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Eldzetes jelentkez6sr julius 3 1 -ig kdriink
az a16bbi telefonszimokon:
Bonn R6zsa 97Ol3$A
Csik I{at6 0802 5941

Juhisz Etelka 9795 &972

Kocsis Erzsi 9558 2836
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Ha a kedves olvsok megengednek egy val-
lomist, efunondan6m, hogy nekem a

xtiivrrrrAn mindig a m6sodik ott-
honom volt. Ki tudja mir mennyi 6rit,
napot, hetet tdltrittem benne.

A kepzelet szhrnyiln bejirtam a Frildet,
megszeiktem a sokszor unalmas val6sig
eleil a remekmivek birodalniban.

Most szeretettel aj6nlan6m On<iknek, lep-
jenek be, n|zzenek kdriil a Magyar
Kdzpont kcinyvtiriban. Csendes, meghitt
zftga ez a magyarok otthoninak. Odon
tllata a multat id64 az iLi nyomatir
krinyvek pedig a jelen Magyarcrszilgit
hazzhk Melbourne-be.

K0zel 1700 krinyv kdziil villagathatnak tz
olvas6k, ki-ki hang$lata, izl6se, 6rdek-
l6d6se krire szerint. Megtalflhatj6k itt a

nagy a Hasszikus ir6k mtveit, melyeket

6ri6si mes6l6 kedwel dletisnerettel, min-

dent meg6rtS ds megbocs6jt6 sreretettel
alkottak.

Feliddzhetjrik a krinyvfal6 kamaszkort, az

fjraoluasis kiildnds, sokszor megrenditd

6lmeny6t 6t6lve. Minden dolog dsjelens6g
meglelhetd itt, iddnkent vicces 6s ktinny0,
miskor liraian szep formr{b an fo galmazv a,

folytatas a2. oldalon
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att6l fiigg6en, hogy melyik dvdt emediik le a

polcr6l.

Szfmos ktitet kinil tinimteli ismerked6st a vers, a

k6lt6szet ritmusival.

Azaurt{n itt vannak azok a k<inyvek melyekben a

szerelem a frszerepld, az tirtik szenveddly, amely
kepes megszeliditeni a legvadabb lelket is, 6s felaak-
latni a legnyugotabbakat.

A tud6sok szeretn6k felt6lalni az iddg6pet, hogy ne

csak a tdrben, hanem a multban 6s a j<iv6ben is
utazhassunk. Aki szeret olvasni, megannyi kis
iddgepet ta161 egy-egy t<irtenehni regdnyben, vagy
fantasztikus firutazis leir6siban. Mint egy

var6zssz<inyegen, irgy nipkridhettink a mrilt, t ielen
6s ajtivd k<izott.

Kir6ndulhatunk is a krinyv segftsdgwef rnegismer-

hetjiik a vil6g term6szeti csodiit 6s kultwkincseit.

N6gy6ves kort6l 99-ig minde'nkinek ajinlhat6k a

mesektinyvek. Aki szereti a borzongist, szimtalan
krimit talJ,lhat. Tanulhatunk nyelveket is tu-
domrinyokat is: 'felsorolni 6n, alig is birom,' mi
mindent.

Ndzzdk el nekem, hogy most nem mondak tribbet,

6s ha meghallgattak, talin sikertilt felkeheni az

drdeH6d6stiket.

Viszontlitisra a fOnryVfARBAN vasirnap
d6le0tt l0 ds 11 6ra k<izdtt.

Ggdb nyitvatartasi idd megbeszdldse vigett hiuiak
Faith Ferencet a 9762 9135, vags Finta Erzsdbet

tis Zokdn, gondnokolmt a 9801 6408-as telefon-
szdmolco*)

Jekler kdn

Gyors jobbulSst kiv6nunk
Kulcs6r J6zsefnek mfitdte utin.
Minndl hamarabb vfrjuk vissza

aKilzPontbat

Gratuldluk 6s

legjobbakat
kiv{njuk TOTH

JOZSEX'-nek
21-ik sziilet6s-

napjin

SZENT
ISTVAN

SzeDt btYtu kldt.

