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melbournei Magyar Kiizpont nagyterm6ben
1996 szeptember 7 -6n

este I 6rfut6l6iiel 1 6riig tartand6
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$ts6b6lol6Jr bemstat6sa-
A j6 hangulatr6l a BLUB BOYS zenekar gondoskodik

Finom yacsora, ital, siitem6ny, kiv6 kaphat6
Jegvrendel6s:

Atyimis Erzsi: 98A2 7637 Szab6 Edit: 9560 t270
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1996 szeptember 15-6n, vasdrnap du.
3 6rakor a Magyar KcizPontban

Kardos B6ta videofilmvetitdssel
gazdagitott el6ad6st tart a Magyarok
Vil6gszcivets6ge 61ta1 ez 4v jfniusban
rendezett:
Opusztaszeri meillecenten6riumi tin-
nepsdgek esem6nyeirSl: az ArPdd
eml6kmii koszorrizdsdr6l, a Feszty
kcirk€pr61, a Nagyarok Vil6g-
szcivetsdge 61ta1 emelt Magyarok H6za
felavatdsr{r6l, 6l6k6p bemutat6t a

honfoglaldst6l 1848-ig, gyaiogos €s

lovas haditorna dlethii jeleneteit, stb.

Mindenkit szeretettel vfu az e16ad6 6s

a Rendez6sdg.

3. 6\,f. 4. szAm.1996 szePtember

EFT.D€IYT
nefP

Szinte hihetetlen, hogy eiszaladt egy 6v
6s ism6t kcjzeledik az ed1lyi eb6d napja.

Ez 6vben szeptember 22'6:n, vasirnap
L 6rai kezdettel lesz ez a n6pszerii
eb6d megtartva a Magyar KiizPont
Ifius6gi term6ben. A nag5rszerfi h6rom
fog6sos eb6d v6ltozatlanul $15, azaz

$13 nyugdijasok r6sz6re.
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(folytatddik 2. oldalon)



A Victoriai Erd6lyi Magyar Szcivets6g

kem6nyen dolgoz6 kis csoportja ez 6v

jfliusdtan $2,000 jutatott el Frd6lybe' A
iegits6g a JuvenSlis Miivel6ddsi Egyesiilet

lSietetyuOvarhely), az 6pii16 R6k6czi

Koll6gium (Szatm6rndmeti), a Moldovai

Csdngd Magyar Szovets6g' a Besztercei

Vttiveledgsi Alapitv6ny, a Lodai Arvahdz

(L6zfueum Alapitvdny). a Csiksomlydi
Domonkos P6ter P61 Gyermekotthon' a

Szatm6ri L6ncos Templom, a Szt' Kozma 6s

Domj6n R. K. P16b6nia (Cserealja), a

Sz6rhegyi R. K. P16b6nia, a Somkerdki

Reformdtus 6s a Marosv6sdrhelyi2 sz' R' K'
Egyhazkozsdg Kozott lett szdtosztva'

Mint a fenti 1ist6b61 16that6 sok kis luk lett

betomve, sok helyre ment a segits6g, de

sokkal tobbre lett volna sziiksdg, mert

vesz6lyben a magyar, a magyar nyelv 6s

nagy a hi6ny, a szeg6nYsdg.

Az Erdllyi Szclvetsdg k6ri a titmogatdst az

eb6den va16 megjelen6ssel ahol bari,/t\

kcirben, j6 eb6d mellett lehet egy kellemes

d61ut6nt eltcilteni 6s egyben a Szcivetsdg

jelszavdval 61ni; "Segits, hogy

segithessi.ink. "

A Szcivetsdg k6ri az ellzetes asztalfoglaldst

az eb6d elSkdszitdse (catering) miatt'

Asztal rendelhet6:
Fazakas Lola: 9877 9598

Keresztesi Lhszl6:. 9894 3837

Gall6 G6za:9874 4318

Seg itsunk egymesnak magYar

6lm6nYt l6trehozni
gyermekeinknek.

fnA"qYAfr
tL sz,ocsopolLC

Erdekes f oglalkoz6sok,
korj6t6kok, magyar 6nekek 6s

mes6k
0-5 6ves gyermekek szim6rra

minden szerdan de. 10-12 ar'6ig a

Magyar KozPontban az ifjusdgi
terem el6csarnokdrban.

Sztitdk 6s nagYszulsk, hazzdtok el
a gyermekeket!

B6vebb felvi lagosit6s:
Szilvia: 9754 8175

Edit: 9576 9921

ISMERETTERJESZTO
ELoADAS

Szeptember 10-6n, kedd este 8 orai

kezdettel az ArP6d Otthonban.

8-10 oraig film vetit6s

T6l i utazisok Magyarorsz6gon

Bel6p6s ingyenes. A szervez6k
m i ndenkit szerettel v6rnak.

frglaaGt [a arta ilfltumrt
mnfrrlbf,!

