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i '&f,io=i 6s a Szent lstv6nl"Ldn;' templom

L6tta-e valaki Feh6r Zoli nev6t az
rijs6gban? LStta-e valaki Feh6r Zoli
f6nyk6p6t az (js6gban? Meg-
bocsdthat6 az iilag magyarnak, hogy
bardtain kivul senki sem tudott FehSr
Zolkal. Nem tudott arrol a Feh6r
Zolir6l, akit Mr Szent lstvdn
templomnak nevezhetn6nk el.

Hat 5ve kezd6d6tt el a templom
6pit5se, hat 6ve Feh6r Zoli 5s a
templom elv6laszthatalanok voltak.
Feh6r Zoli volt az 6pitkez6s vezet6je,
6 volt a bev6s6rl6, a fuvarozo, a
munkabeoszt6.6 volt a munk6s-
keres6, az 6piIkez6. 6 gondoskodott
az 6pit6k j6 hangulat6r6l a
"r6katejjel". Zoli volt a kert5sz, a
rakt6r kezel6, a karbantart6, fest6,
asztalos. Zoli volt a temetkez6si

lalkoz6, mint a kripta kezel6je. Ha
piknikrdl, eb6dek rendez6s6r6l volt
sz6, Zali ott volt. Gondoskodott az
ital16l, cipelt, hordott, teritett 6s

karitott. Htlzta a harangot, gyujtdtte
a p6nzt a mis6n. Gondoskodott, hogy
az als6 terem rendeben legyen a mise
ut6ni k6v6zbsra, hogy a terem meleg
legyen 6s a vfz forr6. J6 r6gi szok6s
szerint, minden nap elj6tt, amig birta,
hogy dSli 12-kor meghrizza a harangot

folytatodik 3. oldalon

MEGHIVO
A Magyar Ktizpont vezet6s6ge 6s

Regnum Marianum katolikus
egyhhzkiizs6g

szeretettel meghivja Melbourne
magyarsAgAt a k6t szervezet 5ltal

1997. augusztus 16-6n,
szombaton este 7.30-t6l 6iiel 1

orSig a Magyar Kiizpont
nag3rterm6ben k6ziisen

rendezend6
I

J6kedvet 6s kit0n6 zen6t a
KEK FIUK ZENEKAR szolg6ltat.

Vacsora, s0tem6ny, k6v6.
Italok a klubhelys6gben

kaphato.
Bel6p6dtj 13 doll6r.

Jegyrendel6s:
Faith F: 9762 9135
Vet6 O: 956'1 7689

R6nyes E: lRegnum otthon)l 9509 0062

Szeretettel v6rrja kedves vend6geit
a Rendez6s6g.

@
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Segitsunk egym6snak magyar 6lm6nyt l6trehozni
gyermekeinknek.

cDAqyAR fAcszdcsopoF-c
Erdekes foglalkozasok, k6rj6t6kok, magyar

6nekek 6s mes6k
0-5 6ves gyermekek szAm1ra

minden szerdAn de. 10-12 6r6ig a
Magyar Kdzpontban az ifiusagi terem

el6csarnokiban.
SztJldk 6s nagyszuldk, hazzdtok ela

gyermekeket!
B6vebb felvilaqosit6s:

Szilvia: 97548175
Edit: 9576 9921

MAGYAR KoZPONT SZAMITOGEP
KLUBJA

. Szeretne meghallgatni 6rdekes
szakemberek el6ad6sait?

A Magyar Kiizpont Szrimit6g6p Klub
talflkozik minden h6nap els6 szerd6jSn, a

Magyar Kdzpontban este 7.30-kor. Mindenkit
szivesen v6runk, ha efi, ha nem a

szdmit6g€phez. B6vebb felvfldg6sit6st add:

Barna Szil6rd: 9560 9918,
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MEGHiV6

Szeretettel 16tunk mindenkit aki
irodalom 6s zenekedvelO

IRODALMI
ONrnpzOxOntiNKBEF{

A harmadik osszejoveteltink vasfrnap,
augusztus 31, d.u. 4 6rakorlesza

Magyar Kozpont Erd6lyi szobirihban.

