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Az ERTIELYT sz6vsrsnc
HIREI

Hmszabb hallgatas utin jelentkeziink ismdt, hory
baritainkat ds timogat6inkat tndassuk munkassagunkrol.
A hallhat6s nem azt jelentette, hogr t6tlenek volt*nk Lev-
elezds, kapcsolat keresds 6s 6polas, programok kidol-
gozdsa volt 6s van a lislinkon 6s nem utols5 sorban kdszii-

l6d6s az Er61yi Ebedre, melyet jirnius 17.-6n tartunk

Saboszlai Ferenc, a Szegedi Tudominy Egretem

tanirkqzb snkim tanul6 erd6lyi eryetemistar6l kaptunk
jd hirt ott 616 baritokt6l, hory rgen megnyer6, rendes fia-
tal ember. Tavaly $tsziu dollir risztondijjal timogatht(
Tovfbbi t6mogatas kdppen tanulmfuryai folytatasahoz kd-

tszitz dollirr al jarultunk hozzA.

Marosv6s6rhelg6l a modern komrnunikici6 utjan e-

mailen keresztiil vette fel a kapcsolatot a Szixetseggel
Hajdri Krisztina utols6 6ves oryosta11 ha11gat6. Se-

gitsdgrinket kdrte brlibbi tanulmiayaihoz-szakktinyvek
bevasarlasa ciljilra. Szamara szizitven doll6rt tovibbitot-
tunk Brisba:re-i testvdr szovetsdgrink hasonl6 tlsszeggel

tiffiogatja Hajdf Krisain6t.

Gyimesfels5lokra a csitngolmagrr. kn#piskola risz{re
smvetsdgiink hiromsziztitven dollfr ad6minyt tov6bbi-

tott.

Budapestr6l dr. Pekar Arankat6l a Bercsdnyi Mikl6s
Alapitvdny vezntilsegs tagi5tt6l kaptunk levelet. Tudatta

veliink, hory az Erd6$i Szi,vets6g 6,lta1 tervezett gfiijtS
akci6 altali segits6get a NagrszillSstin miiktid6 Ferences

atydkon keresztiil tudjak eljuttatni a fels6 Tisza menti 6r-

vizk6rosultakhoz. K6zismert, hory a K6rp6tatjan tobb

eznr hAz dolt 6ssre ds tritjb tizazm ember maradt hajl6k
n6lktil, yesztette el ingmagit. A karpataljai elcsatolt r6sz

amury is igen Srva ds szeginy r€sze hazdnkaak Fzater-
m6szeti csapis vdgteleniil tragikus ktivetkezm6nyeket h*
zatt magiNal a rcgqoru Ide ryors segelynek hhramszhzi*-

ven dollSrt tovdbbitottunk A jrinius 17.-6n tartand6

ebediink tiszta bev€tele a leginkibb rhsznrulf invjtzkir*
sult csalAdok megsegitsdgire szirnjuk Igen kdrjiik a mel-

bournei ma5rar k<iztisseg messzemend tlmogatis6t. Aki
nemtud ebedtinkrin rdsztvenni kdrjrik adom6nyit juttassa

el houAnk tovibbitisra Minden adorninlt nyugtlzni
fogunk ffi {t:st5hasi$ain keresztiil.

Az ebed elSkesziiletei j6l haladnak Ezen a mindig
nfipszsrii rendezv6nyen a Srekely E5nittes foga a szxa-
konato znrtfit szolg{lni. De-Keszler Tamis miiv6sz

baritunk aki tdbb sikeres kidllitason mutatta be kdpeit az

elmrilt dvekben ds akinek seimos k6pe az ausztr2l6s mag-
yar aemzeti galldria, valamint tdbb r6gionalis mrizeum

talart gazdagjtjak tombolinkra kep felajfnldst tett. Igen

kristizrjuk

Vendegrink lesz az Erdelyt diakjival ker6kp6ron jar6
szombathelyi tan:ir, Srirkciry Csaba 6s kdt tanitvriny4
Papp Tibor 6s N6meth Marika Ertesril6srink szerint
nyolcvan metszetet 6s rdzkarcot hoznak magukkal

bemutat'isra ds ds elad6sra MunkiLj*kat a Magrar
Elet hasabjaiffil j61 isme{ik

Az Erdelyi Szrivets6g ebedje Magrar Ktizpont
Ififsagr term6ben jrinius 17.-6tr 12.30-as kedettel
tartjuk lgen sok szeretettel v6rjuk Melbourne ma-
garsAglfi.6s bar6taikat. Nemes c61t fognak segiteni a
r€sztvev6k