1996, oktober 12, szombaton

A&ANYEg
ezusT gAr

A jo hangulatrol a
Frank Charles Big Band

gondoskodik.

Bel6P6 30 dollAr
6rban hArom fogAsos izletes

vacsora benf og I altati k.

Erdeklddni lehet
K6vesdy AndrisnAl: 9846 2675
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rn6s MAGYARoK KLUBJA
nxOzPoNTBAN

Mint m6r sokak el6tt ismeretes, a Kozpont

teriilet6n mdr tcibb mint f616ve mtikcidik egy

Id6s Magyarok Klubja. (Hivatalos nev6n:

Knox Hungarian Senior Citizens Club inc')

Mindazok a r6szv€nyeseknek, akik m6g

nem sokat tudnak r61unk, ezuton szeretndnk

b6vebb tSilkoztatdst adni miiktid6siinkr(il'

A mrilt 6v november6ben lezajlott A1aku16

Gyiildsiinket nagyrdszben azok a (mostm6r

60 6ven feliili) r6szvdnYesek

kezdem6nyeztiik, akik az elmult ket

6vtizeden keresztiil sok fizikai munk6val 6s

anyagi fuldozattal segitettiik a Kozpont

fe16pit6s6t 6s fenntartSsSt,6s figy 6teztik,
nem lehet semmi akaddlya annak, hogy tigy

cinmagunknak, mint kedves magyar

bardtainknak a Ktizpont teriiletdn egy

kellemes "m6sodik otthont" teremtsiink' A
Social Klub term6ben tartjuk

osszejoveteleinket minden mdsodik kedden

10 6r6t61 3-4 6riig, melyet erte az alkalomra

kib6reltiink. Az id6t kellemes bat{ti
kornyezetben kfntydzilssal, bingoz6ssal

tdltjiik. Ktizben a Bizottsdg szorgalmas

assionyai a kiskonyhlban f6ztk a finom
magyaros eb6det, amit szinte onkolts6gi

6ron adunk a tagoknak- A rovid hat h6nap

alatt m6r n6gyszer rendeztiink egy vagy

tobbnapos busz kirdndul6st. Most megydnk

egy nagYobb tur6ra Queenslandbe'
Mindezeket a lehetd legkedvezm€nyesebb

6ron. Sok terviink van a jtiv6re:

silnhdzl6togat6s, koncertek, ki611it6sok,

utaz6sok, stb. Mindaz, arntltez egyediil tal6n

nem lenne kedviink, de egyi'itt sokkal

sz6rakotat6bb 6s nem utolsd sorban j6val

olcsobb.

Az aUam szoci6lis szervezetei 6s a

kciriildttiink 16vd Tandcsok minden

t6mogat6st megadnak 6s anyagi juttat6sok is

kil6tdsba vannak helYezve, ami

term6szetesen mind a Tagsdg iavdra lesz

forditva.

Rajtunk kiviil, mdg tcibb hozzdnk hasonl6

fCuU miiktidik Melbourne-ben'

Vezet6sdgiink nagy igyekezettel pr6b6lja

programj6t irgy alakitani, hogy a d6tumok

osszeiitktizdsbe ne keriiljenek. Persze ez nem

mindig lehets6ges. De j6indulattal 6s

meg6rt6ssel minden prob16m6t ki lehet

kiiszobolni.

Hivjuk 6s vdrjuk a Kozpont 60 6ven feliili
r6sivdnyeseit 6s azok kedves bar6tait,
jeijjenek kciz6nk, tartsanak veliink, hogy

irellemes, magyaros bardti kornyezetben

tcilthessiik egyiitt hdtrallvS dveinket a j61

meg€rdemelt pihendsben 6s sz6rakozdsban'

Tov6bbi €rdek15d6s K6sz6 Karcsindl: 9560

1993 vagy Boross Emi1n61: 9523 7578
S.B.

Itleghiv6
A Gyiingyiisbokr6ta N6ptincegyiittes

szeretettel meghiv minden j6
sz6rakoz6s r a v 6gY 6 szem611't a

?OTWOS tsALRA,
melyet 1996. szePtember t4-€n,

szombaton este ?"30-t61 6jf61 ut6n 1 6r6ig

a Magyar KozPontban rendeziink'
Fe116p a t6nccsoportunk, vend6gszerepel

a D6lib6b 6s a Kalocsa T6nccsoport'
Ertdkes tombola

Tinczen€t a Sz6kely Zenekar szolg6ltat'

A te gtatdtdkony abb p 6 tty d sbe iiltii zii tte k

iutalmat kaPnak.

Izletes vacsora, 16ngos, k6v€ flst.int
siitemdnYek kaPhat6k.

