsa c61ja 6s terveik
ismertetdse kcivetkezet. Ezutdn a 1998-
6vi program cisszeSllft6s5val folytat6dott
a Tan5cskoz6s, melyet a decemberi
F{irad6nkban fogunk kozolni.

Minden rdsztvev6 fgy 6rezte, hogy
hasznos volt az cisszejcivetel, mivel
jobban megismert6k a Kcizpontnak
neh6zs6geit 6s probl6m{it. A ddlutani
cisszejrivetel megadta a lehetdsdget a

szorosabb komunikdcidra .

A kcivetkez6 T andcskozds szombaton.
november 29-6nles'2.

Eml6kez6s - 1,956
A Magyar Kozpont rendez6s6ben tinnepi
mffsor lesz okt6ber l9-en, d6lut6n 3-30

orai kezdefiel.
Mffsor rendezS: Jekler Ir6n

A Rendez6s6g szeretettel
v6r minden honfit6rsat

4. e\,{. 5. szim. 1997 okt6ber



Segitsunk egym6snak magyar 6lm6nyt l6trehozni
gyermekeinknek.

CDAqYAR fAcszocsopoR-c
Erdekes foglalkoz6sok, k6rjdt6kok, magyar

6nekek 6s mes6k
0-5 6ves gyermekek sz1mAra

minden szerd6n de. 10-12 ordig a
Magyar K6zpontban az ifjus6gi terem

el6csarnokdban.
Szul1k 6s nagyszulfik, hozzdtok el a

gyermekeket!
B6vebb felvi laqosit6s:

Szilvia: 97548175
Edit: 9576 9921

MAGYAR KoZPONT SZAMTOCAP
KLUBJA

Szeretne meghallgatni 6rdekes
szakemberek el6ad6rsait?

A Magyar Kdzpont Sz6mit6g6p Klub
tal6lkozik minden h6nap els6 szerddj5n, a
Magyar Kdzpontban este 7.30-kor. Mindenkit
szivesen vdrunh, ha 6;rt, ha nem a

sz6mit6g6phez. Brlvebb felvfl6g6sitdst add:

Barna Szil6rd: 9560 9918,

h.\l"met hirngezetben - szeretettel u6.ranlt

minden &de1<1bd6t.

'[ au'6bb i feluit ag o sit 6 st kn?hal :

Juah J4agdi"6l: 9!y'.4 7 162,

B ogntir &l,agdi"*l' I 87 4 542

MEGHiV6

Szeretettel ldtunk mindenkit aki
irodalom 6s zenekedvel6

IRODALMI
6xrnpzOrOnuI\KBEI\

A harmadik <isszej6vetelunk vas6rnap,

oktober 26, d.u. 4 lrakor lesz a

Magyar Kdzpont Erdelyi szob6j6ban.

Erdeklddni lehet Jekler lr6nn6l a

9889 8370 telefonszimon

Ne felejts6k el -
Vasirnap reggel 7 6rakor
magyar hireket sug6ros az

SBS televizi6 6llom6s.

* 6rakar o Szart Jstuon templom ulatt tduS

X tdrsalg&m. J,Lindenla hmza mag6.ual soi6t

* ktzlmwlu+ia1;limzesbe*, uandsbon L*gyftesen

$ hn?hallonwsot szahnniftil.

V. gLor*hint 
"gy del"la"t egy&ll elt&tue '

Elvezze a kellemes ldgkcirt a

KOBOWA

P&ESSO-8e&8&M
(teljes italenged6ly)

a v 1ltozatas 6t1apb61 v6laszthat izletes
eb6det/vacsor6t.

NYITVATARTASI 6NAT:

csUr0nr0r0n, pg,NtuxnN
SZOMBATON

este 6 6rdt6l ll is^

VASARNAP 
-

d.e. 11-t61d.u 5-ig
B6vebb felvilSgosit6s vagy
asztalfoglalSs : 9800 4544
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De jol mulattunk!