Mint j6l ismert mottonk mondja:
SEGiTS, HOGY SEGITHESSiJNKI

Y tsznnlittAst a az ebddtinkon.
Pe1le Laios

A 3MB9FM ri,diiS iillomits a h6nap minden har-
madik csritortikdn este 7 6rai kezdettel a Globsj
Sounds miisorban masla: zenesznrzik milveit
stgirowa'?salmus Hungaricus" cim alatt. A ktivet-
ked mfisor irinius 21.-dn lesz.

Dohnanyi SerenadeforStringTrio

Liszt 0rpheus

Bart6k Violin Sonata No. 1

Kodily HungarianFolk music

Az Ausztraliai Erdilyi Magtar Sztivetsdg szere-

tettel meghiuja Ont, kzdves csalffiiat 6s baratait
a 2001 jinius 17.-invasarvap du. 12.30-kor a
Magnr Ktizpont lfiusagi urmdberc rerdezendd

ERI}ELYI EBEDRE
melyen akiizkedvelt

S rckely Z enekar mas ilml.
BelLpddij: 15 dollar, nyagdijewotuak 13 dolldr

A rendezvLnv tisztc bevdtel4t a kirpstal-iai dftiz-
karosuft tesvireink mp gsegits 6 gire .forditiuk

Gazdag tombolet

E I 6z e te s b ej e lntd s eke t ki riiik :
Pelle Lajos: 9846 3670

Fazakas Sdndor: 9877 9598

Krsztekani* Yioletta: 9842 4367
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A Magsar T{reqdqtmi Ktub

vezetfs6ge szeretettel hivia 6s vdria kedves

honfrt{rssil

vidAnr, zek6* a06dl6sa
2OOl. !6nius l0.-6n,

vesdrnap d6n | 2.30-kor.

A kitfind eb6ddl a klub igazgattr
gondoskodnek,

A hangulatos zen6t {: llefeleies Dud

szolgfttatia.

A h{rom tug{sos eb6d 6e egg

poh6r bor {re 16 dott{r.

Asztalrendet6r:
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3zab6 Edit 9560 l27A
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Newco-dluctor
AN INTERNATIONALLY ac-
claimed conductor has joined the
National Children's Choir of
Australia to conduct its Rowville
chapter.

Hungarian conductor and
music educator Piroska Varga
will also be the rnusic director of
the chapter.

Choir managing director Dawn
Brewer said Ms Varga had won
several awards and spent seven
years as a lecturer and conductor
at the Australian National Uni-
versity's Canberra School of Mu-
sic. Ms Varga would direct the
artistic and educational develop-
ment of the National Children^'s
Choir of Australia, she said.

As well as 20 years' experi-
ence in choral conducting with
young children to post-graduate

students, Ms Varga spent 10
years as a lecturer. demonstration
teacher and conductor at the
Hungarian Kodaly Pedagogical
International Institute of Music.

Before settling in Melboume,
Ms Varga would fulfil responsi-
bilities as presenter and conduc-
tor of the conference choir at the
Way Ahead National Kodaly
Conference in Melbourne and in
the Philippines at the National
Kodaly Seminar.

Ms Varga would also conduct
the Tasmanian Chorale and the
Derwent Valley Concert Band at
the Australian premiere of the
Requiem by the Hungarian
composer Hidas in May.

For more info{mation about
the choir's Rowville chapter call
9587 3600.Music director= Piroska Varga is coming to Melbourne.

Australian Red Cross:
We are currently searching got the following person d tk Hungarian community -

IruIGNJJfncs(born t2.4.l942atBocar) CaseNo. 12787

ffthe missing person is known, our office can be contacted on 9685 9883, It is important that the case mrm-

ber is quoted in any communicatiion.
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Hollahazi porcel5nt lehet a

Magyar Kdzpontban vdsdrolon i

kedvezmenyes 6ron.

A porceliin megtekinthetS az lfjusagi

Terem elScsarnokaban.

