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Atyim6s Erzsdbet A Hungarofest befejez1s9vel, ami nem kis
er6feszitdsbe keriilt, n6h6nyan a kishitiiek
csoportj6bdl 6t611tunk a rem6nyked6k
oldalSra 6s elindult a had1firat. Miut6n a
Malthouse szinhdnat megfelel6aek ta161t6k

az el6ad6sra, elhatdroztuk, hogy ki kell
b6relni. Ezzel - ha vonakodva is- nagyon
nagy feleldss6get v611a1tunk, melynek
sf1y6t61 csak az6rt nem roppantunk cissze,

mert tudtuk, hogy a szerepldknek benniink
van minden ot""*un',rorvtat4s 

a 2. oldaron)

Hitben 6s

osszefogiisban az er6l

Viharos vastaps, kclnnyekben csillog6
szemek - igy 6rt v6get mdjus 4-€n a

melbournei Malthouse srtnhdnban az "Istv6n
a kir61y" cimii rock-opera z{rdef,5addsa.
Megvallom, amikor el6sz6r meg-hallottam,
hogy Quittner J6nos milyen tervekkel
€rkezett vissza Melbournebe, €n is a kicsiny
hitiiek nagy tdbordhoz sorakoztam fel. J6nos

e16sz6r a melbournei Magyar Kcizpont
rgazgat6inak mondta el terveit. Nagyon
halk, erkcilcsi tdmogatdsra sz6l6 rg&etet
kapott - mivel p6nzben nem driskr{l a

Magyar Kozpont 6s mdr folYtak az

ekjkesziiletek a Hungarofestre , de
szerencs6re Ji{nost ez nerrr dllitotta meg.
Osszeloborozta ft,gi tanitvdnyait, el6adta
nekik terveit - 6s az Istv6n, a kirr4ly elindult
melbournei gorcingycis utj r{n.

A fdszerepek kiosztdsa utdn megkezdddtek
a pr6bdk. El6sz6r privdt h{nndl, amig a
f6szerepl6k a szerepet tanult6k. Ezzel'

egyid6ben folyt a kutatds a tobbi szerep

betci1t6s6re. December e1ej6n a pr6bdk mdr a
Magyar Kclzpontban folytak. Mi, kishitiiek,
mindezeket 16tva rigy vdltiik rigysem lesz
ebb6l semmi, nincsenek meg hozzS az

anyagi fe1t6te1ek. A szerepl6k 6s a

remdnykeddk tdbora nem hallotta meg (tal,{n

nem is akarta) a,negativ megiegyz6seket 6s

bizva biztak.
A nagyvonahian indu16 p6nszerz6si terv
(611amf6k, nagyobb c6gek, stb) nem jdrt
sikerrel.

3. 6\,f. 1. szrim. 1996 jrinius

AMaglrar ](izpont
KALOC SA NEPTANCEGYUTTES

1996. jfnius 15-6n,

szombaton este 7.30-tol 6jjel 1 6riig
rendezi meg a kozkedvelt

Evr r\AGL
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a Magyar Kdzpontban.
N6ptfncegytittesiirk, a Magy ar Kultur Kor,

a Gyongyosbokrdta, egy lengyel 6s egy

macedon tfncegytittes fogj a sz6r akoztatnt
kedves venddeeinket.

A kellemes este jo hangu.lathrll a

DUNA ZENEKAR gondoskodik.
Izletes vacsora, finom h6zi stitem6nyek,

kbve,tea, hffsit6 italok kaphatok.
Szeszes ital6t minde rkJ hozza maghv al.
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gyerekeknek $7
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Egy-k6t siirgdsen cisszehivott megbesz6l6s

eredm6nye volt a miisoros vacsora? melyre
tobb szdz levelet postdztunk. A leveleket
telefonhivdsok kcivettdk. Ez j6 eredmdnyt
hozott, a miisoros vacsora j61 sikeriilt €s