Erdekl6dni lehet Jekler Ir6nn61 a

9889 8370 telefonszfmon

Elvezze a kellemes ldgkcirt a

KORON&

P&ESSO-Be&BeN
(teljes italenged6ly)

6s a v6ltozatos 6tlapb61 vSlaszthat izletes
eb6det/vacsordt.

NYITVATARTASI 6NAIi:

AUGUSZTUSBAN

SZOMBATON
este 6 6r6t61 11 is

VASARNAP
d.e. 11-t51d.u 5-ig

B6vebb felvildgositds vagy
asztalfoglal 6s : 9800 4544

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

televizi6 csatorn6n.



a n6ndorfeh6rv6ri diadal eml5k6re. Az
utols6 napig betegs6g6t hdttSrbe
szoritva, v6gezte munk6j6t a
templom6rt. Mindenre volt ideje, csak
arra nem, hogy hirnevet szerezzen
magdnak. Nem veszekedett senkivel.
M6g akkor sem, amikor azt gondolta az
ember, hogy veszekszik. O csak
paprik6s volt, mert szive m6ly5n nagyon
sietett, igyekezett. Tal6n 6rezte, hogy
betegs6ge rovidre fogja 6let6t, s
mindent be akart fejezni, mindennek a
hely6n, rendben kellett lennie.

Az ember lsten kegyelmSb6l hit 6ltal
udvozul. Mi nem vagyunk a V6gs6 Bir6.
Mi nem it6'lhetunk meg senkit. Mi csak
f6ldi emberi szemmel figyelhetjuk meg
felebar6tainkat, s vonhatjuk le emberi
kdvetkeztet6seinket. Mi tudjuk, ahogy
6ni atya mondta a vasdrnaPi

pr6dik6ci6jdban: a hit gy0m0lcse a
j6cselekedet. S ha j6cselekedet a hit
gyumolcse, akkor mSrc6je is. S ha Zoli
hit6t ezzel a m6rc6vel m6rjuk, akkor
bizonyosak lehetunk abban, hogy 6t a j6
lsten a megdics6ultek kdz6 sorolja.
Meglehetunk r6la gy6zddve, hogY az
it6let 616 is az lesz:

"J6l van, jo 6s hfi szolg6m... menj be a
te Uradnak unnepi vacsor6j6ba." (M6t6
25'.21). Amen

Dabasy J6nos

HVTI.EKTZES
szENr IsrvAt(uot

Vas6rnap, augusztus 24-6n, du. 4
6rakor a Magyar Kcizpont ifjusdgi

term6ben.

Mfsor tartalma

Tortdnelmi kdp:

Gdza - Istvdn P6rbesz6de
Szerepldk:
Jekler k6n

Kulcs6r J6zsef
ijf. Szab6 J6zsef

Jelenet Erkel Ferenc

B6nk-Bdn cimii miivdbcil
Szerepldk:

Bisz6k Jflia
Bagin Livia
Bakos J6nos
Juh6sz Gdza

Regnum Epiiletben mtikcidd Magyar
Iskola ncivenddkei

Melbournei Baptista K6rus
Bolvdry Mik16s

Cserk6szek
Vet6 Olga

Vet6 Zsuzsa
McMahon -Vet6 Vicki

A Rendezds,6g mindenkit
szeretettel v6r!

jnt az Urbcn csoidd egyik legr6gibb
bor6tio fd16 szlvvel tolmdcsolom oszinte
r6szv6temei igy o csolddom, mint o
Mogyor Kozpont igozgot6sdgo nev6ben.
Turelemmel viselt betegs6ged olott ls dertit.
mosolyt vordzsoli6l szeretteid kor6ben.
F6rleddel egyutt lelkes tdmogct6io voltAl

minden mogyor megmozduldsnok, oz ifiusdg

sorso mindig elso rendtj helyet toldlt
szlvedben.
R6zstko, mosi bfcsuzunk Toled, tudiuk, hogy
o i6 lsten v6d6 korloibon megpihensz.

lsten Veledl
Foith Ferenc

Egy 6rdekes jelent a "The Last Empress'
The Life and Times of Tita of Austria-
Hungary 1892-1989" (by Gordon Brook'
Shepherd) k6nyvb6l:

A haldokl1 Ferenc Jozsef csdszdrhoz
hivatjdk €jszaka az oruost . Az orvos a
kastdly mdsik szdrnydbol hdloingben
rohan az csdszdr 6gya mell6. A haldokl6
csdszdr k1nydkdre tdmaszkodik, rd ndz,
6s csak annyit mond: "Frakkt"



JWeg9L5l)o
Az 54. sz. HUNOR ES MAGYAR 6S A

63. sz. TORMAY CECIL
CSERKESZCSAPATOK

L997. augusztus 2-6n
szombaton este f6l 8 6rai kezdettel a

Magyar Kozpont nagyterm€ben.
A cserkdszcsapatok szeretettel hivj 6k

kedves t6mogat6ikat 6s kiilonosen
v6rnak minden rdgi cserk6szt

csal6djr{val egYiitt. ,
ELSOBALOZOK BE MUTATOJA

Finom vacsora kaphat6!
Tdnc 6s sz6rakaztat6 zene - Gazdag

tombola
Beldptidij $13, nyugdijasoknak $10

18 6ven aluliaknak $5
Asztalrendelds:

T6th Zsuzsa:9459 7757
Bakos Anik6: 9798 2t68

Szeretettel v6runk mindenkit!

A Magyar KozPont
vezet6s6ge rendez6s6ben

1997. szeptember 6,

szombaton este 7 .OO oretol.

A kitfin6 t6nczen5t a
"Rageing Hearts" zenekar

szolg6ltatja.

Bel6p6d fj h6rom fogdsos
vacsoreval 32 dollilr.

Kedves vend6gei nket egy
poh5r pezsg6vel v6rj uk.

A b6rban h[isit6 6s szeszes
ital kaphato.

Megjelen6s est6lyi
olt6zetben

Helyet csak el6zetes bejelent6sre
tudunk biztositan i. K6rjtik ielezze
ig6nyeit szeptember 1-ig az alttbbi

telefon sz6mok egyik6n.

Asztalfoglal6s

Vetd Olga: 9561 7689
Szab6 Edit: 9560 nTA

Faith Ferenc: 9762 9135
Kovesdy Andr6s: 9846 2675

Sz6rakozzon veldnk

USZNATOROS EB€DONKONI
l??7, augusztus 1hdn, vasdrnop dali lL3A-kor a

fragyar Kozpont Social Club iermbben.

A kitanA ebbdrt5l 6s a bardlsdgos {elszolgdldsr6l o

klub vezet'}sdqe qondoskodik.

NEF{LEJCS ZENEKAR
T3elepadii ebaddeL $f 6

Telies italenged6lY

KAriak, hogy i6kedv|t 6s bordtait mindenki hozza

magdval.

Asztal{oglalds:

Szabo €,dt:?5& 1?70 Hdzy lren:7707 1318

Vet6 alqa: ?561 168?



$zent Istrrin rnegkoronfizisn
akon siitiitt a t6li nap a

halovdny 6915l, amikor a vdr
minden torny6ban bfgni
kezdettek a kiirtiik. A

kapu6rtik eltiintek a kaputorokb6l 6s a

n6p betolongott a v6rba. Mindenki
besz6lt, L6rm6zott 6s l6rma ndtt,
ndvekedett, abogy az id6 telt.

Azutdn egyszerre meg-
csendesedtek a n6pek: a palotaudvar
kapuja tdgranyilotl. 6s a piacra egy

r6ta l6ncinges test6rz6 l6pett; P6sa
vdrnagy vezette 6ket. Hadrendbe,
sz6les sorokba sorakoztak €s kopj6juk
az lgnekmeredt. A n6peknek m6r volt
l6tnival6juk. A test6rz6k a piact6rr6l a

templom fe16 kanyarodtak, fel a

dombra, s a lovak t6ncoltak a

legdnyek alatt.
Ut6nuk csillog6, tarka csapat

robogott ki a piacra. A lovak siirdnye
6s farka szines szalagokkal befonva,
szersalmjuk ragyogott aranYt6l-
eziisttdl, fejiikon tarka tollbokrdta. S a