Erdekl6dni lehet:

Atyimas Erzsebetndl: 9802 /637, vagy

Vet6 0lgan6l:9754 8579

TAMOGASSUK A MAGYAR IPART

Thndcs

Ma meg tidd koriil<itted minden,

Adhntsz bel6le, dj hi| kinek nincs,

Mert jon eg rmp, tsldn nem sokdra,
Lehull kezedb 6l minden foldi lcincs.

Es nem lesz ti6d tobbd mar semmi sem,

Tolld, viragos parndd masravdr.
S mit magd kird Lpitett eg; dlet,

Nem tabb, mint osszeomlo karfyavar.

Ma szolhstsz mdg, jasages, meleg szdval
Tesveredhez, ki szenved szomoruan.

Vigaszt hoz szavad zengti muzsika.ja-

S tan razsat hajt eg,; toviskoszor*.
Hajolj luit hazza mig beszdlhetszl

Harmatkdnt hultjon szeretd szavd!
Mert jon egl nap, hog,t elruimul ajkad.
Es soha tdbbd sz6ra nemfaknd.

Ho kezed meg ertis, a ldbd fiirge,
S zolgalhatsz szegdnyt, arvat, beteget,

Ho letdrolhetsz korutyet veritekkel,
Oh, most segits, hn tehetedl
Mert jon eg nap, hogt kezed mozdulat-
Ian,
Mindegt, 6sz tesz, tdl, vag,t korarrydr.
Mert nincs tdbb idffi, s amit meg nem

tettdll
Azt nem teszed meg tobbd soha mar.

De mn meg tied khriilhtted minden
Es odhatsz, adj hnt *nnrtk, kinek nines!
Hisz jon eg nfrp, talarc nemsokara'.
nhtff kezedbfil mindenftildi kincsl
Csak az lesz ti6d, mit da adtdl.
Csak az, mi minden kincsru|l tobbet 6r,

A tett, a sza, mit szeretettbfil6dt6l
Yeled marad 6s r)rokre elkisdr.

Anonwnus

Figyelem!
Kiss Atya szabads6gon lsz jrinius kdz#t6l
augusztusig. Ez alatt az id6 alatt nern lesz katolikus

sztentmise a Szent Istvin templornban. Sainos
ausztr6l vonalon nagyon kedes a katolikus pap es

nem sikeriilt hdyettes papot ftlkerni erre az id6tar-
tamra.

Ambr6syAnna

f BRIK ilTIIOT
A Short Politieal and Social History of

Tvrrentie$r Cenfury Hungary

Minden megrendel6s az osszmagyars6g
6rdekeit szolg6lja az angol nyelvii ausztrSl
t6rsadalomban, mert sz6nd6kunkban 6ll

p6lddnyokat eljuttatni az egyetemi 6s
tudom6nyos intdzetekbe, 6s a

konyvt6rakba is.

A k6nyv ira 35 dollir * 5 dollir
postakdlts€g.

A kiadAst csak bizonyos mennyis6gii
elSrendelSs uten lehet megvalositani.

AdomSnyt, v6dnoki dijat 6s el6jegyz6st
A Brave Nation nSvre

P.O. Box 4134. East Burunod Vic. 3151
cirnre kSrrink.
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zeretuem kedves olvas6irk figyelmdt felhivni az alihbi hirdet6sre amely a Magyar
Elet mfjus 17.-i szimhban jelent meg. A New South Walesi Magyar Sztivetsdg

kezdemtnyezds6t csak t6mogatni lehet, mert nagy sziiks6g van a dialogusra nem csak

a victoriai klubok 6s csoportok k<izritt, de eg6sz Ausztrilian beliil. A tan6rcskozhs nem irj
gondolat. T<ibben fognak emldkezd a 1990-es 6vek elejen melye$ Kardos B6la 6s az akkori
m^War nagykrivet, dr. Pordfny LLsA6 kezdem6nyezett. Nagyon fontos itt az emigrfci6ban

megkeresni ds fenntartani a kapcsolatokat az 6hazhva\ hogy itt is jobban 6s hatisosabban

tudjunk miikeidni 6s magyarsigunkat megtartsuk 6s tov6bb adjuk. Ezenkivtil ilyen forumok
lehet6s6get adnak, hogy megtirgya]iunk olyan tigyeket amelyek itt Ausztr6hilban a lmagyar

emigrici6t 6rintik, mint p6ldiul az a tarceny amely kdnyszeriti az td6s magyarakat arra,

hogy Magyarorszagt6l k6rjenek nyugdrd kieg6szitdst, hogy az Ausrtrhl kormrinlmak keve-

sebbet kelljen fizxnt
Gratul6lok a New South Wales-i Magyar Szrivetsdgnek 6s sok

napos tanhcskazhshoz 6s aki csak teheti vegyen r6szt, mondja el

mert csak akkor lehet sikeres 6s eredm6nves a kcnferencia.

sikert kivinok a hhrom
gondolatait, v61em6ny6t,

K.E.