1998
AUGUSZTUS 3O.AN

vasdrnap d6lutfn 3 6rakor
Magyar l(iizpont lfifsdgi term6ben

El6tte
ddlutrin 2 6rakor

Ezen avasirnapon az egyetlen

KATOLIKUS SZENTMISE
A SZENT ISTVAN
TEMPLOMBANI.

A vasArnapi Szentmise 6s az art kcivetd
kult*r61is mtsorra minden magyar hon-
fitfrsit szeretettel hivja 6s vfrja Kiss

J6nos lelkipisztor 6s a

REGNUM MARIANUM
EGY H AZKA ZA S S EG vezet6 s6ge
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N0rnfil - n0uNEK

T61en a rossz idd egy kicsit mindig
szomorfivi tesz benntinket. Ilyenkor
nagyon fontos, hogy tcirtenjen veliink
valami 6rdekes.
Kiilrinleges esemdrymek igerkezik az a

rendhagy6 rendevdny, mellarek a Social

Club ad otthont auguszfus 16-6n d.u.
3 6rit6l. Kedvcsin6l6kent elmondom,
hogy a Klubd6lutin szewezdie 6s hizi-
asszonya meghivis6ra orvos, szem6sz, re-

fleo16gus, hipnoterapeut a, dx attandcsad6,

vir6g-krit6, aj6nd6kcsomagol6, k'tz-
imunka k6szitd tart majd el5ad6st, illetve
bemutat6t.
Az el6ad6k esetdben a hangsuly frkent az

egdszsdges 6letm6don lesz 6s kdrd6sekre
is szivese,n adnak v ifiaszt.

Az elmult 6vszizadban a koznetik*i sza-

kemberek egyre hatdkonyabb m6dsz-

ereket dolgoaak ki a26rt, hogy a n6k
min61 tov6bb megdriz.hessdk szep segiiket,
fiatalsfgukat. Nagyon fontos a b6r helyes

hp olhsa. Epp er ezfu kcmetikai bemutat6
is lesz ismert 6s kevdsbbd ismert c6gek

term6keib6l. Kdrhettink b6r6pol6si tanilc-
sokat 6s Lithatunk sminkbemutat6t.
V6s6rolhatunk haszrilt krinyveket, 6s

megcsodflhatjuk egy eztistmtves egyedL

sehol mishol nem 16that6 6kszerk<ll-

tem6nyeit. Vilogathatunk hasmilk ruhtk
kcizdtt is.Tudjul hogy ilyenkor nemcsak,

az alacsony hr a cshbht6, hanem murkfl
bennitu* a nSkben, fokozottan jelentkezd

'AadiszdsztOn".
Kedves Ndt6rsaim, leendd venddgeink!
Meglepetds is v6r rinrikre!
A belepdjegy 6ra egys6gesen 4 dtll6r,
bennefoglaltatik a k6v6" tel illetve
siitemdny fogyaszt6s.
Terveink ktizritt szerepel a FERFIAK DE-
LII-IANJANAK megrendeztse, ahol is a

ferfiak egdszsdgiigyi gondjaikr6l, hob-
byaikr6f stb. esik majd sz6.

Jekler k6n

I(ERESTETIIil!

OLYAN 35+ 6o**t6.t,
akik szeretn6nek r6szt-
venni az t$ontn alakult
Wantirna Hunok 6reg fiirk
csapatiban. Treningifuft
mind,en csiitrirtrik este 7
&i*61.

Tarts'ilvehink!
Bdvebb feh{l6gosftf st b6rmikor a 97 63

7 1 57 telefonszimon Hegedts Iffi 6161.

1998 AUGUSZTUS 15.8N
Szombaton este 7.30-t6l6jie1 ! 6ring

ffN{n|flYritD/iL
A Magyar Kti4pont nagyterm6ben

Kellemes hangulatho4 kittinS zen6t

szolg6ltatja:
&

SZEKELY ZENEKAR

A konyh6n vacsora, k6v6, siitemdny,

a Klubteremben italok visirolhat6k.