lovasok m6g f6nyesebbek. Gfny6juk
selyem 6s bdrsony 6s dr6ga prdmmel
szegett puha b5r. Aranyosak a kardok
6s ktjvesek az 6vek. Es selYemmel
irottak a sub6k 6s k6dmdndiik. a

felhajtott sz6lii siivegeken aranyos,
kdves fogdk. Udvari emberek voltak
mind: v6risp6nok 6s vdrnagyok. meg
vdrbeli tisztek 6s a Nagyir zdsrf,6inak
hadnagyai. EttitOn az udvarisP6n
eg6szen ifjri ember: Aba nembeli
S6muel, akit nem r6gen parancsolt
magamelld az Ur, a meghalt 6reg
Bikdcs isp6n helyett. Az urak ut6n egy
rcta vdi kopja sorakozott.

Most egy falka barna, meg
fekete csuha omlott ki a kaPun 6s

indult lassf m6lt6s6ggal a lovasok
u15n. A bar6tok gyalogosan,
hajadonfdvel voltak, keziik a b6
csuha-ujjakban egymdsba dugva, s

fapapucsuk kem6nyen kopPant a

fagyos fdlddn. Ut6nuk nagycsontri,
nehdz parip6kon s aratryos, eziistiis,
dr6ga papiruhdkban pal6stosan,
siiveges nagypapok, keztkben
g<irbefejii p6sztorbotokkal. De elSttUk
riszvdrh6ton toprongyos, barna bar6t,
bogos kenderkdt6lel derekr{n 6s

hajadonf6vel, s ennek kez6ben
hosszrinyelii kereszt.

Egy mag6nyos lovas fordult
most ki a kapub6l a Piacra 6s a

n6pekb5l e.gyszerre ujjong6 kidltds
szakadt ki: Istvdn rir iilt a lovon.

UtSna kdt asszony egYm6s

mellett: erdcielvi Sarolt 4s bajororszSgi
Gizella. Megettiik Taksonyfia Mih6fy
6r kdt fi6val: L6szl6val 6s Vazullal.

Kiil<in csom6ban jottek a

kii1s6 orsz6gbeli venddgurak: egym6s
mellett 6s egym6sut6n, ahogy
kdvetkeztek szok6s szerint.

Megint k0l6a csom6ban az

erd6elvi vajda Ajtony frral, beseuyd
Tonusob6val 6s sz6kely K6szonY
hadnaggyal.

Azt6n tarkdt hangossan ds

<isszekeveredve a magyari t6rzsek
nemzetis6gi urai tdncol6 lovakon, cifra
fegyveresen,hetykdn 6s hanYagul,
ahogy az szabad urakhoz mindig
illend6. De csendben 6s komolYan,
sisakkal 6s talpig csillog6 Yas-
pdncdlban, hatalmas, neh6z lovakon,
majd fdldig 616 teh€z pall6ssal
oldalukon 6s cimerkdpes pajzzsal a

h6tukon diib<ircigtek 6s csdr6gtek a

Nagyfr n6met 6s olasz gr6fjai 6s

lovag urai. Vdgezetiil egy f6l zdszl6
kopja robogott ki s akkor a menet eleje
fenn volt m6r a templomn6l.

Ebben a percben meg-
kondultak a toronyban a

harangok" "' **********
A test6rzd kopj6k l6h6ton

k6toldalt a feljdr6 ft mell6 sorakoztak
a templom kapujdt6l kezdve. Az
udvarisp6nnal 6rkez,6 urak 16161

sz6llottak 6s felsorakofiak a kapu el6
egyoldalt, az ada€rkez,6 bar6tok 6s a
16161 sz6llott f6papok a kapu m6sik
oldal6n. S amikor Istvdn is lesz6llott a

1616l, akkor a papok 6s bar6tok mind
b6mentek a templomba 6s veliik
Istv6n 6r az udvarisp6nnal. Ut6na
sorban Sarolt. meg Gizella, s Mih6ly
rir a k6t fidvat. S azutdn, ahogY
drkeztek az urak, sorban mind
b6mentek a templomba. A katondk
meg az it k6toldal6n sorakoztak a

testdrz6k ut6n a palota fel€.
A harang elndmult ds

felzendiiLlt a templomi 6nek 6s az
dnekhang a nyitott kapun 6ltal ki6radt

a csendes, fak6 naPsiit6ses t6li
vil6gba.

