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A HIRADO N6gy6ves
Kdszdntjtk kedves. olvasdinkat a Magyar
Kozpont HIRADOJANAK negyedik 6v6ben.

A Hirado minden Kozponton beliili
csoportok rendelkez6s6re 611, hogy hirdess6k
ktlonboz6 esemenyeiket, illetve cikkeknek
vagy besz6moloknak ad helyet. A Szerkesztd
Bizottshg nev6ben, kdszdnom mindazok
titmogathsht,akikrendszeresenhozzhjilrulnak
vagy olvassak a Hirad6t.

A Magyar Kdzpont Igazgat6inak csilcs
szervezete rigy hat6rozott, hogy ezenttil a

Hiradot ingyen kinSljuk olvas6inknak 6s akik
ig6nylik post6n, azok csak a b6lyeg6rt 6s

borit6k6rt fizetnek. Igy akik el6re fizettek,
rigy fogiuk kisz6molni elOfizetdsriket. (b6lyeg

boritek: 50 cent)

Ezent: ,l is kdrjtik a egyesiileteket 6s

csoportokat, hogy t6mogass6k a Hirad6t
cikkekkel 6s hirdet6sekkel, hogy minnel tobb
l6togat6nkal komunkfljunk - tudassuk hogy
mi tdrt6nik a Magyar Kdzpontban 

K.E.

EMLEKNNU N MAGYAR
KOzPONTBAN

A Kozpont VezetSs6ge hatdrozatdval
megindult egy eml6kmfi 6pit6se.
A Templom melletti domb magaslat6n, a
magas feny6k h6tter6ben lesz
elhelyezue. C6lja, hogy kiemelked6
nemzeti unnepeken alkalmat adjon
form6lis megeml6kez6sre 6s unnepl6sre

folvtatodik a 3. oldalon

4. d\,f. 1. szdm. 1997 jrinius

MEGHIVO
A Magyar Kcizpont

Kalocsa n6ptincegyiittese
1997 j(rnius l4-6n, szombat este

7.30 kezdettel 6jjel l-ig rendezi meg a
kcizkedvelt vid6m

EVI NAGY BALJAT
A Magyar Krizpontban.

N6ptancegytittestink, a Magyar
Kulturkrir, a Lengyel tdncegyiittes, a

Gyringyrisbokrdta tdnccsoport, valamint
tcibb mdsnemzetrs6gfi tdncegytittes

szerepldse fogj a sz6rak ofiatni kedves
kcizcins6siinket.

Kellemes est6nk 
"rU* hangulatdt a

kozkedvelt DUNA zenekar biztasitia.

Gazdag Tombola

Konyh6nk €s szem6lyzetiink izletes
vacsordval 6s finom hdzi-

siitem6nyekkel rfll kedves venddgeink
rendelkez6s6re.

Szeszes ita16t mindenki hozza mag6val
Kdv6, tea 6s hiisit6 italok kaphat6k.

Bel6p6dij: $14, nyugdijasok $12,
18 6ven alut $6.

Jegyrendel6s:
Karczag Csopi: 9725 0886
Molnr{r R6zsa: 9360 0943

Szab6 FAit:956O 127A
Hdzykdn:97}7 1378



Segits0nk egymdsnak magyar Slm6nyt l6trehozni
gyermekeinknek.

CD,A.qYAR IACS z,OCs,OpOF-C

Erdekes foglalkozdsok, k6rjdtdkok, magyar
Snekek 6s mes6k

0-5 6ves gyermekek sz1m1ra
minden szerddn de. 10-12 6rAig a

Magyar K6zpontban az ifjusdgi terem
el6csarnok6ban.

Szuldk 6s nagyszdldk, hozzdtok ela
gyermekeket!

Bdvebb felvilagosit6s:
Szilvia: 97548175

Edit: 9576 9921
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h+phal Lan irc sd sznhllA1l

9twonkZ"t "gy dzlat,i.nt egyirtt eltdtue '
L"llzmes kimyezetben - szeretettel udrwk
minlzn ardeLltid.in.
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Eog"* &tagdinal' I 87 4 5242

Elhunyt, m6jus 24-6n

MOSONYI J0Z,SEF

A templom 6pites alatt egyik legaktivabb szakkmunk6sa volt.

A gyhsmttse, csiitortokon, mfjus 29-dnlesz a Szent Istvrtn templomban.
A koszoru megyitlltits a Szent Istvdn Templom javira megy.