A harmadik Arany es Ezust bal kerult
tiira meorendezesre szentemher 5-;inurru rrrvvrv rluylulllvvr v L

a Magyar Kozpont lfjusagi termeben.
A szepen diszitett terem es asztalok.
7c.\lt harAtcA.rnc mncnlrz,a oc a.-Jvnohnr nezcr.rei vaftak kedves eSyulrvv.

elegans vendegeinket. Az izletes es
szenen tninit vacsorat AtvimasrLvyvrr r t(1rrrr\

Andrea. Meszaros Monika. Svak Laci
es Svak Sanyi profi modon szolgaltak
fcl A io hnnnrrlatrnl a "Panincr Heart5"Jv rrvrlYulu

olasz zenekar gondoskodott. Keves
olyan balon voltam ahol senki nem ult
az asztalnal amikor a zeneszek
jatszottak. mert mindenki tancolt

Kozkivanatra ezzel a zenekarral
iArrAra ic 1656inmA*nliii b aoIrv Y vl u ,,,,vlsmelelJuK ezr a
nag'Szeru estet' 

Kovesdv Eva

' 6rqtvl6fun6 Yernrry ErSstne{
ts ftrtl)}|terne| g;EiE

g1,tw55tu5 foraxl
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Mikor jcittdl Ausztrr{1i6ba?

,967, oQt60er 22-6n

Mi volt 61eted e1s6 munkahelye?

Fadedeztann$d.

Van e kedvenc v6rosod?

Kacat

Melyik a kedvenc szined?

&i&a henya6akft

Ki a kedvenc szin6szed?

O0qQ9fr0a
6. Melyik kcinyvet olvastad utoljr{ra?

T 6pA60,6Qad taqyan &q6s*6gad

Ki a kedvenc ir6dlkciltcid?

PatSli 86ndot

akedvenc zeneszerz6d?

K60nAn lnra
8. Mi a kedvenc 6teled?

? aptifuils eshQa rcQod&iv eA

Mit utrflsz a legfobban?

va*zoQadiet

10. Van e javaslatod, ,{agy bozz{sz6lSsod a

Magyar Kcizpont jtivSj6re vontakoz6an?

06tai az agyirinyi Q6zde

vazet6*t

5lere&c56t Ewsrwn[
rfil0 po;rno;[.

A't{t ag2 ar E'o5potr,t e %et6s6ge

HUNGAROFEST
'98

A kovetkezo Hungarofest
rendezdbizotbsiig gyOlese szeptember

29-6n. hetfon 7.0O orakor lesz.

Aki szeretne hozz6j6rulni a fesztivSl
sikerdhez jojjon ell

Kciszcincim;



Antal P6ter

ELORE-LEPES
MELBOURNE.BEl\

'-14lfll szikra,lSngralobbands 6s rij liiktetd
lWz-"r5 rcir ki a lefokozortsag6Of 6s

f6lretetts6gbdl - ezt mutatja a tcirt6nelem.

Erezm is tudjuk, mint ha tavaszi megrijulds
venne er6t az emberi e1m6n, mikor
tiszteletre m61t6 teend6t v61lalunk. Ez
domborodik ki nemzeti mivoltunk 6s

l6tiink nyomdn egy fj "Magyar Emldkmii"
fel6llit5sa rdv6n.

Ez haladds a Victoridban 615 magyarok
rdsz€r61. Tudva lev6, hogy Melbourne
v6ros tertilete nagys6g6ban hasonl6 egy
kisebb v6rmegy6hez €s akeriiletek akkor6k
mint egy-egy jdr6s Magyarorszflgon. A
magyar megydk vdrosaiban 6s falvaiban is
tcibbszcir ta151hat6 sziiksdges tcirtdnelmi
ernl6kmfi.

Hasonl6 ahelyzetitt, az rij honunkban, ahol
ifjaink az 6desanya-nyelvet mdr nem
gyakran besz6lik, 6s az ANZAC
eml6kmiivek 6s szobrok diszitik
keriileteinket 6s viddki v6rosainkat.

Ausztrdlidban a nemzeti szabads6g lehetdv€
teszi eml6kmiivek fel6llitdsdt. Mtivelt
tdrsadalmakban ismert a nyilv6nos 6s

rendszeres tisztelet-adds sztks6ge mert
6bren tartja 6s folytatja a kcizciss6gdrt tett
szol g 6ltok 6s 1l.dozatok cink6ntes v Stlal4s{t.
Ez a kaz-jo g szol.g6l,ata.

Evente tdbb ezer magyar-sziilet6sii,
szfumazdsiu 6s hdzass6gi kapcsolatok r6v6n
m6s nyelvii ember jut el a Magyar
Kcizpontba 6s a mellette 5116 Szent Istv6n
Templomba. Az 6 hazankb6l 6s m6s
orsz6gokb6l is jcinnek l6togat6k. E, g6cpont
kciriili 2A30 kilomdteres kcirzetben 6l
azoknak tcibbsdge, akik gyakran €s

rendszeresen l6togatj6k, tdmogatj6k 6s

segitik a magyar tdrsadalmi 61etet

Victori6ban.