Belep6dij: 13 dollir

Belep djegyek megrendelhetdk:
Faith Fere,nw6l: 9762 9135

Renyes Andrimfl 9509 3383 vagy
9509 0062

Minden Melboure-i magyart
szeretettel vir a rendezds6g:

A MAGY-ARTI'ZTOTT
\.[ZET6SEGE 6s a

RtrGNT]M MARIANTJM
EGYHAZKOZSNC
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REGOS ENEK,
AUSZTRALIAT

MAGTAROKDALA

Waltzing Matikla a dalunk,
D61 keresztje a csillagunk,
D6li tenger nagy szigeten
AaszftLha 6si fiildjen,
Sok-sok ezer jb magyamak
IJjhtze* 6s otthont adtak.

Szabad szellem szabad sz6val
Klj6r nektink minden j6va1.

De *zert a lelktink m6ly6n,

Ott ahol az Isten is 61,

Fellingol a169;erzes:
Hfi szeretet, igaz felt6s,

Tisza partja, Duna v<ilgye,

Khrp 6t b6rcek biiszkesdge,
Napos r6n6k d6libribja,
Dr 6ga mez6k szarkal6bj a.

Hamu alatt 6gd parhzs,
El nem mul6 magyar varhzs.
igy llbenntink kicsiny Hazi'nk.
Atpid Ap6nk hagyta re6nk,
HadakUtjin az6gfel6
Ktildjtik im6nk azUr fel6:
Terjeszd ki r6nk v6ddn a kart
Es, Isten, 6ldd meg a magyart!

Waltzing Matilda a dalunk,
De, mdgis magyarok vagyunk!

Polgar Lajos

Auguszfus 4-en
Dr Cser Ferenc tart elOadist

KELETET}ROPA 6STONTNMETN

este 7.30 6rakor az ArpidOtthonban.

Mindenkit szeretettel virr a rendezds6g

1H.1*Hnr##:H
h7a0Bonrc-6ax

2. Mi szeretn5llenni amikor az iskol6t

befepzed?

lrtailot doeatd'ot

3. Melyik a kedvenc virosod?

$cdWail
4. Melyik a kedvenc szined?

aQeQ,

5. Ki a kedvenc simlszed?

Mui$yn Mouoe
6. Melyik filmet thttadutol$hra?

*taa*
7. Melvik a kedveno fihneel?

GYORS ISMERKEDES......

g*o#
8. Melyik krinyvet ofuastad uto!6ra?

t@iAlar NlBrdi
9. Ki a kedvenc ir6d/k61tdd?

(fufuta llrlad,otlotr

10. Ki a kedvenc rock-zen6szed?

Eoeloryl
11. Mi a kedvenc 6teled?

tfuo*tdfia
12. Van kedvenc sportod?

ddoaaWo*ol!
13. Mi a kedvenc id0trilt6sed?

tfuoofird 6* 6m4e3d

14. Mit utilsz a legiobba?

A poQo$d

1 5. Van e javaslatod, y rE! bazzit-szfililstd a

Magyar Ktizpont jtivdjdre vont akaz6an?

Tffi&d azili&s@
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KALNohlT;l
MARrAvarf'I

1. Hol sztilett6l?

Ayeryrt6ear{alQ06rea
2. Mikor erke*el, Ausztr6li6ba?

,99s ituiw r&Atr

3. Mivolt elsd murkSd?

atudiQ
a. Melyik a kedvelt virosod?

esiQ#a, d a, fi d ape#, ? thqa

5. Metyik a kedvenc szined?

aQat,

6. Ki a kedvenc szindszed?

lfila&ohott*
7. Melyik krinyvet olvastad uto$hra?

At<dt&i&oA *zd6e

8. Ki a kedvelt irddlkdltiid?

7oz*( Nefta 6s Pdolt $&dat
9. Ki a kedvenc zeneszerzdd?

SdAovaa, SNA, Kod60y

10. Mi a kedvsnc 6te1ed?

zed*6a* Aa.ea$,

11. Mi a kedvelt foglalkozasodfiddt<ilt6sed?

4h,6ftnrerul;wal
12.Yan e javaslatod vagy megjegyz6sed a

K64p onttal kap csolatban?