MAGYAR KoZPONT SZAMITOGEP
KLUBJA

Szeretne meghattgatni 6rdekes
szakemberek el6ad6sait?

A Magyar Ktizpont Szdmit6gep Klub
taldlkozik minden h6nap elsd szerd6j6a, a
Magyar Kdzpontban este 7.30-kor. Mindenkit
szivesen v6rulk, ha 6rt, ha nem a

sa{mit6g6phez, Bdvebb felvilflg6sitdtst add:
Barna Szil6rd: 956$9918.

E|vezze a kellemes ldgkcirt a

KORCINE

P&ffiSO-BERBEN
(teljes italenged6ly)

6s a vdltozatos 6t1apb61 vr{laszthat izletes
eb6det/vacsordt.

NYITVATARTAST 6NAT:
cs0ronr0xr6r - szoMBATrc

este 6 6r6t61 11 is
VASARNAP

d.e. 11-t61d.u 5-ig
B6vebb felvilSgositds vagy asztalfoglal6s

:98ffi 4544
A.H. 97C6 2905



amin a Kdzpont k6zons6ge nagyobb
sz6mban tud r6szt venni.

Az eml6kmri beton padlozaton 6pul,
kiemelt vizmedenc6vel, amiben feh6r
tavir6zs6t 0ltetunk, ami fel6 kimagasl6,
f6m cs6bdl k6szult disz6pulet-szerkezet
6pul, ami h6rom fekete csiszolt gr6nit
teblat tart, aminek formdja a h6rom
halomra utal.

A gr6nit t6bldra helyezzuk el a Kozpont
cimer6t 6s egy6b tdrsegyesuletek
jelv6nyeit diszk6nt, 6s eml6keztet6
felhivdsk6nt a t6volabbi j6v6re is
gondolva.

Az 6pitm6ny felett zAszlorfd lesz
elhelyezue amin a magyar 6s ausztr6l
lobog6t hlzzAk fel nemzeti unnepek 6s
egy6b rendezv6nyek alkalm6bol.

Az 6pitm6ny el6tt egy kikovezett el6t6r
lesz, amire egy kikdvezett jirda vezet a
templomhoz vezetd j1rdAtol, igy el6tte
tobb sz6z szem6lyt elbiro el6t6rt
alkotunk.

Az 6j vlllalkozds siker6t kdzdss6gunk
t6mogat6sa fogja igazolni.

Ztgon Lajos

ek\bdlozob figyelan!

3 J'l*flyo, Kdzyont rendezls,lben

ek 6b 6l o z6h b emut al 6 s a.

SlLllL el s 6h 6lozoh. szer etnhreh" Ienni,

mielifrb jelenth"ezznnel<":

JO UTAT TiVAXUNX

Polgrir Lajos binak aki rdvidesen
utra keril hosszabb id6re

Magyarorszdgra.
De Lajos b6csit figyelmeztetjiik,

hogy mindl el6bb kdrjen engeddlyt a

Magyar K0zpont igazgatoitol hogy
szabadsilgra mehessen !

J6 utat kivanunk mindannyiunk
nev6ben!

A Szerkes rt6 bizottsis*

A Social Club igazgat6s6ga

rendkivtili k6zgtrrllest tartott
m6jus 24-en. A gYtil6sen fij

tgazgat 6kat vdl a szt ott ak :

Kleman Ilajnal
Vet6 Olga

Jandd Pdter
Urbirn Ferenc
SulY Sindor

Szab6 nOit ds H:ArV lrdn maradtak

MEGHIVO

Szeretettel l6hrnk mindenkit aki
irodalom es zenekedveld

IRODALMI
ONrnpzOrOnuNKBE!

Els6 Osszej dveteltmk vas6rnap, j unius
29, d.u.4 orakor lesz a Magyar

. 
Kdzpont Erdelyr Szob6j6ban.

Erdekl6dni lehet Jekler kdnndl a
9886 1623 telefonszdmon.

Ij etb Olgdnol: 9651 7 689



MUSOROS
EBEDUNKRE
1997.

vasarnap
a hlagyar Kozpont

izletes ebed

. pet.tOtt 11 6rakor okumenikus istentisztelet.

Jegyek ara $15, nyugdijasoknak $12 i
Csaladi jegy S4O (2 felnott, 2 gyerek)
Helyfoglalasat keiluk junius A-ig az 1.
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A SZO ELREPiJL, AZ iNAS
MEGMARAD

Az e1m61t 6vek folyamdn tdbb hires
lStogat6ja volt a Magyar Ktizpontnak akik
egy p6r sz6t a Krizpont eml6kcinyv€be
hagytak em16kezetii1. kt id6ziink bel5le:

A felejthetetlen szdp napokat mindenkinek
kciszrin6m.

