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HAGYOMANYOS

BUGSU
a Magyar Kiizpont

nagyterm6ben
Szeretettel hivunk 6s

v6runk minden kedves
honfitirsunkat a Szent

lstvin templom buesfiiflra,
D6le6tt { { orakor

iikumenikus istentisztelet.
12 orfltol izletes eb6d:
bogrics-gulyis, b6csiszelete,
laci-pecsenye.

r Lingos - Siitem6nyek -
H0sit6 italok - K6v6 .!4,

. Bazar

A nap liszta bev6tel6t a
Szent lstv6n templom L

fen nta rt 6sAra fo rd fti u k.
A Regnum Sziivetkezet
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Es6s iddt j6soltak az idfilwds el1rqeLzdi erre
a napra, 6s mi hdl6t adhattunk a J6 Istennek,
mert napf6nyben fiircidtek a Kcizpont
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A j6 hangulatr6l azUJ HULLAM
ZBNEKAR gondoskodik.
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MEEHfVCI

E NATOCZI EGYESULET
es

R.I.K. (Kozpont Ifi usdga)
szombaton novemb er 22-6n

?.30 t6l reggel 1.00-ig tartja a

j

4" d\,f. 6. szhm. 1997 november

Hagyomi{nyos

KATAIKIN E6UU*T'

vacsorao stitemdny" ital kaphatd

Jegy 6ra: $13.00, nyugdljasoknak
$ 10.00, ifi ris6gnak $6.00.

Eliire fizetettjegyek $ 12.00.

Rendel6s:
Urbi{n Ferenc: 9569 0252

fenydffi. Vigan lengtek a nemzetiszin
zdszl6k 6s az emberek a lelkiiket is
iinnepldbe ciltciztettdk. €s volt valami a

Szent Istv6n templom melletti t6ren
letakarva. A n6pviseletbe ciltcizcittek kciziil
sokan tartottak a keziikben szdps6ges

ftl{.LriKtulu A

folytauis a 3-ik oldalon



Segitsunk egymdsnak magyar 6lm6nyt l6trehozni
gyermekeinknek.

fnAqYA.R'ACsZoCSOpOp.C

E:rdekes foglalkozdsok, kdrjdt6kok, magyar
6nekek 6s mes6k

0-5 6ves gyermekek szdmdra
minden szerd6n de. 10-12 6r6ig a

Magyar K6zpontban az ifjus6gi terem
elScsarnokdban.

Sztildk 6s nagysztilfik, hozzdtok ela
gyermekeket!

B6vebb felvilaqositas:
Szilvia: 97548175
Edit: 9576 9921

MAGYAR KoZPONT SZAMiTOGEP
KLUBJA

Szeretne meghallgatni 6rdekes
szakemberek el6ad6sait?

A Magyar Ktizpont Szdmit6gdp Klub
tal6lkozik minden h6nap els6 szerddji{n, a
Magyar Kdzpontban este 7.30-kor. Mindenkit
szivesen vdrunk, ha 6rt, ha nem a

sz6mit6g€phez. B<ivebb felv'tlLg6sitdst add:
Barna Szil6rd: 9560 9918.
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* irahnr * Szent Jstu'fu templom olatl liu6

X t6lsolg6ban, &Lnde"l"i hozzo magdual sajd.t

+ kzzlm*nkniat;hlmzisben,uarrisha* ingywsen

X k*yhnttandcsot szal<zrtAUil.

4
t 9{auurk'* "gg dzl*ant eggfit! eltiiltue -

.6 hzllzmes kim.yezetben - szerele#.el usrffirk

minfun ardeltliidin.

'[ ou dhb i f eluilh g o s{t 6 sl kayhat :

Jna|, &agdtndl: W4 7 162,
(Bogndr &lagdaal: I 87 4 5242

MEGHIVO

Szeretettel l6tunk mindenkit aki
irodalom 6s zenekedvelO

IRODALMI
Oxrnpz6xOntINKBEN

A harmadik osszejdvetehink vas6rnap,

november 30-6n, d.u.3 orakor lesz a
Magyar Kdzpont Erd6lyi szobiililban.

Erdekl6dni lehet Jekler Irdnndl a

9889 8370 telefonszimon

Elvezze a kellemes l6ekcirt a

KOBON&

PREggO-8e&8eN
(teljes italenged6ly)

a vdltozatos 6tlapb6l vSlaszthat izletes
eb6det/vacsorSt.