&A*5 Aanyonrap - 4w6* a lidd

Ujdonsfg!! Ujdonsig!!
Ujdonsig!!

Kedves olvaso. Eg pr sorban szeretndm
tirj6kaztaru a fiatalokat, szii{oket 6s

nagrsztildket. Az ut6bi azArtvan" ha a
fiatalok nem olvassfk a cikket, leryea aki
felhivja tL a figyelmiiket, hogy
t6nciskol6t indrtanunk a Ktizpontban. A
gondolat az, hogy a fiataljaink
megtanulj6k az alap lincot vW
fincokat, ami sziiksdge s a szirakaz^hoz
az dletben. Ez.zal eg vonalban naryon
fontos a viselked6s is, testtart6s stb.

Sokan taftin gondoljak h6t van el6g
ndptdnccsoport az nem eldg? Nem. A
cs6rdison kiviil m6s t6ncot nem
tanulnak Nagnn sokszor elndztem,
hory a legtotib fiatal csak iil az asztaln6l.
Nem kritiz6lni akarolq hanem segiteni,

A^ is szeretndm ha talilndnk
t6nctanfrokat akik fizetds n6lkril
tanitananalq igr afiataloknak is inryenes
lenne. Fontos, aki v6llalkozik atanitirra
tudjon szepen tdncolni 6s tudas6t it adn.
A tanfolyam vdgea6vel bemutathassik
tudasukat a na5i koains6g el6tt ery est

alkalmdval.
Korhatar 16 6vtdl. Kdrem a
jelentkezdket, 6rdekl6d6ket, hory
hidanak az esti 6rdkban. A telefonsz6m
95617689, Vet6 Olga 6s Tibor.

Rupert Murdoch-r6l jelent meg
cikk a jirlius 5-i The Sunday Age-
ben, amiben id6nk Murdoch
tal6lkozisft rcaW ar irj s6 girolkal.

Murdoch didn't entertain lav-
ishly if the secasion did not re-
quire it, however. Wenwe had
d group of Hurcgarian joumal-
ists coming to dinner he said:
"Don't bother too much. They

hsven't hd a square meal in
their lives. They've never been

anywhere except perhaps to Vi-
enne once. Buy an apple pie. I
don'twant to put yan to too
much trouble."
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6glu 6s sok ezerjanics6r pusk6ja szfirta
a halift a IO-20 lep6sryir6l v65at6 mag-
yarokra. Ez alatt Balibeg is jobb
szinryunkat megkertilve annak oldal6ba

esett. Az egesz rr..aryar had fut6snak
eredett 6s a csata sorsa 1/z 6ra alalt el
volt d<intue. Szakad6 zitpor fiidte azon

kevesek futisft. kiknek menekiilnitik
sikertih, de 7 frpap, 13 z6*
216$ir, 500 el6ke16 nemes 6s

mintegy 20,000 vitdz a csa-

tamszdn elesett 6s 6000 fogollyi
lett. Eppen ennyit rihek meg a

tatirok is l24l-ben a mohii
csatfban. Lajos krtitly, middn a

Csele patakon ftugratni akart,
lova hanyatt ewdn a moosirba
tulladt.

1526 augusztus 31

zulejman a Mohicsnil
fogsigba jutott magyarok

harmad fisz$t (2000-et) felkonczoltatta.
A kirilynd Pozsony fel6 menekiilt s

vt6na anlmet lakossfg nagyrdsze. Haj6n
felsa'illitott ing6s6gaik *. Arbincz Endre
esztergomi vfrnagy rabolta el.

1290 augusztus 3L

Ma gyaror szigat elaj 6nd6kozdk

lI) udolf r6m- kirity azon tekintetbdl,
lb(,mert l}4l-ben az 6 jelenlet6ben

kin6lta meg fV B61a kdvete Fridrik
cs6szirt Magyarorszigga\ ert fi6nak,

Albert osztr{k hercegnek, hflbdr0l
adomfunyozta.