Bara Margit
Budapesti szinmiivdszn6

l99L

Amilyen szeretettel Ti a Melbournei
Magyarsdg fogadtatok minkef ugyanolyan
szeretettel vi{r Benneteket az O Haza.

Gyarmati Deszd
Olympiai bajnok/orsz. k6pvise15

1992

Csod6lattal ad6zom az ausztrifliai
magyarsdgnak az6rt az cisszefogds6rt,
mellyel ezt a "Magyar Szenthelyt"
6pitett6k. Ez az cisszefogds az 56-0s harcot
lrzdkeli bennem, ahol oly egyek voltunk,
ott a barik6don. Tdvoli arczfig, kicsiny
magyar szigete. Kcisztincim Nektek
szeretettel.

Wittner Mdria
52 A559sz elit61t.

1992

Sok szeretettel 6s megbecsiildssel a
Melbournei Magyar Miihely tagjainak.

K6drf,r B61a

kiilkereskedelmi miniszter
6s feles6ge Patricia

1992

A magyars6gtudat fenntart6s6ban
el6viilhetetlen 6rdemeket szerzett
assztrSlia magyarsdg irr{nt 1rzett
csoddlattal 6s kciszcinettel.

H6mori Jen6
a Parlamenti kiiliigyi

osztdly vezetqe
1992

irinir rc R-an
JUrrruJ

deli 12 orakor
narrrrtorm6honr rvlJ 
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- Tombola
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/
Az Arp6d Otthonban
vas6rnap, jrinius 1 -dn

d.u. 2.30- t61 - 5.30- ig

Mindenkit szivesen Iffi az

Arp6d Welfare
Society Bizotts6g folytauis a doldaftxr
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9zletes oactora

" 9l6ri stifemdnge/c
* (Tonbofa

%edoerc ttulat bozza magiloalqgO

Selopadii' $tS ,ngugdiiasol'nal" $10 ,

76 6oen aluliaLnak,36.

A!!g9I b olggelrne k lcisesftlg i,

farfiakn afe siil*t altong.

Fegurende{6s'
cllrban Verenc: 9569 0252
gror Qilla: 9646 4665

%tnd9lona: 9569 6566

Nagy megtiszteltet6s szdmomra, hogy
r6sztvehettem ezen a mai kitiind
hangulatban, igaz4n magyar hazafiakra
jel7emz6 lelkeseddst6l fiitdtt.

Szab6 Gyrirgy
kiilkereskedelmi j ogi tandcsos

1992

A magyars6g cisszefogdsdnak ez a szfp
pdlddja rem6nnyel t61t el benntinket is - a

d6lvid6ki magyars6got.
Dr H6di Sdndor
VMDK alelnrik

1993

A Melbournei Magyar Kcizrissdgi Krizpont
l6te 6s 6lete p6ldamutatd Magyarorszdg
vezet1i szdm6ra. E kozciss6g tagiai
megmutattdk a v1l6g magyars6g6nak, hogy
cinzetlen cisszefog6ssal, cinzetlen szeretettel
milyen csod6t lehet miivelni.. Ha minden
magyar ilyen tciretlen hazaszeretettel
munk6lkodna orszdga felvirdgoztatdsim,
akkor ism6t r€,gi f6nyben ragyoghatna
Hazt{nk. Kiilcincisen meghat6 volt ldtnom a

csoddlatos kcizcissdgi dkumenikus
templomot, amely 6pit6szileg is remekmii.
Mindenndl meggy6z6bb volt azonban a

magyarul tcik6letesen besz616 gyermekek
kedves l{tvdnya, akiknek az eredm€nyes est
siker6ben val6 kcizremtikod6se bizonyitdka e

nemzet tul6l6si k6pess6g6nek 6s ragyog6
jciv6j6nek. Ez6rt szeretndm h616s

kciszcinetemet leirni
magyaroknak.

a melbcurnei

Dr Torgy6n J6zsef
a Fiiggetlen Kisgazda Pdrt elncike

I99s

A vilSgban folyik a vita, hogy milyen
krit6riuma van egy nemzethez tartozSsnak 6s

arr61 is folyik a vita, hogy mit jelent
magyarnak lenni. V6lemdnyem szerint
magyarnak lenni annyit jelent, hogy kcit6dni
kell egy kcizciss6ghez, amely magyarnak
tudja magdt. Itt Melbourne-ben rnagyarnak
€reztem magam, mert sokezer kilomdterre
Magyarorszdgt6l itt magyar kiiztissdgben
lehettem.