Orszdgos Magyar
Tandcskozds Sydneyben

2001. junius 9-1f11.
Taldlkozds a maryat kormdmyal

A kordbbi tandcskozasok hagyomdnyainak szellem6ben, de ezriftal b6vebb tar-

talommal, az elobbiekkel szemben hdrom napon dt,6s magyarorszagi eldaddkkal,

venddgekkel kiegdsztilve rendezi meg a NSW-i Magyar Szovets6g az idei nyil-
vanos tandcskozist. A Szovets6g csak rendez6je, szerepldi a venddgek 6s a rdszt-

vev61k ennek a nagyjelent6s6gii esemdnynek, amely nyilvdnos, tehdt nem egye-

stileti tagsdghoz kdtOtt, hanem nyiwa all mindenki r€szlre, aki 6rdekl6dik ma-

gyarsi{gunk itteni megtartasa iriint,6s hallani akarja arra illet6kesektol, hogy

Magyarorszdg most mar tOrddik veltink 6s gondoskodik rdlunk.

A taniicskozis azt jelenti, hogy a felszilalasra b6ven rendeikezdsre dllj ideben

barki megszdlalhat, elmondhatja elkdpzeldsdt, iitletet, terveit, akdr panaszat, brA-

natdt. A targykrirrikre vonatkozdan hirdet6s ad majd ti4j6koztatiist.

Orszdgos a tandcskozis, vagyis nemcsak Sydneyb6'1, nemcsak Nevr South

Walesb61, de eg€sz Ausztri{li{bdl varjuk az drdeklodoket.

Ktildn figyelemmei a mi{r itt felndtt korosztiilyokra 6s a felntivekvd, m6g is-

kolas fiatalokr4 a tandcskozas els6 napjanak fiunius 9) ddlutr{njan angol nyelven

folyik a besz6lget6s.

Fo'leg azok n6zet6re vaglunk kivancsiak, akik fogialkoznak amagyar ifjtisdg-
gal a h6w6gi magyar iskoli{kban, a tdnccsoportokban 6s a cserk6szetben, vala-

mint a magyar nyelvnek, mint 6refts6gi tantdrgynak tanitiisiival, tovribbd akik a

magyar tarsadalomnak nlujtanak otthont a magyar hiizakban, magyar k0zpon-

tokban 6s klubokban, akik gondjdt viselik az iddsebb generiicidnak az 6rbgott-
-16-jut 

a tortdnelmi egyhi{zak lelk6szeit, a magyar rijsrigok, iddszaki lapok, a
rddidk 6s TV szerkesztdit, munkatirsait, mindazokat akiket drdekel a magyarsiig

auszffdliai sorsa jtjv6je. Tdrjuk fiildszintdn, milyen neh6zs6gekkel ailunk szem-

ben, s hogy mik6nt lehetne ezen segiteni Taldljuk meg a k6zds nevez6t probl6-

mdink megoldiisdra. Ismerjtik meg, mikdnt oldjak meg e k6rd6seket a ktikinbrizd

i{llamokban a magyars{g vezet6.

A cimben szerepel Taldlkoz{s a magyar kormdnnyal. Tudnivald, hogy a ma-

gyar kormany a hatiiron tril 616 magyarokkal vaitj ttir6d6s drdekdben kormi{ny-

hivatalt tart fenn, ameiynek kiil6n0sen az utdbbi k6t 6vben mind nagyobb sze-

repe, mind nagyobb r6sze van az idegenben dl6 magyarok nemzeti megma-

HIRADO, 2001jr*rins



radiiseban. A Hatiiron Tfili Magyarok Hivatala elnrike jiin kiizenk. Szab6 Tibor
szemdlydben a magyar kormdny lesz jelen, 6 az, akin kereszttil kiizvetlen a kap-
csolat a kormi{nnyal. ismertetni fogja az fgynevezett stdtustdrv6nyt, ds el-
mondja nektink a kormi{ny elkdpzelds6t a nagyvildgban sz6tszdrtsdgban 616 ma-
gyarok nemzeti megmaradi{si{t celzi tev6kenysdgdr6l. Itt lesz alkalmunk szjlni a
magunk megldtdsairdl, tdj€koztati{st adni sajritos k0rtilm6nyeinla6l.