adom6nyok is 6rkeztek. Ki tudtuk fizetni a
szinhinnak a foglal6t.
A krivetkez6 l6p6s a hirdetds volt.
Szerencs6nkre erre megkaPtuk a

legmegfelel6bbet, ogy talpraesett fiatal
szem61y6ben. A szereplSk 6s hozz6txtz6ik,
bar6taik is hozz646rtltak, hogy sz61es

kcirben terjedtek a p1ak6tok, hirdet6sek. Egy

taxisof6r is jelentkezett,hogy 6 tr:tilbbit1a a

hirdet6st, a munk6j6n keresztiil' Egy m6sik
fiatalban a szinh6zmenedzseri hivat6s trirt
felszinre, 6s rogtonzott hivataldt
professzionista m6don vdgezte- Fz'zel
pdrhuzamosan Sldozatos kezek 6ltal
elk6sziiltek a jelmezek, a diszletek, stb.

Eldrkezett a pillanat, amikor egym6sra

n6ztiink a nagy k6rd6s elhangz6sa utan:

hogyan tudnank eladni a kilenc el6adi4sra a

jegyeket? Ism6t megkezdddtek a

telefonhiv6sok, melyek sajnos, igen sok

esetben drdektelens€gbe iitkciztek.
Az e1s6 e16ad6son, Sprilis 26-6nnem volt telt
hln, de a siker ann6l nagyobb. A hir gyorsan

elterjedt, hogy az el6adds nagyon j6, 6s aki

16tta, lega16bb m€g egyszer meg akarta

n6zni. Ezdrt a zfu6el6addsra m6r flpilis 27-

6n elfogytak a jegyek. Mire a magyarsdg

feldbredt m6r sokan nem kaptak jegyet-

Hogy mit mulasztottak? Egy olyan e16ad6st,

ami felejthetetlen marad a szerepl6knek, a

rendez6knek 6s a n6z6knek egyarant. A
fiatal szerepl6k ezen arock-oper6n keresztill
meg6rtett6k a magyar tort6nelem egyik nagy

fordul6pontjdt, be1e61tdk magukat
szerepiikbe, jobban megtanultak magymul,
cinbizalmat kaptak 6s fegyelmet, kitart6st
gyakoroltak . Ez mdr mag6ban nagy siker.

Koszcinettel 6s h6lSval tartozunk az "Isvdn, a

kir61y" szervezdinek, szereplSinek, a

rendez6knek, a magyar 6s nem magyar

technikai segit6knek, a szinpad tervez6inek

6s a kivitelez6inek, mind azoknak akik
anyagiakban segitettek, a n1z1kozonsdgnek,

kiilonosen azoknak akik mds 5llamb6l jcittek

eL az el6ad6sra.

Utolj6ra, de nem utols6sorban, a gazdag

magyar sz6kincs mellett is nehezen

kifejezhet6 kciszonet 6s h61a Quittner
Jdnosnak, aki minden neh6zsdg e1len6re

csoddt mtivelt az alv6 magyar emigr6ci6ban'
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A Hungarofest iiiv6ie

A Hungarofest rendez6'
trizottsig friabb gYfil6st hiv
iissze, szerd6n jilnius 190 este

7.30 6rakor.

K6riink minden segit6k6sz
szem6lyt, hogy jelenjen h€gr
mert ez lesz a diintd alkalomo
hogy folytatjuk'e a

Hungarofestet.

ISUENETTERJESZTo
ELoADAS

A kovetkezl elfadits j(nius 11 ,

kedd este 8-10i9 az ArPdd
Otthonban lesz megtartva.

Ittak P6ter azutaz1sair6t k6peket
vetit.

Keresztf l-kasul hirom
kontinensen.

Bel6p6s ingyenes. A szervez6k
m i ndenkit szerettel v6rnak.