A vdri Piacon, utc6kon,
h6zfedeleken, kerit6seken b6m6sz-
kod6 n6pek 6s a vtr fal6n siirtin
6llingdl6 vit6zek 6s szolg6k pedig
kitdgult szemekkel, t6tott sz611al,

n6m6n 6s mozdulatlanul 6llottak,
mintha megbabondzta volna 6ket
valami csuda.

**t({.t *t *{.t
Az 6nek elhangzott 6s

Domonkos 6rcek az oltdr el6tt 6llott;
a minsitr6l6 pap csengetett ds iinnepi
komoly csendben kezd&citt a

nagymise.
A templomban s6rg6n

lobogott, csillogot a tenger gyertya 6s

a s6rga vil6gossdgban imbolYogva
gomolygott 6szott, kanYargott a
titmj6n neh€2, k6kes fiistje' A
mozdulatlan n6masdgban csud6la-
tosan 6s fdlelmesen hangzott a mise
6nekes latin besz6de....

Azutdn ott t6rdePelve az

oltrir elStt Itsv6n 6s Gizella. Mellett0k
merev mozdulatlansdggal 6llott
egyoldalt az udvarispdn 6s m6soldalt
Vecelin fir kivont karddal.

S Domokos 6rsek Istv6n el6
ldpett 6s megm6rtotta kdt u115t az
aranyt6lban, akit egy pap tartott el6je.
A tflban szentelt olaj volt 6s az 6rsek
megkente vele Itsvdn homolk6t.

S latinul mondtahozzS a

sz6kat.
Azutdn az oltdrr6l elvette a

kir6lyi korondt 6s felmutatta. Es
mellette a barnacsuh6s J6zsef bar6t
6llott, kez6ben a hosszdnyelii fekete
kereszttel.

S az 6rsek Istv6n fejdre tette
a korondt 6s a bar6t kezdbe adta a

keresztet. Es Anasztdnus Gizella
fej6re egy leveles arany korondt tett.

S megint latinul mondta
bozz6 a sz6kat az 6rsek, meg a
piispiik.

Azut6n Istv6n fel6llott 6s

feldllott Gizella is. Az 6rsek 6s

piispOk kez6n fell€ptek a olt6t
gr6dics6ra, megfordultak 6s meg-
dllottak egymds mellett. Es ekkor
Domonkos 6rsek latinul mondta:

folytatodik holddton



Ecce Rex! Ecce Regina!
Mire Radla ap6tur magyarul ki6ltotta:

Imhol a klr6lyt Imhol a kiritYn6!

d mennydiirg6s rilzta meg a

templomot: az urak kir6ntott6k a

kardjukat, 6gy ki6ltottal 6s kinn a

katondk kirdntottSk ut6na a kardjukat
6s ki6ltottak, s azvrds a vdrban
ilsszegyiilt minden rendii ndPek
ki6ltottak 6s m6g zigott kint mind
messzebbre diibcirdgve az emberi
diirg6s, amikor a temPlomban dnek
zendtilt fel. Istv6n 6s Gizella pedig
iiltek az olt6r el6tt k6t aranyos sz6ken.

Fejtikiin korona, Istvdn jobb kez6ben
buzog6ny, bal kez6ben kereszt.
Szemben iiltek az eg6sz templommal,
6s minden ember j6l ldthatta 6ket 6s

5k l6ttak minden embert, aki a

templomban akkor volt.

K6s K6roly: Az orszdg6Pit5 c"

reg6nyb6l (Hazdnk, Horv6th Ferenc,
I97r)

A SZENTISTVANI
POLITIKA LE]YYEGE

A szent kir6ly igyekezete arra
ir6nyu1t, hogy nep& egy-
s6gess6 tegye a filggetlen
orsz6gban. Enndl rcividebben
6s talfl6bban ki se lehetne
fqezni a szentistvdni politika
16nyegdt.