Ift felnrivd ifjrisdgunk amnossdg6nak (identitr{sdnak) ki6pitdse oktatilsi, isko
li{zasi kdrdds, ezert u Oktatr{siigyi Miniszt6rium egyik fdtisztviseldjdt, a Hatii-
ron Tuli Magyarok Ffosai{lya vezet6j6t, ffz Addmot 6s ugyancsak az Oktatas-
tigyi Minisn6rium egy hdlgytagjdt kiildi ki hozzank a tandcskozisra. Riz Adam a
magyarorszagi tanfolyamokrdrl, iiszttindijalcd,l 6s tiivoktatiAsi lehet6s€gekr61 fog

, ti4j€koztatri minket, olyan lehet6s6gekr6l, amelyek eldsegitik a ktilftildtin dl6 ma-
gyar fiataloknak a magyar nyelv 6s kultura elsajrititdsdt.

: Bakos Istvdn, a Nemzeti Tankdnyvkiadri Kommuniki{ciris F6bszti{lydnak ve-
, zntdje nem ismeretlen 0lvasriink szimuas szinte rendszeresen olvashatjuk iri{-
, sait, kOddseit. El6adja majd 6s bemutatja, milyen tanktinyvek €s oktatasi esz.

, kdzik r{llnak a kiilfiildtin mfttidd magyar iskolak rendelkezesere,

A mai Magyarorszdg vezetdi tisztiiban vannak az.tal, !16gy a termeszeti kn-
: csehdl megfosztott orszdg csak {gy tud l6pdst tartani a fejlddissel, 6s csak rigy
; tud megmaradni egydltaldn, ha szellemi t6ren vezetd szerepet viv ki magrinak..
: Ene.minden eselye megvan, de 6rv6nyesit6#hez kemdny munk6ra 6s risszefo
: gdsra van sz{iks€g. Tarndczy Marisnn a Magyar Tudomdnyos Akad€midtril az
: tisszefogds c€ljdbdl jdn k0zdnk. Szerehe itt tal6lkozr.li magyar egyetemi, fdisko
: lai, valamint a tudomdnyos Clet bdrmely tertiletdn mfrk6d6 szem€lyekkel, tudo
: manyos drdekii kapcsolat kidpftdse clljdMl.
. Kardos Bdldtdl drkezett t{dkoztatds szerint Tarndczy Mariann, a Magyar Tu-
, domaniossdg Kiilf0lddn Elndki Bizotrsdg titkdra az ausztrdliai magyar egyetemi
: tandrokkal ds kutatdkkal szeretnd megismertetni az MTA cclkirriz6seit 6s te-
; v6kenysdg6t a kiilfrildi magyar tudomdnyossdgot illet&n. A Magyar Tudomd-

, nyossdg Ktilfdldiin Elnoki Bizonsdg a Kapcsolatok program keret€ben igyekszik
, kimunkdlni azokat a mddokat 6s lehet6#geket, amelyekkel a vildgon br{rhol dol-
; gozd, magukat magyarnak, vagy magyarnak is valld kutatdkat integrdlni lehet az

: egyetemes magyar tudomdnyossdgba Ktil0nris gonddal foglalkozik a MTA ktilsd

'tagjaival. 
A Domus programot (Domus Hungarica Scientiarum and Artium), az

:AkadCmia javasolta 6s kdszitette eld, 6s az 0hatr{si Minisztdriumnal krizdsen

, miiktidteti. A program pdlydzati alapon lehetdsdget nnijt kiilfdldi magyar kuta-
; tdknak hazai tudomdnyos mfihelyekben v6gzendd munkdra, a hazai kutatdkkal
: t0rt6n66rdemi egyiitbnfikitdrisre; A Domus programnak szdkhdza is van, amelp
: ben szalliist biztosit a pdlydzatot elnyert kutatrik szdndr4 6s ebben a szdkhrizban
i mfikiidik a Domus,iroda is. Mindez a Magyar Tudomr{nyos Akad6mia adminiszt-