G6tZaItan
az Orsz{ghL4z elncike

1995
folytatodik az 5. oldalon
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Hol sziilett6l?

llfrqyx6hnhogyao
Mikor jrittdl AusztrSli6ba?

1960.6an

Mi volt dleted els6 munkahelve?

Fotd, $aaAotq&an

i4. Van e kedvenc v6rosod?
it

it f ffi6 ie - Bndapaet,8a0z6ary 6s passatr
il

ii5. Melyik a kedvenc szined?
I

i z60d
i:

|6. Ki a kedvenc szindszed?
I

i (isy Aoopae
I

|7. Melyik kcinyvet olvastad utolj6ra?
1

ii Stap6an HoaQing:
,

ii olea &ia( Hietoty of liqd'
il

:i8. Ki a kedvenc zeneszeru6d?

SoQ van

9. Mi a kedvelc eteled?

Mindon mti i6
10. Mit utftrsz alegjobban?

"ltuoqpdat*ei'
1 1. Van e javaslatod , vagy hozzSsz6lflsod a

Magyar Kcizpont jriv 6j5re vontakoz6an?

8zarcta6n A 6t 
^i, 

Aagy pt o(aa*zior60is

q6dan qfrQ6di6n (aQ6nt a gazdas@

Kciszcinciml
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irqyaQerc n6arc.
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Orcim szftmorrtra, hogy egy ilyen t6voli
vil5gban, egy szimpatikus, lelkes 6s

kedves kcizriss6g 61.16 volt l5tni, hogy a

magyarok a vtl54 minden tdan
meg611j6k a helyiiket figy, ..hogy
megcirzik magyars6gukat. Oszinte
szeretettel 6s tisztelettel.

Lukovics Eva
orsz. k6pvisel6

1995

Nagy megtiszteltetds volt sz6momra,
hogy a parlamenti delegdci6 kis€retdben
elldtogathattam Ausztri4li6ba. De nem az
orszdgt6l, hanem Onciktcil, a magyar
koloni6t6l kaptam valami
ktilcinlegess6get. 6gy 6rzem itt
"magyarabb" a magyar, mint a mi
orszdgunkban. Kivi4nok nagyon sok er6t
6s eg6szs6get ajrivdben. Sok szeretettel

Taufel Jrilia
a Magyar K6bel Miivek kikiilddtte

l99s

Gratul6lok a nagy kcizciss6g igen
impressziv szd*'hdnfttoz. Ha ez az
dpiiletegyiittes a kcizciss6g erejdt
jelk6pezi, hosszri 6lete lesz
Melbourneben 6s
Ausztrdlidban.

5ltal6ban

Ligeti J6nos
Kereskedelmi Konzul, Sydney

199s

A Renddr 6s Ttizrl/'t6 vi16gf6t6kon
rdsztvevd magyar csapat nevdben 6szinte
sziwel gratuli{lunk a Magyar Haz
vezet6s6g6nek ahhoz a munkdhoz, anit
az AusztrSli6ban 616 magyarok
6rdek6ben tettek ds tesznek. Az 6s a
krirny6k gyarapoddsa azt igazolja, hogy
az itt 616 magyarok ig€nylik ezt a

tcir6d6st. Tov6bbi sikereket kivdnunk
munk6jukhoz.

A rdsztvevd sportol6k vezetdi
199s

Gratul{lok a nagyszerii 6ptilethez 6s

kivdnom, hogy hasznos programokkal
tudjdk megtrilteni.

Dr Szildgyi Zolt4n
Fdkonzul, Sydney

folytatodik a ?. oldalon 
U



Nagyon 6rii1dk, hogy itt lehettem 6s

beszdlgethettem - kdsd estig - a "nagyobb
melbournei" magyars6g tagjaival, akik
megtiszteltek azzal, hogy eljcittek
meghallgatni. A besz6lget6s az 6n sz6momra is
igen tanuls6gos volt. Tanuls6gaimat et fogom
adni p6csi diSkjaimnak.