-

r

A Magyar Kozpont Igazgat6i r6szv6tuket

fejezik ki Dabasy J6nosnak, volt Regnum

Cooperativ e igazgatonak, 6desapj a,

Dabasy Tibor, elhunyta alkalmab6l'

KOBONA

PRflSgO.BAB

Elvezze a kellemes l6gkcirt a

K0R0nil* F&Es5@8;tAgf,.N
Hallgathat magyar zen6t, kfuty 6nhat,

billidrdozhat, besz6lgethet bardtaival
vagy a vSltozatos 6tlapb61 vdlaszthat

izletes ebddet/vacsordt.

NYITVATARTASI ONAT.
CSUTORTOKTdL- SZOMBATIG

este 6 6r6t6l 11 ig
VASARNAP

d,e. 11{51d.u 5-ig

Bdvebb felvil6gosit6s vagY

asztalfoglal6s : 9800 4544

Els6'b6lo z6k figYelem !

A Magyar KiizPont
rendez*6s6ben 1996
szeptember 7'6n

KISASSZONvS.A"I

E ls6"b6loz6k bemutat6sa.
Akik eh6a6loz6k szeretn6nek
lenni miel6tb jelentkezzenek:
Atyim6s Erzsin6l: 98AZ 1 637

Vet6 Olg6nil: 9561 7689

Jirnius l6-&n d.u.2.30 6rakor lesz

az els6 b6lozoknak megbesz6l6s

Jirnius 23-t6l Pr6ba-



K 6zin unLu L" du 
"l6L 

kl"b ia

,fi. h"oi*""h.u h"edv eluh" Lluhia mindcn

ha nnp rrui.so dth" csfilirtih"ia talillhazih,

l4latin 2 ilrabor a Ezent Jstvdn

tanplom alatt leu6 tdlsalgdban'

&Lindpnbi h'ozza mag6.val sni6t

kezinanh.,rti6t; himz6*et, uarrdsbart

ingyaresen h"aphat tanicsot sz-uh"ertotiil.

Sl,avsnh.hl egg delathat egyFrtt eltiltve

- h.elleroes h"6rayer"tbun - szerelettel

vLlanb minlBn ar deblU diit.

'lou,6hbi f eluililg a s{t ist h" s?h*t :

Jttah",TLagdiwdl: QJI,{ / 162,
(Bognd.r 

&Lagfuwdl: I 874 5242

Uj gondnoka van a lllagyar
KiizPontnah!

tr(iisztintiiih Finta Z'olrtiun;t 6s
Erzsikdt akik rf,Prffis elei6t6l
dtvettdk a gondnoki mrnkrflt-
A Finta hrflzasPrflr 1957 ben
iittt Budapestrdlo 6s az6't'a
Melhourneben laknak- 2t
6ves gyatrorlattal vettdk 6t a
gondnoki mnnlrftr ami
tiihheh kilnrdrtJ azzal irflr ho$Y
a termeket megmutatidh
kiadrisra, telefon iizenet,t dffrn
szfllitrfls 6tv6tele' 6s fel-
iigyelneh a Maglar tr(iizPont
tisztasfurf,ra 6s biztonsrflgiira-
t6 munkiit 6s kellemes
munka viszon5rt kivrinunk-

$
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MAGYAR KoZPONT SZAMITOGEP
KLUBJA

Szeretn6 megtudnl, sdt megtanulni' hogy
o milyen is ez a digit6lis vezlrl€srj masina,

amely lassankdnt a mai €1et minden terii'let6t

behilozzaT
r mit jelent az, hogy "kozponti egys6g",

"mem6ria", ds az ezeket mfkiidtet6
"program"?

r alkalmas ez a g€p arra, hogy bdrmely
felhaszn6l6nak a munk6j6t felgyorsitsa 6s

elvdgezze ^z adatfeldolgozds f6raszt6
(gyakran igen unalmas) feladat6t?

r milyen Ozleti el6ny6ket dlvezhetnek azok

akik haszn6ljdk az "Internet" h6l6zatot?
o hogyan lehet (avagy milyen megfontoldsok

alapj6n cdlszerf) eldijnteni, hogy milyea
sz6mit6gdpet kell venniink, aYagy egy6ltal6n

6rdemes-e kiilteni 16?