rdci6jdban is a helytre keriilt, gazd{a osztdlyvezetdi minds6gben Tarnoczy Ma-
riann. Az Akaddmianak tovdbbi rij kedemdnyezdsei is vimndk. Ezek kiiziil az
egyik nagyjelent6sdgii a kriztesttileti tagsr{g kiterjesztdse a kiilftild0n tudomi{-
nyos fokozatot el6rtmagyar kutatrjkra, Megemlitendd, hogy megalakult az MTA
Kisebbs6g-kutatd Miihelye is. Lr{thatri tehr{t hogy az Akad6mia erdfeszitdsei a
kiilfitldi magyar kutatdk 6s kutatasi miihelyek bekapcsol{sdra az egyetemes ma-
gyar tudomr{nyossiigba nincsenek befejezve, ezeket i{llandrian igyekeznek tovi{bb
fejleszteni, fjabb mddszerekkel trjk6letesiteni. Ennek drdekdben, a kapcsolatok
feMteldnek 6rdekdben jrin Tarndczy Mariann Auszei{lidba 6s vesz r6szt a syd-

, neyi rani{cskoz{son. Jelenleg csupi{n hr{rom ktilsd tagja van Ausztri{lidban az

, MTA-nak Angyal Istviin Jilnos, Bodi I-dszki 6s Salamon Iswi{n, valamint egy
tiszteletbeli tagja: szekeres Gy0rgy. Ez messze tiivol van a redlis dlett6l. Ezen

, akarnak viiltoztatni,
, Jfnius 9€n, a Tani{cskoz{s elsd napjrln a ddlut{ni angol nyelvii r6szben arrrir
. szeretn6nk tdjdkoztatdst kapni, hogy Ausztri{lia mivel jr{rul honaabevandorldk
r sz{rmaz{si iinazonossdga megtarti{si{hoz f.6eg w anyanyelvi oktat6s, a multikul- ,

: turalizmus €s az iiregek szocir{lis probl6mr{i ter6n. sziikseges, hogy ezen a taniics-
, koz{son mindl tdbben vegyenek rdszt, hogy megismerj6k mind a magyar, mind
: az ausztrdl korminy szempontjait.: A jdniusi sydneyi esemdny nagy figyelemre szdmlthat Magyamrszdgon. A Du-
: na Televiziri fiknriportot rendelt, amit Demii{n Jdzsef 6s felesdge, Jdzsa Erika k6-
szit el.

A tanr{cskoaisi napokon a Magyar Krizpontban (l-5 Breust place, punchbowl)

6tkez6si lehetds6g lesz

Teljes programot a Magyar Ebt ndjus 3t-i sz{niiban kdzliink.
Kiiltin kdrjiik atiivolabb, mris tagi{llamban lakti hdlgyeket 6s urakat, ha lehet

teweadk rigy a jiniusi hosszri hdw6g6t, hogy megjelenhessenek ezen a rendki- 4DO, 2001 j{mius
vti{ fontos esem6nyen' 

Mindenkit szeretefter vdr a

Rendezdsdg
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Az $nshg eplilet 1981 december 13.-6n sze,ntelt6k fel. T<ibben mdg emldkemek az

esem6nyre, ha nem *z alhbbi irjsrlg cilc&ek 6s hirdet6sek vissz* iddzik annak sok magyar

honfit6rsnak lelkes mvnki$6t 6s hitdt, hogy a Magyar K<i4pont meg tud val6sulni.

I

I

1,1 i !,:1f l$ttr:irtr*{}:jlu-'!']$i

MEGHiVO
A MAGYAR TARSADALMI EGYESULET

(Hungarian Social Club Co-operative Limited)

1980. rn6rcius 29-6n, szombaton l2 6rai kezdefiel
tartja BBQ-val, I)ISZNOSUTESSEL egybekiit6tt

hagyomdnyos kiri{ndulilsgt
A MAGYAR KOZPONT TELKEN

melyre az igazgat6s6g szeretettel hiv 6s vAr minden magyart.

. Kil6nbijz6 izletes 6telekb6l 6s italokb6l tsdlogathat
Bel6p6dij feln6tteknek: $10.00; 16 6ven aluliaknak 95.00

csal6dnak 925.00; igazoll nyugdijasoknak 95.00.
Ebben az drban rninden benne uan foglaloa!