NYruVATARTASI 6NAT:

pBNrsrsN
SZOMBATON

esre 6 6rdt61 11 is

YASARNAP
d.e. 11-t6l d.u 5-ig

B6vebb felvil6gosit6s vagy
asztalfoglal6s : 9800 4544

Ne felejts6k el -
Vas6rnap reggel 7 6rakor
magyar hireket sugilroz, az

SBS televizi6 6llom6s.



vir6gokb6l font koszorft, csokrokat.

A rokonok, ismerdsdk boldogan
kciszcintcitt6k egymdst. Magyarul. Felndztem
a feny6k csrics6ra, az egyiken egy kakadf
iilt. H6t igen, gondoltam, Melbourneben
vagyok, de nem 6reztem szomorrisdgot.
Amikor 600 magyar cisszejcin a Kcizpontban
az ember kcinnyen elfelejti, hogy
AusztrSlidban van. Ma, okt6ber 19-4n
(vas6rnap) a templom helyett az Ifjrisdgi
teremben kellett olt6rt SlKtani,6s m6g ott
sem jutott mindenkinek il15he1y.

Okumenikus istenti szteletre gyi.iltiink {issze,

6s a26rt, hogy egy eg6,sz napos
esemdnvsorozattal a h6seinkre
eml6kezziink. A mis6t Kis J6nos katolikus,
Antal P6ter reformdtus 6s Dabasy J6nos
evang6likus 1e1k6sz celebr6lta. Bisz6k Jflia
€sTrdzZoltdn dnekeltdk a Magyar Imdt. Az
orgon6n Zs6ri Andrea jdtszott. Nagy nap
volt ez a melbournei magyarok 61et6ben.
Leleplzdsre v6trt a Zdgon Lajos
6pit6szmdrn6k tervei alapjdn k6sziilt
Magyar Hcjsi em16kmii.

Vetd Tibor felolvasta Faith Ferenc erre az

alkalomra irt sorait, melyek arr6l sz6ltak,
hogy, hogyan 6pii1t fel az emldkmii
kazadakoz6sbdl 6s tdrsadalmi munkdval,
mint minden a Kcizpont teriiletdn. Faith
Ferenc betegs6ge miatt nem tudott jelen
lenni.

Imddkoztunk, dnekeltiink a t6mjdn 6s

feny6illatban. Meghallgattuk Csepely
Rudolf "A Doni Hdsdkdrt" c. veresdt melyet
szaval6m(iv6sziink Kulcs6r J6zsef adott e16,

6s a "Kicsi szivek" katolikus ler{nyk6rust.

Lehullt a lepel 6s teljes sz6ps6g6ben dllt
eldttiink az eml6kmti.

Minden valaha volt magyar h6s
eml6kmiive. Ettdl a napt6l nemzeti
iinnepeinken itt helyezziik el az eml6kez6s
6s h6la virdgait. Tril a tisztelet addson m6g
egy fontos feladata van az eml6kmiinek;
cisszekovdcsolni, mdg szorosabbra fonni a

ktilcinbciz6 szervezetek kozcitti kapcsolatot.

A felszentelds utSn a szervezetek 6s

csoportok elrendezt6k a talapzaton
koszorfikat. Meghat6 pillanatok voltak.

Es m6g ezutdn sem mentiink haza, mert a
nagyteremben m6r teritve 6lltak az asztalok.
4
Es megint kev6snek bizonyult a gulyds 6s a
rdntotthris. Ami nem baj, mert azt jelentette,
hogy sokan voltunk Smbdr a konyha
i{ldozatos dolgoz6inak okozott egy kis
gondot. De 6hesen ezen anapon sem kelt fel
senki az asztaLdt6l.

Az rd6 gyorsan szaladt 6s m6r Yz 4-re j6'rt.

Ujra beiiltiink az Ifiris6gi terembe €s

elkezd1dott az flnnepsdgsorozat miisoros
t€sze.

i ..Az iinnepi besz6det dr Varga Gycirgy
canbeffai Nagykcivet rir mondta.

Az 1956-os forradalom felkeldinek 6s az ezt
kcivet6 szovjet megsz6ll6s

emldkeztiink.szabads6gharcosaira
Melbourne ismert 6s most felfedezett
magyar el6ad6it6l hallhattunk az

alkalomhoz 1116 verseket, 6nek 6s

zeneszitmokat. A Magyar Himnusz kcizcis
6nekl6sdvel z{trtak ezt a hosszri de
felemel6en sz6p napot.