Sz6pe Gycirgy
P6csi egyetemi tandr

1995

Kriszcincim a lehet6sdget. E sorokat m6g a
besz6lget6sek el6tt irom, igy csak
rem6nyemet, de egyuttal meggydzfd6semet
fejezem ki, hogy a most kezd6d6 kapcsolatunk
nagyon j6 eredmdnyes lesz. Minden j6t
kiv6nok kedves honfitr{rsaimnak.

Dr Varga Gycirgy
Nagyk<ivet, Canberra

r995

dszinte sziwel gratul6lok! Ehhez hasonl6
komplex l6tesitm6ny egyiittes sehol a vilSgon
nem szo1g6lja a magyar krizossdget.
Maradand6 benyomdst tett rdm a templom, a
Korona 6s a csodSlatos kcirnyezet. Koszcinrim
a meghivflst a b61ra, ahol alkalmam nyilt
szdmos kedves csupasziv 6s igazi magyar
bardttaknegismerkedni.

Gallov Jen6
sport 6s testneveldsi dllamtitkr{r

1996

Megkriszcincim a lehetdsdget, hogy a

magyars6g e gycinycirii o'templomdban"

tarthattam el6addst "A m6sodik vilSgh6boru
igaz tcirtdnete" cimii kiinyvemrdl. Kciszcincim a

Magyar Kcizpont szewezf munk6j6t, amellyel
az el6adds szinvonalas infrastruktur6jdt
biztositotta. V6giil kciszcincim a nagyszi{mu
ha1lgat6s6g e15ad6som kapcsdn nyilvfnitott
gratul6ci6t.

Hernddi Tibor
tcirtdnelem tud6s, ir6

1997

Many thanks
hospitality.

for your welcome and

Dr George Pell
Archbishop of Melbourne

1997

Thank you for agreat evening!
Dr Gunther Heisch

German Consul General, Melbourne
1997

Kedves olvas6ink. A fentiekbdl l6thatj6tok
mennyi 6szinte, lelkes 6s szeretetteljes
v61em6ny lett bejegyezve szdmtalan l6togat6nk
61ta1, Kcizpontunk 16t6nek 6s miikrid6sdnek
6rdemek6nt.

Faith Anny

Gratulflunk a Magyar
Szabadsiigharcos Szovets6gnek a jol
sikertilt vacsor66rt. Nagyon kellemes
hangulat mellett izletes vacsoret
szolgiltak fel a Korona Presso-
Barban.

Itt az5rt egy megiegyzest nem tudok
kihagyni. A Korona, eKozpontnak
egyetlen NEM DOHANYZO
helys6ge. Erre van ok. Az eryk az,
hogy a helysdg kicsi, es nincs rendes

elsziv6 berendez€se, a misik pedig,
hogy mar tobb es tobb dtterem kezd
nem dohinyzb lenni, z Korona az

iranyt koveti.
Aki dohdnyozni akar, rigy mint a
munkahely€n, is ki kell mennie az

utchra €s elszirmi a cigaretti$fut,hogy
m6sok kdnyelmdt ne rontsak. Sajnos

a vacsor6n a tarsasag ery r6sze nem
vette figyelemebe a t$bbi vendegek
k6nyelmdt, 6s a kicsi helys6gben ki
letttink ftilstdlve. Vajon, m6s "nem
dohdnyz6s" 6tteremben ezt
megcsinaltik- e volna?

Kdvesdv Eva
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Magyar Kdzpurt vendegei: rcivid ndhiny br{*a aSzinhiu,ak Muzsdja veszi hatalmiba azlf1fis.itgi terem
szinpad6t. Az Edes Anyanyelv$nk cimii irodalmi sorozat 1997 6vi niisora keretdben kilenc idegenajkir
^----x +^1r11-rr --^-maz*dr6mardszletetmutatnakbe"Variizslataszinpadon'cimmel MelbournelegjobbJAglzu tuliaxuul Szat

' szinjritszdi magyar nyelven.

A rendezri celkitrizese szerint ez dvben azakata jeies kciltdket ds ir6kat iinnepeljiik, akik a mti{brditas
szinte megoldhatatlan nehdzsegeket thtnasrt| munk6j6t r'6llalva irgy tiltettik 6t rryeivrinkbe a

vil6girodalom kincseit, hogy az eredmdny nemcsak sajft muvdszi-iraiteljesitmdnyrik teljessegdt ntlvelte,
hanem nyelviink tovilbbfejleszteset is hatasosan segitette. Tfr.:oli orsz*g*k szokdsait, iclegen ndpek erzekni
ds gondolati viligft tettdk eldrhetcive e s megerthetriv6 a magyar kozorrsdg szdrndra ol3ran miivdszi szinten,
hogy sokszoraforditds szebb dskifejezabb, mintamam6rsz6mosesetbenregies nyelvezetueredeti darab.