Az 1000. 6v karricsonYr{n
Esztergomban 25 6ves kordban
kirfl1y6 korondzott Szent
Istv6n vdgya 6s celja olyan
Magyartxszdg volt, amely a

nyugati kulturrdnak 6s

ndpkcizossdgnek egyenl6rangu
ta91a, de ugyanakkor a vele
szomszddos bizdnci biroda-
lommal is b6kdben 6s

bar6ts6gban 61. Tisztdban volt
azonban azzal, hogY ezt a cdlt
csak akkor 6n el, ha a laza
tcirzskcizciss6gben 616 magYar-

sdgot sikeriil ontudatos, er6s 6s

iit5kepes egys6gbe fognia.

Ezdrt rdgtrin uralma
biztosit6sa, a tr6nja 6s 61et6re

tcir6 iddsebb rokonnak,
Arpddhlz;. KopprdnYnak a

legydzdse ut6n nekilStott az

egys6gteremt6 munk6nak.
Siker6nek eszkcizei a kard, a

kereszt 6s 61et6nek ragYog6
p61d6ja volt.

Istvdn kir61y a teriileti 6s

politikai egysdget teremtcj
munk6t a magyar n6p egys6ges

vllilgnlzetdnek 6s keresztdny
kulturdjanak a kialakit6s6val
tette tcikdletess6 6s id6tdIIov6.
A magyar kereszt6nysdg kiilsd
kereteinek a fel6l1it6sa 6s

azoknak tartalommal va16

megtriltdse Szent Istvdnnak 6s

az Sltalal bdmulatos ember-
ismerettel cisszev6logatott,
kiilonfdle nemzetisdgti, a

franciaorsz6gi Cluny kolos-
tor6b61 kisug6rz6 egyhazalit6
szeilemet k6pvisel6 benc€s
munkat6rsainak az 6rdeme.
Mint "Isten kegyelmdb6l vald"
koronds kereszt6ny kir6ly
R6ma j6v ahagy {sdval piispcik-
s6get szervezl kolostorokat
alapit, de ugyanakkor azzal is
tcircidik, hogy: "Minden ttzfala
6pitsen mag6nak egy
templomot 6s aj6nddkozza azt
meg kdt telekkel, ugyanannyi
szolgdval, k6t l6val, hat
cikcirrel, k6t tehdnnel 6s 34
aprfj6szdggal. Ruhdkr6l,
korpor6l6kr6l a kirdly, papr6l
6s konyvekr6l pedig a piisPcik
gondoskodik."

Az eredmdny nem is marad el.

A lombard-olasz mesterek 6ltal
6pitett piispciki szdkes-
egyhdzak 6s benc6s
monstorok, kolostori iskoli4k,
falusi kistemplomok, k6polndk
istentisztelete, igehirdetdse
nyomdn a kereszt6ny hit 6s

erkcilcs egy embercilt6 alatt
meghonosodott hazankban.
1036-ban a francia BoniPert
ut6dak6nt Szent M6r szem6lY-

6ben magyar szirmaz4su
f6papot iiltethetett a P6csi
piispciki sz6kbe.

A kev6s besz6dii kir5ly nem a
szdjdval, hanem €Iete
p5lddjdvaL hirdette es

n6pszeriisitette az uj hitet. A
vezet6rdteg 6s a n6p egYardnt
15tta, hogy a hatalom
elkcitelez6s volt az orszdg 6s a

nemzet szolgil.atilra1, hogy
csa16dj6va1 egytitt szsrzetesi
egyszeriis6gdben 61t 6s 6ri5si
vagyon6nak egdsz jcivedelmdt

nemzeti 6s egyhazi rnt6z-
m6nyek l6tesit6s6re forditotta.
Szent Istvdnt nem a szinadok
tdvlatdnak megsz€pit6 messze-
sdge tette idedllS. Mdr 6let6ben
is makul6tlan 6s h6dit6
eszm6nykdpe volt a sze-

m6ly6ben harm6nikus
egys6gben olvadt magyar-
sdgb6l 6s kereszt6nysdg6b6l
megsziiletett, uj ember-
tipusnak, a keresztdnY
magyarnak 6s a magyar
kereszt6nynek.