Jekler h6n

MEGHiV6
Az Erd6lyi Szcivets6g szeretettel megivja

Ont 6s bardtant a vasdrnap november
23-an rendezett

,t

EBEDJERE
Az eb6d d61utr{n 1 drakror kezd6dik a

Magyar Kcizpont Ifi ris6gi term6ben.
Jegy 6ra: $14. nyugdijasoknak $12.

Jegvrendel6s:
Fazakas Sdndor: 9877 9598

Gall6 G6za:98744318
Keresztesi FloriSn Ldszl6: 9894 3837

A nap tisztabev1tel1t az erd6lyi
testvdreink segitsdg6re forditjuk.
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MEGHIvo
A MELBoURNET orurErurcs

MAGYAR RADIO
vrzrrOsEcr

Szeretettel meghivja Ont 6s bardtait a

RADI6 BALRA
melyet 1997 november 29-6n szombat
este 7 orai kezdettel tartunk a Magyar

K6zpont lfj0s6gi term6ben.

A jo hangulatrol az 0.1-nUttRm es
MAGYAR N EGYES zenekarok

gondoskodnak.

Az est f6nypontja: BISZAK .l0ln
az Ujvid6ki Magyar Opera volt tagja
lesz, zongordn kis6ri SIPOSORI

ROBERT a Liszt Ferenc Akad6mia
hallgatoja.

lzletes vacsora, s[tem6nyek, Udit6
ital, kdv6 kaphat6.

GMDAG TOMBOLAI

Szeszes italiit 6s j6kedv6t mindenki
hozza mag6val.

Bel6p6dij: 12, nyugdijasoknak 10
doll6r.

lfius5gnak ingyenes
(kUl6n asztalndl ul6k)

Asztal foolalSs:
oRosz TlBoR. 9364 6184

SOLYMOSSY KALMAN: 9690 3781
JUHASZ GtZn:9795 8972
BAKOS JANOS: 9798 2168

A b6l tiszta jovedelm6t az onkSntes
magyar r6dio fentartds6nak

kdltsSgeire fordftjuk.
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' Szaoovsznl r;l
a Ir; Ferivelr r
1. Hol sziilettdl?

Mafionvis&Ae$yan

Mikor jrittdl Ausztr6li6ba?

1967&aa

3. Mi volt dleted els6 munkahelye?

P t odaeti an 7 eefrni ei an.

4. Melyik a kedvenc nyaral6 helyed?

Huon 3e0at d

Melyik a kedvenc szined?

z60d

Ki a kedvenc szin6szed?

Dotis,Day

Melyik kcinyvet olvastad utolj6ra?

€qfi Aei$AqoQ

Ki a kedvenc ir6dlkciltcid?

Hancy lnwgon

i7. Ki a kedvenc zeneszerzdd?

tiezt Farcnc

i8. Mi a kedvenc 6te1ed?
i

i Dofioe Toila

:9. Mit atSlsz a legiobban?

i 6nz6st
i

1 10. Van e javaslatod , yagy hozzdsz6lSsod a
1

j Magyar Kcizpont jciv6j6re vontakozdan?

"I'tnitod wa *tand - dividad wa (a00;'

Kciszcincimi
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1997 okt1berben lezajlottak a kcizgyiil6sek a

Magyar Kiizpontban.

Az Ifjus6gi ds Kulturdlis Szcivetkezet
szeptember 30-6n tartotta 6vi kogy(i16s6t.
Igazgat6i: Vet6 Olga, Atyimds Erzsdbet 6s

Siilly Eta.

A Magvar H6z Szcivetkezet okt6ber 11-6n
tartotta 6vikcizgyiil6s6t. A kcivetkezd igazgat6k
vezetik a Magyar H6nSzovetkezet: T6th

er€z,Wnght llona, Vet6 Tibor, Szadovszky
Ferenc, Krivesdy Andr6s, Szetey Istv6n,
Merkli Ferenc.

A Regnum Szcivetkezet okt6ber 25-en tartotta
6vitisztrijit6kozgy{il6sdt.Igazgat6i:Baranyai
Imola, Kopp6n Erzsi, KoppSn Kati, Seb6k
Zsolt, Feh6r Tamds, Fogarassy Marika 6s Petri
J6nos.

A Tdrsadalmi Egvesiilet okt6ber 26-i gyil6se
utdn a kovetkez6 igazgat6k lettek
megvfl.asztva: Vet6 Olga, Kleman Hajnal,
Hr{zv k6n. Szab6 Edit. 6s Jand6 P6ter.

Ujra alakult a
Magyar Kiizpont
N6pt6ncegyiittese.