Kciziiliik fokozatosan tcibben 6rzik a

tdvolsdgok leki.izddsdnek neh6zs6geit 6s

nemzeti tinnepeinken nem tudnak jelen
lenni a Carltonban lev6 eml6kmiin6l, ami
annyira be lett mdr 6pitve, hogy csak kis-
l1tszdmfi kcizcinsdg fdr el kcizeldben.

Nemzetis6giink 6po16sa 6rdek6ben egy fj
Magyar Eml6kmii drt6kes 6s €rdemes p6lda
ami lehetcis6get ad nemzeti h6seinkr6l
illend6 megeml6kezds nyilv6n it6s6r a.

Ennek az rij eml6kmiinek a megval6sitSs{ra
ds elismerdsdre igyekszik egy lelkes
csoport Wantirndban, ahol a felavat6si
iinnep 1997 okt6ber 19-6n a lI 6rai
Okumenikus Istentisztelet utdn lesz
megtartva. Nagy m6retii magyaros ebdd
lesz kaphat6, ami utdn 3.30-kor miisoros
forradalmi megemldkezds kcivetkezik.

Erre a napra szeretettel vdr minden magyart
a Magyar Krizpont Igazgat6s4ga.

nvr KozcYfrnsnr

Az lfjfrs6gi 6s Kultur6lis Sziivetkezet:
1997 szeptember 30, kedden 7.30 6rakor

A Magyar IilAz Sziivetkezet: 1997
okt6ber 11-6n, szombaton 3 drakor t

A Regnum Egyh6z szovetkezeti 1997
okt6ber 24-6n pdnteken ?.30 6rakor

A T6rsadalmi Egyesiilet (Soclal Club):
L997 okt6ber 25-6n, szombaton 3 6rakor

K6rjiik minden r6szv6nyes 6s

6rdekl6d6 honfit6rs megielen6sdt.



1956-ban, egy 6szi napsiit6ses okt6beri
d6lut6non, Budapesten ndh6ny ezer
egyetemi ha11gat5 a beliigyminiszt6rium
engeddlydvel ndma tiintet6st szervezett.
Lengyelorszdgb6l napok 6ta zavaros hirek
drkeztek, Vars6t r{llit6lag szovjet csapatok
vett6k kcjrtil 6s a vdrsoban bent a lengyel
kommunist a pfirt vezet1i kem6ny sz6csat6t
vivtak az 6llami 61et megrijhod6sa
6rdek6ben. A budapesti miiegyetemi
ifjris6g a Bem szoborndl rendezett
tiintetdssel Lengyelorszdg irr{nti
szimpdtidjdt akarta kinyilvr{nitani s egyben
saj6t kcivetel6seit el6t{rni. Sem az
egyetemi ifirisdg, sem a kormdny renddri
szervei nem gondoltdk, nem is sejtett6k,
hogy a b6k6sen, nemzetiszinii 6s vcircis

zdszl1k alatt vonul6 didksereghez 6r6kon
beliil csatlakozni fog Budapest n6pe, majd
az egdsz orsz6q 6s az egy-d6lutdnra
tervezett bdk6s tiintet6 felvonul6s v6res
forradalomba 6s szabadsdsharcba
torkollik.

"Szikr5b61 lesz a 16ng!" biztattik egym6st
a sz6zad elejdn Eurdpa keleti fel€ben az

orosz hivatdsos forradalmdrok" akik
szib6riai szdmizet6siikben - vagy ahogyan
Vlagyimir Iljics Lenin; svdjci, polgdri
kdnyelmii emigr6ci6j6ban -, fgy iflmodt6k
meg a zsarnokosdgot megdcint6 n6pi-
forradalmat, ahogyan az 1956
okt6ber6ben Magyarorszdgon lej Stsz6dott.

uA forradalom a ndp v6dekez6se
legszentebb jogainak megs€rt6se ellen" -

Igy olvashat6 egy miltsz6nad vdgi ndmet
szocialista rijsdgban. "M6g k6r a n6p, most
adjatok neki!" - irta halhatatlan kci1t6nk,
Pet6fi. S a n6p 1956-ban eldszdr val6ban
csak "k6rt": tobb demokrdcidt, szabadsdgot
6s kicsinyke j616tet. De azok, akik 1949
6ta a dolgoz6 mi11i6k nevdben a n6p ellen
kormdnyoztak, mindezt nem vett6k €szre,

vagy nem kivdntdk 6szrevenni. Siiketek 6s

vakok voltak - mind ama Bourbon kir61v.
1789 el6estdj6n.