Cig6nyzen6re mulathat - Kov6cs B6la muzsik6l!
Mindenr6l gondoskodunk, csak sz6ket, asztalt 6s ev6eszktizt

hozzon mag6val - Jiijjiin eL 6s |rezzei j61 magAt!
Segits.e igA a Magaar Kiizpont megval6sitd,sdt! :

a Rendez6s6g.
Bcivebb fel

19E2 sdrcius 7.64 ra*irup d.e. 1O 6r6t6l - €Se 9.3$ -ig

EGYUTTES KIRANDULAST
rendeznek a

MAGYAN KOZPONT
es az

AUSZTNAUAI MACYABSAG
fijsdg iavdra, a ,

DANDENONG-i SH()W GROUND'ON
: BEFOGADOKEPESSECE

5ffi szemdly, elegend6 6rny6kos hellyel'

I ErKEzds LEHET6SEG
B6s6gps eb6dr6l 6s vacsordr6l 2 sirorkonyh6ban gcndoskodunk-, iutdnyos 6ron'
Keny:& ds papirtfnydr rendelkezds6sre ill, ev6eszkbYt mindenki hozzon magilval.- : Azirnkiviit'rehet kapni 'T:ffil,;Jilff; €s hiisit6 itarokat'

r Tal6lkoz6n elsS dijat nyert M.H.B.K. ifjusegi .tinc-csoporl
n6pi rincokkal fog.ia a kiiziins6get sz6rakoztatni.

TANC _ ZENE
5.30-t6l 9.30-ig a pavilonban- Magyar zenekar j{tszik.

BELEPODIJ
Feln6tekrek $1.50

14 €ven aluliaknak 6s nyugdijasoknak 50 cent.

MINDEN MAGYA,RT
szeretettel virnak a

REIII}EZO EGYBS1J T-ETEK

A KIRANDULAS HELYE
Ilandenongi Rcadon, Ilandenong eliif a Jons Rordcn iobbra.

Bdrebb Selviligosil6st arlnsk:
rrkovics Piroska 366-3838, Dr- Elek Sindor 56&0191
bhai J6zsef 233-2762, Thielmann Kiroly 33?-3895

GeeLorg: Fadgyas Ldsz16 7 5-2238
MEGHivd

1981 mircius 29-dn vaslrnap d.u. 5 6rakor
A METHODIST LADIES COLLEGE

szrNrizteBmfgtru

FITZWILLIAM STREET, KEW

I'J DEKI LAKATOS SANDOR ES NEPI ZENEKARA
csoD;LATos szep rolctcr:e

a recrnois

LAxAros - crcixv szanrx io
dNsxeL

BUSSAY ANfAL
Krizkedvelt Budapesti dnekmiivisz

Eelip6iesy irar $8.00, - $6.50, * $s.00

Nyusdiiiriokn.k, l5 iv.n aluli sycrm€kaknek * xeovezmiNy
l con..rt ti.rtr bcvdtcle r Magyar lfju.tgi ds Cscrk;sr Oilhon

ipirtsjrc forditjuk t

JeSJck negrcndelhetiik:

MaSyar Elet Sarckcszr6sigc,4 lllanchc Strccr, Sr. Kilda. 
- 

lclefor; 514:759
Cnlhcrine Delicatcssen. Victoria Markcr lttl I sztimi trlcl 

-Tel: 
336 l3:6

Olthon- lakrison: Szegi K. 8305696. Atyinis E. 232?63?. Veli) T. 5607488
Frirh F. 3u0 l5ur. LrrlJ M. 8?u't629.

HIRADO, 2()01jr*rius



tyrfiitsunt magyal 6lm6nyelet
gyermekeinlnek,

IIAGYAR IATSZOCSOPORT

frdeke foglal toaisok, kiridtGkok,
magyar ftrekek fo mes€k

O-5 6Ye gyermekek szimira
minden szerdiin de. lO-12 ririig a

Itl"gyat l{Ozpontban az itirrist{i terem
el6csarnokiban.