Jegyek 6ra: $12, nyugdijasoknak $10'
gyerekeknek dij mentes'

Asztalfoglal6s:
Juh6sz Etelka: 9795 8972
Farkas Erzsike: 9794 7 ll3
Kocsis Erzsike: 9558 2836
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KO&CII{JA

P&EsSO-BA&

Elvezze a kellemes ldgkdrt a

K@&OFk* P&EggCI+ene*N
Hallgathat magYar zenet,
kdrty 6zhat, billii{rd ozhat,

beszdlgethet bar6taival vagY a

vdltozalos 6t1apb61 vdlaszthat
izletes ebddetlvacsor6t.

NYITVATARTAST ONAT:
csUronrorr6l -

SZOMBATIG
este 6 6rfrt6l11 ig

VASARNAP
d.e. 11-tcil d.u 5-ig

Bdvebb felvil6gosit6s vagY

asztalfoglali4s : 9800 4544

MAGYAR KOZPONT SZAMITOGEP
KLUBJA

Szeretn6 megtudni, s6t megtanulni' hogy
o milyen is ez a digitr{lis vez€1r€sii masina,

amely lassankdnt a mai 6let minden
teriilet6t behflozza?

e mit jelent az, hogy "kiizponti egysdg",
'omem6ria", 6s az ezeket mtikodtet6
"progfam"?

o alkalmas ez a g6P arca, hogY bdrmelY

felhaszn6l6nak a munk6j6t felgyorsitsa 6s

elv€gezze az adatfeldolgozds fdrasrl6
(gyakran igen unalmas) feladatdt?

. milyen irzleti el5nyciket €lvezhetnek azok

akik haszn6lj6k az o'Internet" h6il6zatot?

o hogyan lehet (avagY milYen
megfontoldsok alapi{n cllszerii)
elddnteni, hogy rnilyen szdmit6gdpet kell
venniink, avagy egy6ltal6n 6rdemes-e

kolteni 16?

. mit jelentenek val6ban azok a fura

kifejez€sek amelyeket mindenki haszndl,

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

stb. stb.)
r milyen elSnyei vannak a "Windows 95"

3.1 vagy 3.11 haszndlat6nak magyarul
vagy angolul?

r hogyan miikodik az Angol-Magyar sz6t6r

a sz6mit6g€Pen?
c hogyan szedjen sz6t 6s rakjon tissze egy

sz6mit6g6pet?
. milyen is a sz6mit6g6P "nYelve"?

Szeretn6 megtanulni?
Szeretne meghallgatni 6rdekes szakemberek

el6ad6sait?

A Magyar K$zpont Szr{mit6gdp Klub tal6lkozik
minden els6 szerddn a h6napban, az Arpild
Otthonban este 7.30-kor. Mindenkit szivesen

v6runk, hadrt, hanem aszimlt6g6phez. B6vebb

felvil6s6sitdst add: Barna Szil6rd: 9560 991E'

a Vtaglar Elet, vagy a MagYar R6di6'

Meg6rkezett Magyarors zLgra a "Microsoft Office

95 Professional" (magyarul) 6s Windows 95. Az
angol v6ltozat6t tremutatjuk. khet t6liink
magyar billentyiizet et szerezri, ha sziiksdges'



Szeptember 1, vas6rnaP

Szeptember 7 , szombat
Szeptember 8, vasSrnaP

Szeptember 10, kedd
Szeptember 14, szombat
Szeptember 1 5, vas6rnaP

Szeptem ber 22, vas6rnaP

Szeptem ber 29, vas6rnaP

SZEPTEMBERI NAPTAR

d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 1 lorakor Reform6tus lstentisztelet
KisasszonynaPi Bil
d.e. I orakor szentmise
Mozi
I smeretterjeszt6 el6adis
Gy6ngy6sbokr6ta 86l
d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 1'l 6rakor ReformAtus lstentisztelet
d.u. 3 orakor Kardos Bela el6ad6sa
d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet
d.u. 1 orakor ErdSlYi Ebed
d.e. 1't orakor Okumenikus istentisztelet
d.u. 't 2 orakar Regnum Eb6d

Oktober 12, szombat

Okt6ber 2T,vashrnap

OKToBERI ESEMENYET
Arany 6s Eziist 861

Olctoberi tinnePdlY

A kiivetkez6 kiadishoz, k6rjiik a cikket vaglr hirdet6st legk6s5"bb szeptember 20-ig

fax-on ggVZ7637, telefonon g8462615,vagr Kiivesdy Evinak,79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni'
Szerkeszt6"bizotts6g :

Atyim6s Erzsi: 9&027637, Bacsa N6ra: 9850 62100 Kiivesdy Andr6s: 98462675

KiivesdY Eva: 9846 267 5,

B6rmi k6rd6ssel megiegyz6ssel vagy l|rozz6sz6l6ssal forduljanak a
Szerkeszt6'bizots6 ghoz.
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I Szeretn6m a Magyar Kozpont havi H[RADO-jet megrendelni 12 h6napra' I
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