D6ri Tibor, Kossuth -dijas ir6, mondotta
1956 nyar6n: azt szeretn6, ha a magyar
i{fsdg nem feledkezne meg eL6dj€r6I, a

M6rciusi ffjris6916l. "Negyvennyolcas
ifirisdgnak szoktuk 6ket nevezni
mondotta D6ri - s azt szeretndm, ha volna
egy Otvenhatos ifjrisSgunk is, amely
segits6gre lenne a nemzetnek a jcivd
megh6ditdsdban!" Kivansdga okt6ber 23-
6n, a magyar nemzet ezer6ves
tcirt6nelm€nek eme rijabb csi11ag6r6j6n,
milli6k tanrisithatj ak, teljesiilt !

6k, a magyar ifiris6g, amely j6r6,szt az

1945 utdni rendszer nevelt, alkotta a

forradalom der6khaddt, miutdn 6tvette a
szabads6g staf6tabotj6t az esem6nyek
szellemi el6k6szit6it6l, az ir6kt6l, a

kdltdktdl 6s a publicistdkt6l. A harcban
melldjiik sorakozott a szervezett
munk6ss6g , az uJ ndpi 6rte1mis6g, civilben
6s egyenruhdban, mig a parasztsdg a

felkel6k iranti szolidaritdsanak megannyi
bizonysdg6t adta.

Az 6 kizdelmiikr6l, az egdsz magyar ndp
kiizdelmdr6 sz6l ez a kcinyv: a forradalom
6s szabadsdgharc hdseir6l, p6rtfllflsra,
vllilgndzett kiilcinbs6gre val6 tekintet
n6lkiil. R6luk, akik a harcot el6bb tollal,
majd fegyverrel 6s kdsdbb - amikor a

Keletr6l jott pdncdlosok, akdrcsak egykor
Paskievics kozdkjai, letiport6k a m6r
kivivott szabads6got - a passziv el1en6ll6s

megannyi valfal|val bizonyitott6k
hazaszer etettiket 6s Sldozatkdszs€giiket !

Az 6 emldkiiknek sz6nom e szer6ny
trirt€neti munkdt: az utcai harcokban
elesetteknek, a forradalom lever6s6t
kcivet6 bosszrihadjdrat 6ldozatainak 6s

azoknak, akik 1956 ut6n hosszri 6vekre
drtatlanul bdrtcinbe keriiltek.

Rdszlet: Dr Gosztonyi P6ter: 1956 A
Magyar Forradalom Ttirtdnete
(Miinchen, 1981)



oKTOBERI NAPTAR

Oktober 5, vasdrnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 11 orakor Reform6tus lstentisztelet
Mozi

Oktober 1 1 , szombat Magyar H6z Szdvetkezet 6vi k6zgytil6se
Oktober 12, vas6rnap d.e.9 orakor szentmise
Okt6ber 18, szombat A Magyar Szabadsigharcos Szdvets6g

vacsor6ja
Oktober 19, vas6rnap d.e. 11 orakor Okumenikus istentisztelet

Magyar H6si Eml6kmii felavatisa
d.u. 3.30 6rakor Okt6beri Eml6kiinnep6ly

Okt6ber 24, p6ntek Regnum Egyhilz Szdvetkezet 6vi k6zgyfil6se
Oktober 25, szombat T6rsadalmi Egyesulet 6vi kdzgyfil6se
Oktober 26, vasdrnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet
d.u. 4 orakor azlrodalmi Onkepz6k6r
osszejOvetele

NovEMBERI ESEMEnvex
November 2, vas6rnap Regnum Bfcsti

Mozi
November 9, vas6rnap Erd6lyi Szovets6g Tal6lkoz6ia
November 22, szambal Katalin b6l
November 29, szombat ZZZRedi6bel

A kiivetkez6 kiadishoz, k6rjiik a cikket vagy hirdet6st legk6s6'nn okt6ber 20'ig
fax-on 9802 7637, telefonon 9&46 2675, vagy Kiivesdy Ev6nak, 79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkeszt61izottsig:

Atyim6s Erzsi: 9802 7637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andr6s: 9846 2675
Ktivesdy Eva: 9846 2675,

B6rmi k6rd6sset megieg;rz6ssel vagy hozzhsz6lilssal forduljanak a
Szerkeszt 6"b izots6 ghoz.

r-r---l|

RENDELESI iV
Szeretn6m a Magyar Kdzpont havi H[RRDO-jat megrendelni 12 h6napra.

Ara $6.00 (p6sta kolts6g fedez6s6re)
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MELLEKELEK $O CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Fload, Wantirna 3152)
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