5z&/6* 6s nagysziil6*, segitsete* 6s

hozzdto* el a gyerme*e*et!
B6ueh fdvildgcfkist:

Etelk: 97AZ 351|
Gytingyi:9574 0765

oa vezetesset
,tdrja vendegeit

F,lvezze a kellemes 16gk<irt a

KCI&ON& P&ESSS-Bj&&B&S
, (teljesitalengeddly)

Etlaprol v ilaszthat izlete s

ebfidetlvacsor6t.
NYTTVATARTASI ORAK:

PENTET(AN, SZOMBATON
este 6 arirtal11 ig

VASARNAP
de. 11-tdl du 5-ig

B6vebb felviligositas
YaW asztalfoglalds : 9800 4544

vagy 9759 5464

+ \lzirnunkak lattakktubio
x)

$ ^ kazvw^nk" kr4rnttlk k{trU^

$ vwt tun hA*op t'trilwbik criihtftnikilr

$ tab{kozrhu}i;{ut'awr tuaksr asrcvtt

* rsksaw tevnp{aw o{ott [arra

* nnsa{gabau- l.rriwdenfu finzzo

* vnagava{ t6}nt kaawurkajat;
'X fuvrrzot[*n, aarvashn rngenesen

A kotfurwnir'sottznkanmL
f Haztomk\nt egg U[waamt

i gwi;tt 
"[ta,[tr,,e 

": 
ku{[r*",

g kt nWzrtk", - szeretnttcf v,anmk
'r' wnnMngrhftfoOot&, @
i bytuhffie
; ftukMay'rtfoz g54av6Lt1'> --.I ^ T,.. Boguar Magnrfoz,g 674 ?42 

"

Trlrsalgd
Ezentril a Tirsalg6 iisszejiivetelei a

h6nap elsd vasirnapjin' du. 3-t6l a

templom alatti tfrsalg6ban lesznek.
*tt****!k?t*

Irodalom €s Zenebarr[tok
Kiire
A l(iir dsszejiivetelei a h6nap utols6
vasirnapjdn a templcn alattt tfrsal-
g6ban lesznek.

FELHiVAS
Az irpad Otthon vezetdsige azzal a hirdssel

Jordxl Melbourne ftutg,)ar kizds s 6 gihez,
hogt jelentkezzenek dnkintes segitdnek idds

I akhink mird e nnap i t ev d fu ny s i gi nek

kinrryebbitisire ds kellemesebbi titeltre. Ha
havonta csakrcdhany 6rat aldoznak szabad

dejiilrbdl, m eredminy nem mnrad eI.

Tovabbi Jelvilagos itas d rt hiujdk Bozs dn
Ildikot a 9801 807 I teleforszdman.

HIRADO,200l junius 8



jrinius 3. vasfrnap

junius 10. vas6rnap

jrinius 16. szombat
jrinius 17. vas6rnap

jrinius 24. vashmap

jflius 7. szonbat
jirlius 8. vas6rnap
jrilius 2t. szombat

8.30 orakor szentmise
1 1 6rakor Refonn6tus Istentisztelet
du. 3 6rakor Tdrsalgo csoport Osszejdvetele

8.30 orakor szentmise

Miisoros eb6d
}l{an
Tinclolfiz
1 1 6rakor Reformftus Istentisztelet
Erddlyi Szdvetsdg ebedj e

I 0 6rakor Evangdlikus Istentisztelet
Maryar Tarsadalmi klubnap
Irodalom es Zenebar6tok Kdrenek dsszej0vetele

JTTLIUSI NAPTAR

Magyar K0zpont Ndptrinccsoport bfulja

Mozi
Anna 86l

A kdverkezd kiadishoz, k€rjfik a cikket vagy hirdet6st legk6s6bb jliniuS 20-ig eljutattni
fax-on gSO27637.telefon/fax 98462675,emai1: kovesdy@telstra.easymail.som.au vagy Kiivesdy Evilnak,

79 Dellfield Driveo Templestorve 3106.

Sz.erkeszt6bizdtsig: Atyimris Erzs6bet, Kdvesdy Andris, Kiivesdy Eva

K6rjiik hogy brirmiremfi felvik[gositis6rt, megiegru6seikkel vagy hozzisz6l{saikkall forduljanak a

Szerkestdbtzottsighoz.
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I RENDELEST iv L II 
Szeretn6m a Magyar Krizpont havi HiRADO-ji* megrerdelni 12 h6napra. Ara $6.00

I O"o.[t'r"eg feoerdserel I- NEV:

I- CIM:

I ;;tt*t"" - ocIArIoN INC. I

I NEVRE. (portucim: Hirad6, T60BoroniaRoa4 Wantirna 3152) Il'^
L--frr-rr--rrrrr-J

uiam6,2Bal i*nius