Resd€f€k MagYruszig ffildaryjai
KtulwedrizKer***#ffiffi

Amohdcsi vdsz

Qzep der0lt ny6ri reggele,n a
b*Jtrirelnetleniil v6r6 rnaryar
had csatarendbe illittatott.
Bithory Istvin a s6nta nhdar, az

eg6sz seregben ktiriilvezette a

kir61y. ,Jme itt van a kirily 6

fiilsege kdzdthink, k6sz meghalni
a haz66rt, Krisztus sz. vallSshlrt,
hitveseitek6rt, gyermekeitek6rt.
Emldkezzetek meg tehft ti is,

hogy magyarok vagl'tok, ut6dai
azon hdstiknek, kik annyiszcr
fenyes dla,dah nyertek az ellens6-
gen. Kezetekben van nemcsak
hazhtofuak, hanem &z eg6sz

keresztdnysdgnek is sorsa." A magyar
vezerek nagy htb6t ktivettek el hogy a

sereggel sTsmkiizt a d6lnyugati hatiron
elnyril6 dombokat el nem foglaltik. Itt
jelent meg Szulejman d.u. 3 6rakor, s
kezex 6gfe16 emelve imidkozott:
.Jstenem #lad az er6 ds hatalom, a

v6delem 6s seg6ly! Segitsd meg Ma-
homed hf nep6t!" Yrtlzei lovaikr6l
leszhltvin, homlokaikkal a fiildet 6rintet-
t6k. A janicsirokt6l ktirnyezett sztkhn a

3-dik harcsorban foglalt helyet, eldtttik
400 rlsszel5ncolt 6gyfL. Balibeg basa

50,000 lovassal a magyar sereg jobb
szhrnya megkertil6sdre ktildetett. A
ktirtdk megriadisakor Lajos kirily harc-
sisakot tet*te fej6re, mikdzben mint vil-
limfergeteg rohant a ttiniktikre, kiknek
sorai ket fe16 nyiltak, s e pillanatban 400

IL -qzulejm{a szultin

t*an6, IgsS augus*us 6



Barrca Szi ldrd gondolatai

MILYEN XOT,CSONoS
KTTLTITRPROGRAMOT

LEHETIYE MEGTALALNI A
KET ORSZAG TOZOTTT

Ugy gondolom, hogy * nyird' tiborozfsi
lehetdsdg volna a legmegfelel6bb. Sokan

hajland6k Magyarorszhgtn kifizetni *
vtazilsl.,, csak iegyen valaki hajland6 az htt

tart6zkodisuk alatt ell6trisukr6l gondo-
skodni ds legyen alakalmas egyen 6rhik
feleldssdget villaftni. A cserk6szparknak
Warburtonban nagy lehetSs6gei vannak erre

azalkalomrs.

Kultwilis vonalon a Szrimit6g6p Klubnak is
vannak nagy lehetdsdgei mivel mfu lehet
maryer sztivegszerkeszt6t (Word-6 6s 7,

MS Office Professional 95 6s 97), affien'
benne van a rnsgyar helyesir6s 6s nyelvtan

is. Az Intemet hhlszaton ridi6 6s televizi6
mtsorok adjnk a legrijabb hireket. Mfi-
sorakat lehet megkapni 6s az e-mail alatt a

kapcsolatot olcsobban kiepiteni. A victoriai
Magyar egyesiileteknek a neve, vezetill
valamint a ktiltinbdzd telefonszimok mtr
meg vamak hirdetve. Az eg6sz ausztthhai
magyar telefonkeinyvet be lehet g6pelni.

M6g a rock operanak a hirdet6se is benne

van. Az irj Internet Expo Pavillon, amit
nemr6gen nyitatt meg Horn Cyrls a Pesti

Mficsarnokban, jellemzi, hogy mennyire

6rdekes sajt6szert felvilfgositisokat tud
nyujtani. Akirmilyen orczfugn*k az egdsz

ku1ffi61is 6s ttirtereltni hi*terct le tudja adni
k6pekkel kiserve, teljes stereo hang fe161-

lit6ssal.