. mit jelentenek val6ban azok a fura
kifejez6sek amelyeket miadelki haszn6l, de

nem mindenki 6rt meg? (FDD, HDD, 16 Mb
mem6ria, CD-ROM, PC, Mac' stb. stb.)

o milyen el6nyei vannak a "Windows 95" 3'1

vagy 3.11 haszniflat6nak magyarul vagy

angolul?
r hogyan miikiidik az Angol-Magyar sz6t6t a

sz6mit6g6pen?
o hogyan szedjen sz6t 6s rakjon iissze egy

szdmit6gdpet?
e milyen is a sz6mit6g6P "nYelve"?

Szeretn6 meglanulnl?
Szeretne meghallgatnl 6rdekes szakemberek

el6adisatt?

A Magyar Kiizpont Szdmit6gdp Klub taldlkozik
minden elsS szerddn a h6napban, az Arp6d
Otthonban este ?.30-kor. Mindenkit szivesen

vdrunk, ha 6rt, ha nem a szdmit6g€phez. B6vebb

felvil6g6sit6st add: Barna Szll6rd: 9560 9918' a

Magyar Elet, vagY a MagYar Rddi6.

Megdrkezett Magyarorsz6gra a "Microsoft Office 95

Professional" (magyarul) 6s Windows 95' Az angol

v6ltozatdt bemutatjuk. Lehet t6liink magyar

billentyiizetet szerezni, ha sziiks6ges.

.lON rON .lon JoN
A mfr hagyominyos DISZN6TOROS EBEI)

Jrilius 2L-6n a Magyar Kiizpont KIub helys6g6ben

Kitffnd eb6d, barftsigos felszolgr{l{so j6 hangulat,zene

Szeretettel virunk mindenkit a Klub egyetlen 6vi rendezv6ny6re!
Asztalfoglal6s:

9387 4118. 9375 1471, 9560 3489

N



ISTVAI\, A KIRALYI
KosztinS 1ev6l 1rkezett a h6rom

ausztrdl politikust6l, akik a gfla esten

6lvezettel n€ztlk meg az "Istv6n, a

kir61y" cimii rock-oPerdt.

Many thanks for your invitation to Istv6n last

Friday. My family and I thoroughly enjoyed it

and the cast and crew are to be heartily

congratulated for agteat effort.

Peter Nugent, MP.
Federal Member for Aston

Thank you for your very kind invitation to
attend the production of IstvSn, the king.

Judy and I found the evening to be as

professionally presented as any other play we

have seen.

The music, the costumes and the props were

most enjoyable and we both found ourselves

toetapping along with the music.

May I congratulate all the actors and

actresses who took part. The preparation and

the effort that they put in reflected the high

quality of the production on the night. Of
course, all good productions need good

lighting, sound and direction people, so

please pass on my congratulations to those

involved.
Thanks once again for your invitation, Judy

and I really enjoyed the evening.

Kind regards

Kim Wells
Member for Wantirna

lstv6n the King

The Melbourne Hungarian Community

production of the rock opera Istvin the king'

first performed in Hungary in the 1980's was

a visual feast. It combines historical fact,

dance and pyrotechnics in a vibrant rock

musical that makes the past come alive in a
modern and relevant waY.

The story of Hungary's first Christian King

and his eflorts to overcome the Pagan

beliefs that had dominated the country

prior to his age is brought to life by the

energetic cast against the background of
the simple and beautifully lit stage- The

overwhelming pride of all the performers is

evident at every stage of the production

and particular mention may be made of the

great characterisation oflstvin, the pagan

leader Kopp6ny and his daughter R6ka,

Giselle, Istv6n's mother Sarolt and, of
course the archbishop Asztrik. The

choreography of the dance routines was

vibrant and dynamic and the cast was

certainly assisted bY having the

choreographer of the original production in

Hungary.
This great production also helps bring to us

a deeper understanding of the long history

and the roots of Hungarian ethnicity.