A hadvezdrnek is kiv616 szent
kirdly a Duna jobb partj6n
emelkedd hegyen temPlomot
dpittetett a Magyarok Nagy-
asszonya tiszteletdre. Ez a

kegyhellyd fejlSdott szent6lY
mdg ma is dll 6s hirdeti
€pit6je bwg6 M6ria tiszteletdn
tul - az egysdget teremtd 6s

fiiggetlensdget biztosit6 szent-
istv6ni politika eredmdnyes-
s6g6t. Es a cdltudatos,
hatdrozott, az ut6dok 6ltal
kovetkezetesen tovdbb folY-
tatott szentistv6ni politika tette
Magyarors zdgot a kcizdpkori

folytatodikT. oldalon



Eur6pa egyik vezetf hatalmdvd.

Tiindiiklf csillag, amelyre felndz a
megcsonkitott Hala,

felndz sakezer remdnyteli sTempdr
az elszakitott teriiletekrdl, az

eurdpai is tengerefirtfi
sadtsadrtsdgb6l.

Tiinddklf csillag, amely vildgtt, vezet
4s biztet az
diszakdban.
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Magyar Keizpont jciv6jdre vontakoz6an?
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Kriszoncim

AZ AUSZTRALIAI
MAGYAROK AZ
INTERNETTEN!

A melbournei szamitdgdp clubia mdr
ttibb mint egy 6ve miikiidik. Azdta a
tagok tdbb programmal ds szdmitdgdp
miiveletieivel ismerkedtek meg. A
melbournei Magy ar Kdzpont rdke riilt
az Internet hdlozatra ami Vicnet
Multic ultural V icto ria alatt takilhat6.
Cim:
http : / I www.vic net.net. aul vic ne t / COU
NTRY/hungvnet.htm

A Kiizpant rdszdr6l mi6rt fontos az
Internet?
A Magyar Kiizpont f6 csaportiai
valamint a vezetf fontosabb
szemdlyek telefonszdmai, a

rendezvdnyek hirdetdse valamint az
"Aldott Magyarorszdg" vagy "Istvdn a
kirdly" fdpr6bdn kdsziilt kdpek a
szerepl6kr6l.

De az Interneten keresztiil otthoni
htreket is tudunk kapni, pdtddul a
Kossuth 6s, Peffi rddi6bdl.

Tovdbbi fe tvildgo sittisl az Inte rnetflL
ldpjen kapcsolatba Barna Szildrddal"
telefon: 95609918 vagy lrcternet Email
cimen : szi6rd@ c03 I .aone.net.au



AUGUSZTUSI NAPTAR

Augusztus 2, szombat Anna 86l
Augusztus 3, vasirnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 11 orakor ReformAtus lstentisztelet
Augusztus 10 vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

Diszn6toros eb6d
Mozi

Augusztus 16, szombat Szent lstvin b6l
Augusztus 17, vas6rnap d.e. 11 orakor Reformitus lstentisztelet
Augusztu s 24, vasirnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet.
Szent lstvin iinneP6lY

Augusztus 31 , vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

SZEPTEMBERI ESEMENYEK

Szeptember 6, szombat Arany 6s Eztist bril
Szeptember 7, vas6rnaP Mozi
Szeptember l3,szombat Gyongyosbokr6tan6ptAncegyuttesrendezv6nye
Szeptember 21, vas6rnap Regnum Cooperative eb6dje

A kiivetkezfi kiad6shoz, k6rjiik a cikket vag5r hirdet6st legk6s6'bb aUgUSztUS 20'ig
fax-on 98027637, telefonon 984626750 y&By Kiivesdy Ev6nak,79 Dellfietd Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkeszt6Aizotts6g:

Atyim6s Erzsi: 98027637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andr6s: 98M2615
Kiivesdy Eva: 9846 2615,

B6rmi k6rd6ssel megiegSrz6ssel vag5r hozzhsz6lilssal forduljanak a
Szerkeszt6'bizots6 ghoz.
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RENDELESI iV
Szeretn6m a Magyar Kozpont havi H[RADO-jet megrendelni 12 honapra.
Ara $6.00
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MELLEKELEK $O CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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