I(ert6szked6si-munka nap
A lVlagyar Kdzpont kiivetkezd

kertdszked6si-munka napj a szombaf
augusztus 8-fn reggel 9 drakor.

f,rdekl6dni
Vetd Tibornii:. 9561 7 689

V6lem6ny
megosztas

Tribbszrir elhangzik a kritika a Kcizpont
vezetdi ellen, hogy nem eleget tesmek az

fiatalok 6rdek6ben. Kritizilni nagyon kdn-
nyfi, de orvosolni a probl6mit az mfir ne-
hezebb. Mflt h6napi Hird6ban isvolt olyan
megiegyz6s, hogy a Hungarofest (Hirad6,
1998 jirtus, 6. oldal), nem ad lehetdseget

hogy a fiatalok bekapcsol6djanak. A Hun-
garofest minden korosztily r6sz6re pr6bit
akalmazkodrd, mint p6ltl6ul a Thnchhz a
fiatalokat vonza, mig az operett inkibb az

iddsebb gwer6a6t. Jrilius L7-envolt a elsd

Hungarofest megbeszdlds a jtiv66vi fesz-

tivSl megrendez6svel kapcsolatban. Sajnos

a fiatal csoportok kepviseldi nemjelentek
meg. Gondolom, ha valamelyik fiatal cso-

port elidtt vo1na, 6s azt mondja, hogy a

Hungarofest-hez '1lyeo 6s ilye,n" mfisorral
jirvl hoz.z6. akkor a rendez6bizottsSg en-

nek eiriilt volna legiobban.

Pir nappal a gy6l6s utin, valaki javasolta,

hogylegyen egy l{us6gi Fesztivil rendezve

a fiatalak 6ltal a fiataloknak. Milyen j6
eitlet!!! Most rr.br az kell, hogy valaki
k6zhe vegye a szervez|st, hivja <issze a

fiatalokat, 6s rendezenek sajit r6sziikre
egy fesztivilt.
Hajri fiatalok!

ILE.

Onkdntesekre van sziiks6g!

Az Arphd Otthon keres olyan <inkdntes

honfitfrsat akik n6ha tudninak phr &ht
az Arphd Otthon lak6inak segrtent, pl.

elvinni orvoshoz, vagy olvami, illefve
beszdlgetni az idds 1ak6kkal. Nagy szrik-

s6g lenne ilye,n t6mogtthsra, hogy a

lak6k 16ssik, hogy a Magyar k<iz<iss6g

feletkezett meg r6luk!
ovibbi fehrdl6gositist: Kaponay

Babinil - 9801 8071
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Mijus Z-in aZengd K6rus 6s a Gytingy<is-

bokr6ta Ndpit6ncegytittes fellepet a Knox
Senior Expo-n. A r endezbbtzotts'{g

kdsztinetdt ktildi a k6t magyar csoportnak.

Mf,GHIVO
A Magwr Kozpont iagezgatasdga szeretettel

meghiuiga
MAGYAR I(OZPONT

1997-1998
ismertet1-lciadvarry kibacsatasa allmlmdbhl
szewezett osszej dvetelre I 998. augusztus

9-6n, delutdn 3.30 oralcor
a Social Club termdbe

Aki szeretne rdsztvenni sziveskedien niv
szerint beielentkemi

9846 2675 vags 9801 7637
t e I efans z amok e gs i ke rc.

Jegyezebe be
,

naptrlrrflba!
r.t

AH,4I[YE$Eru$Tts&

A Magyar
I(tizpont

vezet6s69e
rendez6s6ben
1998. okt6ber
3-6n szombat
este 7 6rakor.

A kifffnil tilnczendt rfijra a

"Raging lleartsoo zenekar
szolgfltatja.

Bdvebb felvilfgositfst a

Ilirad6 kiivetkezd szimfban

Knox Seniors Network Inc

All Corcpondruc to:

The S*raay
POBox 2345 RwillcVic 31?8

Ki\*OT SENIORS I{ETWORK f,XPO 98

Ou Comiffs wish to express most sincercly the! apprx'iarion fu tie wondelul

day of etrtertaiMot Dtich you contributed io ff ffPO. The p.ogBmo, pfoduced

ud cmpered by Ms Mabel Goddud w withot doubt a remunding srcces.