It is to be hoped that this production will
become recognised more widely within the

Australian community which it deserves.

Yours sincerely
Andrew TheoPhanous MP
Secretary to Shadow Cabinet

-JON 
AUSZTRALIABA

nEVAI NAGY KAMILLA

A viligon a legtdbb nYelven
6nekel.

N6pdalokat Enekel, a n6Pdal
igen sz6les 6rtelm6ben.

El6adis a MagYar
K6zpontban julius 28-6n.

d.u. 4 orakor

B6vebb felvi l6gosftis maid
k6vetkez6 szilmunkban-
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Mire tanitanak a kanadai
vadlib6k?

tPM: A vadlibak csoPortosan, V-
alakban sz611nak. Repiilds kozben
mozgaEik sz6rnYukat, s a levegd
fenntart6 ereje fenntartja a krivetkez6
libdkat. Ezdrt lehetsdges, hogy 7L

sz6zal6kkal hosszabb tdvolsdgot tudnak
megtenni, mintha csak egYetlen PAr
repiilne egyiitt.
TANULSAG: Ha egYm6st segitve
dolgozunk, a kcizcissdgi szellemben
vdgezzik a munkdt, sokkal gyorsabban 6s

konnybben 6rjiik el a c61t.

fgNy: Ha a vadliba kirepiil a sorb6l 6s

egyediil probrfl cflll;roz 6rni, azonnal
lelassul, mert nem segiti 6t tdbbd a leveg6

eme16 hat6sa, amelyet a tobbi vadliba
sz6rnycsap6sai biztositanak szftmdta.
Ezlrt gyorsan visszarepiil a sorba, hogy
repiil6se konnyebbd v51j6k a tSrsai

er6feszitdse 6ltal.
TA,NULSAG: Ha van annYi esziink, mint
egy kanadai vadlibSnak, akkor egyiitt
dolgozunk a kozciss6ggel a kozcis c61

6rdek6ben.

fnNy: Amikor a vezet6 vadliba elfdrad,

egy mdsik erds liba veszi 5t a hely1t az

61en.

TANULSAG: A kcizoss6gben el kell
fogadnunk egym5srautalts6gunkat, s a

megfelel6 pillanatban Stadni vagy dtvenni
a munk6t eppigy, mint a vezet6st.

fnNy: Repiilds kcizben a h6ts6 vadlibak
hangosan g6gogknak, hogy az els6ket
er6feszit6seikben biztassdk.
TANULSAG: Egy kcizcissdg sem ldtezhet

biztat6k, szurkol6k n6lkiil, 6s fontos,
hogy a "g6gog6s" biztat6legyen.

ffiVy: Ha egy vadliba megbetegszik, k6t
tdrsa 1esz611 vele, s addig egYiitt
maradnak, amig meggY6gYul vagy
elpusztul. A lib6k ez;'ttin visszat6rnek a

sa15t kciztissdgiikhoz vagy hdrmasban
vagy mdr csak kettesben, ndha egy m6sik

kcizciss6ggel repiilnek, mig el nem 6rik a

sajdtukat. ,
TANULSAG: Ha annyi egyet6rt6s lenne

benniink, mint a kanadai vadlib6kban,
dtsegitendnk egym6st a neh1z id6kdn.

Forr6s: DeRoth Ldszl6: Kereszt6ny lecke a
kanadai vadlibakr6l

56-0S EMLEKMO ENZOTTSAE

Kozeledik az 56-os SZENT MAGYAR
FORRADALOM ES SZABADSAGHARC
40-ik 6vlorduloio. melv nem csok

kez6sre. hanem hoseink 6s mdriirloink

dlcso telteinek megorokit6s6re ls. kell

k6sztessen minket:- egy HOSI EMLEKMU

felal litaso Budopesten.

tori6nelmi Eml6kmi; elkdszii6se

folyomotbon von. Elk6szit6s6nek kolts6ge

megholodlo o l2 milli6 forintot.