A D6libr{b €s Kalocsa tdnccsoport
egyesi.ilt ds megalakult a Magyar
Kozpont Ndpitdnegyiittese. A k6t
tdnccsoport vezetSi osszetiltek 6s

elhatdroztfrk, hogy mivel egy
helys6gben tdncolnak, ds egy c6luk
van, sokkal jobb 6s er6sebb
tdnccsoport lenne, ha
egyesiilndnek. igy ha tobben
vagyunk 6s egy ft{nyba dolgozunk
egyiitt nagyobb, erdsebb 6s

magasabb ni6t drhetiink el.

H6rom csoport fog tdncolni:
A Kiscsoport - 8 6ven alauli
A Kozepes csoport - 8-14
6vig
6s a Nagy csoport.

Pdntek este lesznek a pr6br{k Svak
Ldszl6 €s Atyimds Andrea vezetdse
alatt. Kicsi ds Kozepes csoportok 7
drakor, Nagy csoport 8 6rakor.

Aki szeretne csatlakozni a Magyar
Kozpont N6pt6ncsegyiitteshez
hivja

Szab6 Editet - 9560 D1A vagy
Urbi4n Ferit - 9569 0252.

Hr{lr4s koszonetet fejezzik ki
Ferencz Vilmosnak, aki az utols6 6t
6ven 6t a D1llbdb T6nccsoportot
tanitotta. Sokat fejlcidtek a

gyerekek Vili tanitdsa alatt. Sajnos
munka elfoglaltsi{ga miatt Vili nem
tudja elfogadni a jovtidvi t6nc
taniti{st. Remdljiik a jovciben m6g
egyiitt tudunk dolgozni. Koszonjiik
vili! 

urbdn Ferenc

Helyesbit6s:

Eln6z6st k6rilnk kedves olvas6inkt6l a mrilt
h6napi Hirad6ban az Evi Kdzgyfilesek alatt
"Regnum Egyhdz szovetkezetet" irtunk. A
helyes ndv Regnum Szovetkezet.

Eln6z6st kdr{ink a hib66rt!

Gyors jobbulist
kivinunk

Faith Ferinek



TI KALAUZ AZ ''OUTBACJ(-BE"'
Az egy ismert t6ny, hogy ha valaki akar sz6pet
li{tni Ausztrr4[6ban, ahkor nagy t6vols6gokat kell
megtenni. Sokszor konnyebb repiilSgdpre iilni 6s

1-2 6r{n beliil szdp tropusi tengerparton pihenni.
De Ausztr6lia dris a gyonytrrii t6jakban, term6szeti
szdps6gekben. Ezeket a term6szeti sz6psdgeket
mentiinli felfedezni a k6t hetes szabadsdsun-li alatt.
Olyan nagy hatiissal volt rdnk,
hogy szeretndnk a kedves
olvas6klial megosztani,

Utvonalunk 6szak Ausztr6lia
volt, m6g pedig New South
Wales 6s Queensland kozep6n.
Nevezetesebb vrirsok 6s falvali
amelyeken keresztiil utaztunk
azok Bourke, Charleville,
Blackali, Longreach,
Cloncurry, Normanton. Ha
vaiaki ismeri Neville Shut-nak
reg6ny6t "A'fown Like Alice"
aklior 6rt6keli ennek a
v6rosnak a l6gkor6t. N6gy napi
aut6zds ut6n 6rkeztiink a

v69c6lunkhoz, Karumb6ba.
Karumba a Gulf of
CarpenteriSn jelentSs hal6sz
falu. A hires barramundi
halb6l 6s r6kb5l (prawns) itt
lehet a legtobbet fogni. A
v6g6n m6r meguntuk a

barramundi-t!

Kovetkezcj meg6ll6nli Lawn
llill National Park voit. A
legjobban egyik szomsz6d
sd.trozonli megjegyezte "Most
m6r tudom, hogy a

mennyorsz6g milyen. " Nem
konnyii ide jutni, koriilbeliil
145 kilom6ter lbld 6t vezet a

nemzeii parkba, de a v6gdn
nem akartuk elhagyni.
Cyonyoni a f-ekvdse. voros
szikl6k korirlveszik a taval
ahoi kisebb vizesdsek alatt
lehet riszni. Ha a t6ban risz6st

meguntuk, akkor tiz perces

sdta utrin a foly6hoz kerirltiink ahol ugyanrigy a

hngyos vizben lehetett lubickolni. Sajnos egy
probl6mdntri volt. A borunkb6l majdnem forralt
bor lett, mivel hogy a nappali hcjmdrs6klet 41"
koriil volt de estirc mdr hirvosebb. 30'.