To all ttr I 75 perforen u4ro domted their tine and blens $ mkirg SXPO a

wnderfi:l day for emyone we thank yor

Favowble cmme|lls rcreiyed on the veMtiiity and qualily of rhe stetuiMent
prugEmme ilcMge N to rmidef holding EXPO 99 and w hope you rculd be

available for Mabel to appwh }!u for your interert re\1 ytr.

We had ovrr a thousud visito* which ms a oagnifitent respo*e 6om the

comujtt. Tbe mny farets of SXPO jtrllding €nE hiuent comercial dd
volmtary orguiatiou wiro were booth holders and the nmerou volutssn bodl

visible ud behind lire scmes mde EXPO a ftrd point for dE sniot ruidents of
Knor The main thme of Foviding inforution to enb@ the rellbeing of our

FDor ctrizem ed mjoyment tltroughout ihe day ws @hifled

Thuk you again for giving u srch a wonderirl display oftaled.

Yos sincerel\

fu*4 )tau-./F\
Emily Thompson (M6)
SECRETARY

13 Mat 98 1998. sze,ptember 5-6n,

tartand6

Kisasszonynapi
b{lra megkezd6dtek a

tdncprtibilg minden
Yas{map d,u. 5 frakor

az ifiusigi teremben.
Tovibbi febr.ilag6 sit6 s :

Atyimr{s Erzs6betn6l:
980? 7637

vagyVetd Olgirrl;it:
9561 7689

ItiRADo, 1998 augus.dus 8



Segitsfinf egyn:*rnal magyil 6lntuf lff rdomi
gyerme*einlnel.

fiAGYAR firSZOCSmr

Fraefes toglatlorAscl, t6rir*€tot, m€tar ,6nelel es
tn€66t

O-5 6ves gyernelet srimara
ninden ezerdfn dc. l0.lZ 6riig a

ilagp l(64oilban ar ifittsfui terem el6csarnolSban.
SzEI6* 6s nagyszfiIdh, hozzdtofr el a gyermeke*et!

Btubb felvilagcit'is:
Elella: 9702 351 |

Gyagy:91740765

N{EGHIVO

Szeretettel litunk mindenkit aki
irodalom 6s zenekedvelS

IRODALMI
onrrnpzorontnKsnN

A keivetkezd dsszejdvetehink
vasarnap, 1998 auguszfus 30 -6n, d.u.3

6rakor lesz a lVlagyar Keizpont
Erddlyi szob6j6ban.

ErdeHddni lehet JeHer henn61 a

9889 83 70 telefonszimon

A Magyar tr(iizpont Szimit6g6p 6s

Internet Klubja

UAQVAR" ^Win[ot,s gs
* Internet hasznd,]ata -

Magyarorsz 6916l - Hirek, R6di6, TV, Blo
besz€lget€sek, Parlamenii tud6sitis,
Utazdsok, Kultura, Nepm0v6szet.

* Ausztral - Magyar sdafia|'
Tud6sitas a melbournei Ivlagrar Kdzpontr6l
http: //www.hungcomm.aone.net.au

Magyarul - Office q5
*slord?
- lExcel
- lPower lPoint

CD- Rom - magyorul
-BuAaPest tixtdtrclrne

- Ho*fogl&tn s A AllamalPi*
- Tolnal Vildgttnerwlern

" Rduai Nagr Luikona
"HmgarJ I
- Ernese Ahna
- Nyelodsr

' AngoLMaga:r, Magar- Arqol }u;rrgos sz6ttiv

s(l/.tozd.t

'Regiiln K*stdfu
.M*6lnkilrry*,

" eWit tud a nagrar rgvbri nimrtdgip ry$ttani a

fnwbkwk?
" c4,{tk a bhaas,lgak? Markkeny,rak?