Arro k6runk bennetekel, MogYor
Testv6reink, hogy o Szent Em16kmij

feldllitcso 6rdek6ben iegyetek meg ti is

mindent, ki ki o tehets6ge 6s onYogi

lehet6s6ge szerint, hogy dllhosson cz
Emlekmri hirdetve hoseink, mdrtirloink 6s

mogyor n6ptjnk hozsszeretet6i. Minden
szervezef egyenesen kuldle o p6nzt o

KURATORI UM bonkszdmldldro
Sok sikert kivdnvo. mogyor boitdrsi
ridvozlettel:
Az 56-os Vildgszovets6g Los Angeles-i

Szervezet6nek nev6ben:
Fodor D6nes
lelkipdsztor

Losson Gyorgy
elnok

Bonksz6mldnk:
OTP Rt. XX. ker. Fi6k
l2A4 Budopest XX..,
Kossuth L.u.44146

Forintos szdmloszdmunk:
'f l7 20001 20 I 5 19s7

Devizo szdmloszdmunk: B 66559



lsfv6n, a kir{lg rna is idOszer0

Az el6addst h516san kciszcinjiik Quittner
J6nosnak 6s az cisszes szerepl6nek. A
melbournei magyars6g eddig legnagyobb
telj esitmdny6t nyuj tottdk.
Egyben had eml€kezzek a4l 6ve Szent Istvdn
iinnep6n 1955 ben a prahrani vdroshdza nagy

termdben e16adott, PaddnYi Viktor,
Melbourne nagy magyarja Sltal Szent

Istv5nr61 irt "V6szoly" cimti dtdmdjdra. Az
akkori kev6s itteni magyarb6l 450-en ndzt6k
meg, ami az els6 nagy teljesitm6nye volt a
mdg fiatal szerzlnek 6s a darab e16ad6inak.

Az akkori szerepl6knek m6r tcibb mint fele
m6r a magyarok istene tr6nja kciriil n€zte
v6gig cirvendezve a mai "Istv6nt".
Istvdn Kir6lyunk tizenete ma is id6szerii.
Sokan, anakro-nisztikusan 6s nem
gondolkodva, ta16n m6g ma is Kopp6ny 6s

Vazul (Vdszoly)-nak adnak igazat 6s elit6lik
Istvdnt mint embertelen-inhumdnt, ami6fi az

egyiket feln6gyeltette, mdsikat megvakitotta,
elfelejtve, hogy ez abarblt iddkben tcirtdnt.

Istv6n legfontossabb cselekedete a magyarsdg

megmaraddsa 6s jciv6je 6rdek6ben nem a

szl6re, hanem az esz6re hallgatva
hat6rozottan cselekedett. Itt 16tjuk ezet 6v

utdn az eredm6nYt: m6g mai is van

Magyarorsz6g, van magyarsdg 6s magyar
anyanyelviink. Aki ismeri tcirtdnelmiinket,
6szint6n beismerheti, Isten csod6ja, hogy m6g

vagyunk, amit Istvdn m6r akkor 16tott, amikor
Isten olt alm 6b a a1 anlott benniinket.
Ezdrt magyar fiatalok, szerte sz6t a vil6gban
legyetek biiszk6k magyar eredeteitekre,
sziileitekre 6s azoknak sztrl5haz646ta, mert az

az ember rongy aki nem becstili szfumazdsdt.

Lehettink egyszetre becsiiletes j6 magyarok 6s

ausztrdlok, a kett6 nemzSttja ki egym6st.

Szeressiik 6s becsiiljiik meg els6sorban

egymdst, fogjunk cissze, 6ljiink bdr
Magyarosz 6gan, elszakitott terilleteken, vagy

bdrhol a vi16gon. Csak cisszefog6ssal lehet
j6vQe Istv6n n6pdnek.
Koppdny €s Vdszoly csak a magyars6g multj6t
n6zt€k, mig Istv6n kirdly eltire tekintett a
Magyar jcivdt tartotta fontosnak. Magyar
fiatalok rajtatok 611, hogy legyen magyar jciv6.