Mount Isa 6rdekes volt. Egy o6zis a sivatag
kozep6n. A 24,000 lakoss6g nagy r6sze a Mount

Isa Mine-b6l biztositja j<ivedelm6t. Mount Isa
Mine a vil6g legnagyobb eziist 6s olom bdnyr4ja,

valamint zink 6s 16z bdnya is. Az itteni
muzeumok a bdnySszal tort6nelmdt mutattrik be.

Az egyik kocsm6ban elbesz6lgettiinli az

"Alexandria Stationn kertdsz6vel. A kert6sznek
csak 7 acre kertet kell gondoznia a 140,000- acre

Stationbcjl. Amikor az nap
este busszal visszat6rt a
Station-re, m6g 100
kilom6tert kellett utaznia a

kaput6l azajt6ig.

Az it tobb tipikus Ausztral
falvalion v ezetett kereszti.il,
mint p61d6ul Winton ahol
Banjo Patterson irta a

"Waltzing Matilda" 6nek
szovegdt, meg McKinleY
ahol a hires "Crocodile
Dundee" filmnek a kocsma

ieleneteit filmezt6k.

Kovetkezcj drdekes meg6l15

Longreach. Amelett, hogy
egy 6rdekes vdros, itt
kezdcjd6tt a Qantas l6gi-
t6rsas6g. A tort6nete a

Qantas Muzeumban ijgye-
sen 6s drdekesen be van

mutatva. M6sik drdekess6ge
Longreach-nek az a

Stockman's Hall of Fame. Ez
m6r egy Ausztril logalom
lett ahol az "outback"
ds"csik6s" munlidjdt 6s 6let6t
6br6zolja. A Munk6s
Mozgalom T'ort6nct6t
nagyon 6rdekesen bemu-
tatia a barcaldini "Australian
Worker's Heritage Centre ".

Uturrk tov6bb folytat6dott
d€lre Charleville, Tambo-n
keresztiil amig rdt6rti.ink anThc Kidman Way"
nevezetri ritra ami ugyancsak
nevezetes helyeken vitt

keresztiil, mint pdld6ul Bourke 6s Cobar.

Osszesen 7100 kilomdtert utaztunk 15 nap alatt.

Egy gyonyorii felejthetettlen kir5.ndulds volt, amit
majd a kozeljovciben szere tndnk rijra
megismdteJni, de rem6lhetcileg tdbb idcivel.

Kdvesdv Eva 6s Andrds

en Hill

HiIsion
Mildurc

-r
11,at



NOVEMBERI NAPTAR

November 1, szombat d.u. 5 orakor szentmise
November 2, vasdrnap d.e. 1 1 orakor dkumenikus lstentisztelet

Regnum Bucsri
November 9, vasirnap d.e. 9 6rakor szentmise
November 16, vas6rnap Mozi (ez 6vben az utolso)

d.e. 11 orakor ReformAtus lstentisztelet
November 22, szombat Katalin Bal
November 23, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 10 6rakor Evang6likus lstentisztelet
Erd6lyi Szdvets6g eb6die

November 29, szombat Radio Bel
November 30, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

d.u. 3 orakor az lrodalmi Onk6pzok}r
6sszejOvetele

DECEMBERI ESEMENYEK
December 7, vasArnap Mikul6s
December 21, vas6rnap Gyertyaf6nyes Est
Deeember 31, szerda Szilveszteri b6l

A kiivetkez6 kiad6shoz, k6rjiik a cikket vag;r hirdet6st Iegk6s6AU okt6ber 20-ig
fax-on g8A27637, telefonon 98462675,vag5r Kiivesdy Evinak, ?9 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkeszt6bizottsig:

Atyim6s Erzsi: 9802 7637., Kiivesdy Andr6s: 9fl46. 267 5

Kiivesdy Eva: 9846 2615,
Birmi k6rd6ssel megiegrz6ssel vagSr hozzilsz6lilssal forduljanak a

Szerkeszt6bizots6 ghoz.

r-r-I=;r-rrr

RENDELESI IV
Szeretn6m a Magyar Kdzpont havi H[RADO-jat megrendelni 12 h6napra.

Ara $6.00 (p6sta k6lts6g fedez6s6re)
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cltvt:

MELLEKELEK $O CSEKKET A HUNGARTAN COMMUNTTY ASSOCIATION
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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