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A MAGYAR xOzpour
neNnEZEsEneN

8/U
lesz 1996. dprilis 7 -6n
vas6rnap este 7-1 6rdig

IZLETES VACSORA

rET FIUK ZENEKARA

BELEP6D(J IZDOLLAR

FIAIALOKNAK

rlrsc0
Bel6p6s csak
discojeggyel

Jegyreade16s
Atyim6s Erzsi: 9802 7637

Vet6 Olga: 956L 7689
Faith Ferenc: 9762 9135

2. 6\,f. 11. szfm. 1996 6prilis

Emigrdci6s €letiink egyik legnagyobb 6s

legjelent6sebb kulturdlis esem€ny€re k6sziiliink a

honfoglalSs 1100. 6vfordul6ja tiszteletdre. A
melbournei egyesiiletek, csoportok apraja-nagyja
(kb. 70 szem€ly) fr{rads6got trem ismerve,
vrilIalkozott az "Istvdn a kir6ly" cimii rockopera
ausarSliai cisbemutat6j6ra.
A sikerhez azonban nemcsak odaad6 szereplSkre,
szewez&re, hanem pdnzre is sziiks6g van.
Szeretn6nk, he minden magyar r6szese lenne ennek
a nemzeti esemdnynek. Kdrjiik, jtijjenek el az
el6adisra, hazzdk el bardtaikat, ismer6seiket.
Legyenek vddn6kei az "Istv6n a kirdly"
el5ad6sr4nak. Minden ad6m6nyt nyugt6zunk 6s

kbzdlj0k a Magyar Eletben.
Szives hozz6jdruLisukat vdrva az "Istvdn a kir6ly"
szew ez6bizott sdgnak nev€ben

tiszlelettel
Alyim6s Erzsdbet
telefon {03) 9 802 7637

B6vebb felvil6gosiifs az el6ad6sr6l a 2. oldalon

A Hungarofest jiiv6je!

Az 1996-os Hungarofest rendezci bizottsSga
ki6rt6kel6si gyiil6st tartott mdrcius 26-An,
amikor a pozitiv 6s negativ aspektusSt a
fesztiv6lnak megbeszdlte. Az utolsti
tr{rgyaldsi pont, hogy lesz e 1997 ben
Hungarofest? Erre a k6rd6sre nem hozott
dbnt6st, hanem a diintdst elhalasztotta az
6prilis l7 -re szewezett gyiildsre amikor
eld$nti a fesztiv6l jdv6jdt.

Az 6prilisi gyiil€sre szerettel vi{r olyan
szervez6ket, readez6ket 6s iitlettel
rendelliezd szemdlyeket a fesztivilt
rendez6bizotts{g akik ebben dtint6sben
tudnak segiteni.qqKqqqqqq



Tickets: Gala Premiere : $44.00' Matinees: $26.50, Evenings: $30.00

Concessions for students and pensioners and for groups larger than 20 persons are

available for all performances other than the Gala Premiere.



A melbournei

$gdngg\sbobrdta
WupA"cegyiittes

krizkiv6natra rijra megrendezi a

zEl{ESZrr

melyre meghiv minden jd
hangul atot kedv ez6, szdrakozdsra

v6gy6 bari4tot 6s ismer6st.

l996.6prilis 20-6n
szombaton este 7 6rr{t6l enel?
6rdig a Magyar Kiizpont-ban

rendeziink.

Az est folyami4n Melbourne
kozkedvelt zenekarai a legszebb
szfmokkal fogir{k sz6rakoztatni
kedves venddgeinket, fiatal-
jainkat is kedvelt zendjiik v{rja.

A konyhdnkon az elmarad-
hatatlan izletes vacsorao finom
li{ngos, ki{v6, tea, hdzi
siitem€nyek kaphat6k.

U3ra nagy 1rtdkfi
tombolati{rgyak.

Beldp6jegyek 6ra $12,
nyugdijasoknak $10, 16 6ven

aluliaknak dijmentes.
Helyfoglalds, b6vebb

felvildgositt{s:
Juhdsz Etelka: 9795 8972
Farkas Erzsi: 9794 7ll3
Kocsis Erzsi: 9558 2836

Az est bev6tel6t t6nccsoportunk
ruhatirinak felirjitisira forditjuk.

KO&ONit
P&ESSO€JLB

Elvezze a kellemes ldgkort a

KORONA PRESSESiINE*K
Hallgathat magyar zen6t, kdaty 6zhat,
billi6rdozhat, beszdlgethet bardtaival
vagy a vSltozatos 6tlapb6l v6laszthat

izletes ebddetlvacsor6t.

NYITVATARTASI 6RAT:
csurORTOKTdL- SzoMBATIG

este 6 6r6t6l 11 ig
vasAnNap

d.e. 11{61d.u 5-ig

B6vebb felvil6gositds: 9800 4544

M6g egy p6r sz6 az 1996-os
Hungarofestr6'1....... .