Osszejiivetel ahhnap elsd szerdaian 7.30 - knr aMagvar
Kdzpontban. Tovabbi felvildgdsitasdrt forfulj on Barna

Szildrdhoz 0i) 9560 9918

F,lvezze a kellemes l6gktirt a

KORON&

PR(SSO-BJERBEN
(tdes italengeddly)

a v filtazatos 6tlapb6i v Llaszthat izletes
eb6detfuacsorit.

}ryTTVATARTASI ORAK:
pENrnrnN

SZOMBATON
este 6 &6t6lLI Lg

VASARNAP
d.e. 11-t61d.u 5-ig

B6vebb felviligosit6s vagy
asztalfoglalSs : 9800 4544

&*zirnwuka fte]uefdk ktubla
n h,a:avwwnka kaz,r[tk6"\o wmbwt

ha*np H4asetk csiatimikeu rala{koAhu

tltrwan r ilr/r,w a szwtt Tstr.san

terrr1ilo* ala* {cal, tnrsa[gthm-

$

$

f

g
$
$

x'+
s

\ infet4fu hozzs vuaryaaa[ v]At
kanntnn"hrai at; [srvnzexb err, z;arr 6sbwr

rngyeneselr kaphat tanfucsot

'tu vua$aaaL vJqt
h*zd*b*, zsarrasban

mgyerrcserr

szab,c*amL

Haaunk&ft W ditrwtavt egyiitt

"[trtt[tae 
- kl[*u hd'rnyez*ben -

szw et&tef w an Lwk wnntm erynejdfu an

wah. nnAUwaL.9544 7 ttu-,

bgvtitY MragtrnaL: 9 8Z + ?qe

IfuAD1, 1998 augrcaus 9



AUGUSZTUSI NAPTAR

Augusztus,2 vashrnap d.e. 9 drakor szentmise

d.e. 11 6rakor Reform6tus Istentisztelet
Gydngyiisbokr6ta ndptfncegyiittes mffsoros eb6dje
d.u. 3 6rakor Mozi

Augusztus 4, kedd E16ad5s az ArphdOtthonban: Keleteur6pa 6st6rt6nete

Augusztus 8, szombat Kertr6sdred6si-munka nap
Augusztus 9, vasfrnap d.e. 9 6rakor szentmise

d.e. 11 6rakor Reform6tus Istentisztelet
d.u. 3 6rakor Magyar Kiizpont kiadvrinydnak kibocsiitrisa

Auguszfus 15, szombat Szent Istvfn bfl
Augusztus 16, vasfrnap d.e. 11 orakor Reform6tus Istentisztelet

Ndkrdl -Ndlcrek
Augusztus23,vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 10 6rakor Evangdlikus Istentisztelet

Augusztus 30, vas6rnap d.u.2 6rakor szentmise

d.u. 3 6rakor Szent Istvrin iinnsp{ly
d.u. 3 6rakor Irodalom 6s Zenekedveldk osszejovetele

SZEPTEMBERI ESEMENYEK
Szeptember 5, szombat KisasszonSmapi b6l
Szeptember 2T,vashmap Regnum Sz<ivetkezet eb6dje

A kdvetkezd kiadishoz, k6rjfik a cikket vagy hirdet6st legk6sdbb AUgUSZfUS 20-ig
fax-on 9802 76370 telefonon 9846 267, vagy tr(dvesdy Ev6nak, 79 Dellfield l)rive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkesztdbizottsdg:

Atyimfs Erzs6bet: 9802 7637, I(iivesdy Andrfs: 9846 2675
I(iivesdy Eva: 9846 2675,

Birmi k6rd6ssel, megiegyz6ssel vagy brarztsz6l{tssal forduljanak a SzerkesztSbizottsighoz'

&
F
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I

I

I
L
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- 

I I I I I I

RT,NDELESI iV
Szeretn6m a Magyar K<izpont havi HiRADO-jit megrendelni l2h6napta.

Ara $6.00 fu6sta keiltseg fedez6sere)

NEV:

CiM:

MELLEKELEK $6 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
INC.(posta cim: Hirad6, 760 BoroniaRoa4 Wantirna 3152)
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