Obsitos

JOKIVANsAG

A Mogyor Kozpont
igozgot6i minden 16t kivdnnok

M6szdros M6nikdnok, oki egy
iondri munkdt kopott BudoPesten.

Moniko o Mogyor Kozponi voll
igczgot6io togio o QUJ U1 Szottes

Tdncszinhaznok 6s oki klvdl6on
szerepelt oz "lstvdn, o kirdly" rock-

operdbon mint Gizello.

Sok szerencs6t 6s i6 ufoi kivdnunk

Moniko, 6s vorunk visszo egy ev
mulva.

"LTNKOSOT 
EtsTD

Jvlajus 26-dn, vasarnay rendezte
Kegnurn Co-oyerathte a 

"iinfr.itE\d{et. A tti66 rnint soo "venfd
i6 fi.artgufat m"effett fogyaszotta e
'mom ebiidet mig a ltfefefejts Duo

E e dv e {t s z dmeiL F. a{ s z or aE ozt ntt a
a vendigeEet,

}riim voft {atni, frogY a.
-efszofgafo6. fr.iiziitt ott voft
"{0r{6"r "RifrA"r "S{ont" a -tarltos,
iffetve az "rstvarl, a Eirafy" TocE-

o? er a e gy e s f6 s z er ey fr i.

Az e6dd hevdtefe a Jvlagyar IsQ.o[a

riSszdre fesz forffitva-

3{d{ds F.iisziinet mind azofr.nafr'

aQ.iE a finom e66{ e[F.6szitds65en

rdszt vetteQ".
K.E.



Jfnius 1, szombat
J0nius 2,vasfirnap

Jrinius 8, szombat
Junius 9, vas6rnap
Jfnius 11, kedd
J0nius 15, szombat
Junius 16, vasdrnap

J0nius 19, szerda
J0nius 23, vasdrnap
Jdnius 30, vasirnap

Julius 6, szombat
J0lius 14, vas6rnap
J0lius 21, vas6rnap

ilius 28, vasdrnap
ilius 27, szombat

$tuusl NAPTAR

"Akad6mia" rock koncert
d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 1 1 6rakor Reform6tus lstentisztelet
Gy6n gytisbokr6ta NSpt6ncegyiittes b6li a

d.e. 9 6rakor szentmise
I sm eretterieszt6 elSad6s
Kalocsa N6pt6ncegYiittes balia
d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 1 l6rakor Reform6tus lstentisztelet
Hungarofest megbesz6l6se
d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet
d.e. 11 6rakor Okumenikus lstentisztelet
Regnum Co'oP Ebed

.IOI-IUSI ESEMENYEK
D6llb6b N6pt6ncegYuttes b6lja
Erd6lyi Eb6d
Social Klub Diszn6toros Eb6dje
D6vai Nagy Kamilla
Cserk6sz 86l

A kiivetkez6 kiad6shoz, k6rjiik a cikket vagr hirdet6st legk6s6'bb jinius 20'ig
fax-on 98027631, telefonon 98462675, ya&y Kiivesdy Ev6nak,79 Dellfield Drive,

Templestowe 31"06 cimre eljutattni.
Szerkeszt6'bizottsi g:

Atyim6s Erzsi: 98A27637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andr6s: 9W2675
Kiivesdy Eva: 9846 267 5,

BSrmi k6rd6ssel megiegyz6ssel vagy hozzilszill&ssal forduljanak a
Szerkeszt6bizots6ghoz-

&̂;rrr-rrr-rr--rrrrrl
I RENDEIESI fv ITI Szeretn6m a Magyar Kozpont havi HiRADO-jat megrendelni 12 h6napra.

I l'jl $12 00 II NEV:-rl
I cfrrr:

t.
I MELLEKELEK 'g12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION I

, 
lNC.(Oosta cim: Hirado, 760 Boronia Road, Wantirna 3'152) 
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