Ez az elm'itlt evekhezhez hascnlitva rendhagyd megokl6s $zab6 Jdzseftol szirmazlk, aki eiv6llalta az
1997-es miisor megrendezesdt. A mrisortervezetkialakithsdhoz a biitorsdgot a melbournei kulturilis elet

.,.lnozgat6 erdinek alapos ismeretdbol meritette, tudta, hogy szdmithat az itt dl6 tehetsdges gener6ci6k,
fiatalok es idrlsebbek segitsegdre, csatlakozfsd.ra.

Az egyes driimai rdszletek rendezdsdnek gondj6t tars-rendezok bevonds6val oldotta meg Szab6
Jbzsef, eziiltal lehetcivd tdve, hogy a megold6sokbal tilkrdz$do rendezdi karakterek v6ltozatos
bemutatkozdsa mdg jobban ndvelje az eldadds 6rdekesseg6t. Zsembery M6ria, Jekler Iren ds Bagin Livia
lelkes rendezrii kozreraiik<iddse a minden igenyt kieldgitc miivdszi nivd biztositdka.

A bemutatfsra kdsziill dritmareszletek szerzdi: Szophoklesz, Shakespeare {x?), kloliere, lbscn,
Rostand, Csehov, Miller ds Beekett. Forditdik: Trencsdnyi Waldapfel Imre, Vrircismarty Mih61y" Arany
Jdnos,Illyes Gyula. AprilyLajos, AbrdnyiEmil, KosztoldnyiDezso, UngviriTamds 6sMihftyi Gdbor.

.. Flagyomfnyhoz igazodvaakesztil{i drdma-csokor ugyanitgy, mint a multban az Edes Anyanyelvtink
6pol6sira rendezett irodalmi miisorok, aMagyar Segitriszolgiiatrendezvdnye. A Segitriszolgiilat vezetoi
viJlaltf,/r. a nagymdretii rendezveny eldkeszitesdnek anyagi gondjait es ha a vfllaikozds a megerdemelt
sikerrel ziirui es anyagi tobblettel is szdmolhatnak, akkor az igy szerzett osszeget a Magyarorszigt6l
eiszakitott tertileteken dlo fiatal magyarok magyarnyflvri tanittatasdt szolgfid dsztrindij alaphoz juttatjik
el.

A mosor nagysdg6hoz mdrten szinte jeient€ktelen tieldpridij {$10.00 ds $7.00) mindenki szdmdra
iehettiv€ teszi, hogy- a nagyszerirnek ig€rkezri esemdnynek tamcgatd rdsz,h'evoje leiressen.
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Junius 1 , vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 11 6rakor Reformdtus lstentisztelet
Mozi

J0nius 8, vasArnap d.e. 11 orakor Okumenikus lstentisztelet
Regnum Ebed

J0nius 14, szombat Kalocsa N6ptfncegyuttes balja
Junius 15, vasdrnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 11 orakor Reformdtus lstentisztelet
Junius 22,vasarnap d.e. 9 6rakor szentmise

d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet
VarAzslat a Szfnpadon - lrodalmi el6ad6s

Junius 29 vasdrnap d.e. 9 orakor szentmise

JULIUSI ESEMENYEK

Jrilius 5, szombat D6lib6b ndptdncegyuttes bdlja
J0lisu 6, vasdrnap Mozi
Jtilis 13, vas6rnap Erd6lyi szovets6g eb6dje
Jrilius 26, szombat Cserk6sz b6l

A kiivetkezdkiad6shoz, k6rjiik a cikket vag5r hirdet6st tegk6sA"nn jfrnius 20-ig
fax-on 98027637, telefonon 98462675, vnSF Ktivesdy Evinak,79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkesztdbizottsilgz

Atyimds Erzsi: 9W2 7637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andr6s: 9846 2675
Kiivesdy Eva: 9846 2675,

B6rmi k6rd6ssel megiegrz,6ssel vag5r hozz6sz6l6ssal forduljanak a

Szerkeszt6bizots6ghoz.
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RENDELESI iV
Szeretn6m a Magyar Kdzpont havi tt[RRDO-jet megrendelni 12 h6napra.
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Ara $12.00
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Iclru:

MELLfKELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posia cim: Hirad6, 760 Boronia Fload, Wantirna 3152)
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