Mint, ahogy mflt h6napi cikkemben
emlitettem, nagyon sokan hozzS4firultak az

ez 6vi Hungarofest siker6hez. Sokan s
fesztiv6l e16tt dolgoztak, mint a kifllitds €s

miisor szervez1k, 6s sokan a n6gy nap
folyamdn, mint a konyhdn 6s a szerepl6k.
Mind ezek a tehetsdges 6s segit6k6sz
honfitr{rsak n61kii1 fesztivdlunk nem lett
volna megrendezve. Kciszcinjiik
fr{rads6gukat.
Szeretndm megkcisziinni az tisszes szerepl6
hozz546nfl6sdt akik fell6p6siikkel emelt6k a

fesztiv6l niv6jdt.
Tdnccsoportok: D61ib6b, Eredeti Vajdasdgi
Piroscsizma, Gycingycisbokr6ta, Kalocsa.
Ezentfl a ttjbbi szerepldknek is h6l6s
kiiszcinet: Biszdk Jflia, Ernst Katalin 6s

Nemere Ldszl6, Farkas Andr6s, Magyar
N6gyes, N6dai Ingrid Trio, Sirsom Ldszl6,
Transylvaniacs, QUJ Uj Szdttes, Zeng6
N6i K6rus, 6s az "Istv6n a kir61y" rockopera
szerepldit.



Teleky Ilona

Ut6irat a
Hungarofesthez.

1996 febru6r 15. A Magyar Ktizpont
igazgatdsr{ga 6s n6hany segitdkdsz ember
izgatottan nyitotta meg este 6 6rakor a

Magyar Kcizpont a1ta15t, hogy a sok
tervezgetdsnek, szervez6seknek 6s

fdradsdgos munkdnak az eredm6nydt
bemutatja Melbourne magyars6g6nak.
Kdrem ne taldlgassanak, hogy mi is
lehetett ez a nagy esem6ny; ez nem volt
m6s, mint a mdr tradici6vd vflt, harmadik
6ve megrendezett HUNGAROFEST elsd
estdje. A mdsodik este is szorongva tdrjuk
az ajt6kat, hiszen a dolgoz6 ernberek id6t
dldoznak arra, hogy munka utdn. rn6g
eljcijjenek a Magyar Kozpontba! Am a

finom magyaros 6telek, a j6 borok 6s az

6srdgi magyar tradici6t Sbrdzol1 falusi
emberek, parasztok - a magyarsdg gerince
6lete, id6tcilt6se a t61en, tavasszal, nyi{ron
6s a gytimcilcsciz6 6sz 6br6zolSsa sok
embert vonzott a fesztivdlra. Persze nem
uto1s6 sorban a szorakoztatd el6ad6sok
szakklpzett miiv6szek rfltal - 6s a

magyarsdg fiataljaib6l kikertilt
l5tv6nyos tdnccsoportok egyre jobban
gydnyorkodtetii szerepl6sei tett6k
igazan 6lvezetess6 ottldtlinket.

A m6r hosszf 6veket Ausztrrflidban 616

szunnyadni kdsziilS lelkiismeretiinket
fel6breszti 6s a jciv6 lehet6s6geit
felhaszni{lva nyitott sziwel 6s akarattal
tdmogatjuk 6s szebb6, jobb6 tessziik a

magyarsdg tal6lkoz6 he1y6t, a Magyar
Kozpontot.

Szombat 6s vas6rnap mdr k6s6
d61e1citt61 lehets6get adott a mindennap
friss 6s kiilcinbcizd 6telek fogyasz-
tas6ra, az Sllandd szdrakoztat6sra. A
z6r6est, vasdrnap, febru6r 18-dn m61t6

befejezdse volt a ndgy napig tart6
Hungarofestnek. Itt kell keiszonetet
mondanom Melbourne magyarsdg6nak
szdp szSmu tdmogatds{1rt, hiszen az

eg6sz munka c6lja, hogy gyerekeink,
unokdink izelit6t kapjanak
tradici6nkb6l, hogy soha ne felejtsdk el
Magyar sz6rmazdsukat, sdt btiszk6k
legyenek 16. Ez a gondolat tal6n
elfeljteti veliink f6rads6gunkat,
kcizcinyi.inket a Magyar Kcizpont fe16.

Els6tiloz6k figyelem!

A Magyar Kiizpont rendez6s6ben 1996 szeptember 7 -6n

K.ISASSZOWS{AI BAf
Ets6'b6loz6k bemutatisa.

Akik els6b6loz6k szeretn6nek lenni miet6bb
jelentkezzenek

Atyimis Erzsin6t: 9802 7637 Vet6 Olg6n6l: 9 56L 7689
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A kovetkezl elaadhs 6prilis 9-6n
este 8 5rakor az Arp1d Otthonban
lesz.
Vend6g el6adok:
8-9ig Dank6 Rita: A l6t6s
javitis6nak lehetdsSgeirdl
term6szetes m6don. Az el6ad6s
java r6szSben angolul lesz
el6adva.
9-10i9 Torok Margit koncert
hdrfasz6l6ista kedvelt dallamokkal
fogja sz6rakoztatni a jelenl6v6ket.
Bel6p6s ingyenes. A szervezdk
m i ndenkit szeretettel v6rnak.

MAGYAR KoZPONT SZATTAiT6CBP KLUB

Szeretn6 megtudnl, s6t megfanulnl, hogy
r milyen is ez a digitdlis vez6rl6sfi masina,

amely lassankdnt a mai 6let minden tertiletdt
behillazza?

o mit jelent az, hogy "k<izponti egysdg",
"mem6riaoo, 6s az ezeket miikodtet<i
"program"?

r alkalmas ez a gdp arra, hogy bdrmely
felhaszndl6nak a nunk6j6t felgyorsitsa 6s

elvdgezze az adatfeldolgoz6s ffuasrt6
(gyakran igen unalmas) feladat6t?

r milyen iizleti el5ny6ket 6lvezhetnek azok
akik haszn6lj6k az "Internet" h6l6zatot?

. hogyan lehet (avagy milyen megfontol6sok
alapjdn cdlszerii) eldrinteni, hogy milyen
sa4mit6gdpet kell venn8nk, ava,gy egySltalSn
€rdemes-e kdlteni 16?

r mit jelentenek val6ban azok a fura
kifejezdsek amelyeket mindenki haszn6l, de
nem mindenki 6rt meg? (FDD, HDD, 16 Mb
mem6ria, CD-ROM, PC, Mac, stb. stb')

o milyen elSnyei vannak a "Windows 95" 3.1
vagy 3.11 haszndlatdnak magyarul vagy
angolul?

r hogyan miikiidik az Angol-Magyar sz6t6r a
sz6mit6gdpen?

. hogyan szedjen szdt 6s rakjon 6ssze egy
sadmit6g€pet?

r milyen is a sz6mit6gdp "nyelve"?

Szeretn6 megtanulni?
Szeretne meghallgatni €rdekes szakemberek

ekiaddsait?

A Magyar Kcizpont Sz6mit6g6p Klub taldlkozik
minden els5 szerd6n a h6napban, az atpaA
Otthonban este 7.30-kor. Mindenkit szivesen v6runk,
ha 6rt, ha nem a szilmlt6g6phez. B6vebb
felvil6g6sit6st add: Barna Sztl6rd: 9560 9918, a

Magyar EIet, vagy a Magyar R6di6.

Kar6csony el6tt megdrkezett Magyarorsz6gra a

"Microsoft Office 95 Professional" (magyarul) 6s

Windows 95. Az angolvilltozatdt bemutatjuk. Lehet
t6liink magyar billentyiizetet szetezni, ha sziiks6ges.



APRILSI NAPTAR

Aprilis 5, Nagyp6ntek d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet
d.e. 1 l6rakor Reform6tus lstentisztelet
este 7.30 6rakor szentmise

Aprilis 6, szombat Felt6mad6s este 7.30 6rakor Kormenet
Aprilis 7, vasdrnap d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet

H[sv6ti b6l
Aprilis 9, kedd lsmeretterjesztd el6ad6s
Aprilis 14, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise

Mozi
Aprilis 21, vas6rnap d.e. 9 6rakor szentmise

d.e. 11 6rakor Reform6tus lstentisztelet
Aprilis 23, kedd d.e. 10 6rakor dr Gdm0r B6la l6t6gat6sa a

Magyar Kozponba
Aprilis 26, p6ntek "lstv6n a kir6ly" rockopera premier
Aprilis 28, vas6rnap d.e. 9 6rakor szentmise

d.e. 10 6rakor Evang6likus lstentisztelet

MAJUSI ESEMENYEK
M6jus 26, vas6rnap Regnum b6l

A ktivetkez6 kiad6shoz, k6rjiik a cikket vag;r hirdet6st legk6s6"bh iprilis 20'ig
fax-on 9802 7637, telefonon 9846 2675, y&By Ktivesdy Ev6nak, 79 Dellfield Drive,

Templestowe 31{X cimre eljutattni.
Szerkeszt6bizottsig:

Atyim6s Brzsi: 98027637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andr6s: 98/62675
Ktivesdy Eva: 9846 2675,

Bdrmi k6rd6ssel megieryz6ssel vag;r hozziszillilssal forduljanak a
Szerkeszt6'bizots6ghoz.
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RENDELESI iV
Szeretn6m a Magyar Kozpont havi H[RAO6-1at megrendelni 12 h6napra.
Ara $12.00
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MELLEKELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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