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Egr p6r sz6 a 1996 Hugarofestrdi.

Tcibb kedves Hirad6 olvasdnk
dszrevette, hogy a mr{rciusi sz6munk
kdsik. Ez€rt elndzdst kdriink, de a

Hungarofest szervezdse, rendezdse 6s

v6giil v6grehajt6sa, sok energidt
ig6nye1t, sok munka kev6s ember,
tcibbekkcizcitt tdliink. 6s kdt hdt
szabadsdgra mentiink Queenslandbe.
Az ez dvi, rigy mint az eddigi k6t
Huagarofest is sikerrei v6gz6d5tt,
hab6r 1995

majdnem ott tartott hogy nem lesz a
96-os fssztiv;{l megtendezve- A
rendezdhizottsdgnak lecsrikkent a

I6tszSma arni azt jelentette, hogy
kevesen prdbdltunk sokat csin6lni. De
rigy, mint mindig, a vdg6n minden
sikriilt, kitiind miisor lett, drdekes
kiellit6s 6s a konyhSn a sz6p szdmu
segits6g izletes ebddeket €s vacsordkat
trflalt fel.

A l6togat6ink szdma minden 6vben
novekszik, 6s ahogy L{ttukj61 dreztdk

2. elf. 10. sz6m.1996 mfrcius

rendezfbizotts6g.
6vv6g6n a



magukat mert ugyanazak a szemdlyek
mind a n6gy napon eljcittek. Nem csak
magyar, hanem sz6mos ausztrdl 6s mds
nemzetisdgii l6togat6nk is volt.
Kiilcinrisen ciriiltiink annak, hogy vegyes
hrfuassdgban 16vd partnerek is 5lveztdk a
miisort, mivel nem csak magyarul
konferdltak.

Ebben az 6vben tcibb diszvend6g vett
r6szt a fesztivSlon. A Szcivets6gi
kormdnyt6l Peter Nugent MP 6s feles€ge,
Jim Short szen6tcr 6s dr Andrew
Theophanous MP, mig a victoriai.Sllamt6l
Phil Honeywood 6s Kim Wells. Onimmel
fogadtuk Papp J6zsefet, a Magyar
Nagykrjvets6g tandcsosdt 6s felesdgdt,
akik Canber6b6l csak a fesztivdlra jcittek
el.

A kir6llit6s hangulatos volt ahogy a n6gy
6vszakot 6br6zalta. Kiilcin kdszdnet a
k€zimunkdz6 6s festij hrilgyeknek akik a

ki6llitdst 6lethiivd tettdk. Kiemeld munkdt
vdgzett Zdgon Katinka €s Jekler BalSzs a

hdtt9r szfnfal festdssel.

Kciszcinet a sok hcilgynek 6s urnak akik a
konyh6n segitett a finom 6s vSltozatos
6te1ek k6szit6s6ben. A munkdjuk nem
volt krinnyti, mert az idd kint is volt
meleg, de a konyhr{n a forr6 siitcik meleft
m6g melegebb.

Mind a n6gy nap v6ltozatos miisort kindlt.
Kiilcin ktiszonet a szerepl6knek. H6las
kciszcinet Ernst Katalinnak 6s Nemere
L6sz16nak akik a miisor
v6ltozat6ss6gdhoz hozzS j6rultak szdp
dnekeikkel. Ujra nagy sikert aratott a

bevdlt tdnch{z ami p6ntek 6s szombat este

volt a sydneyi Transylvaniacs
kcizremiikcidds6vel. A Ddlibdb 6s Kalocsa
t6nccsoportok a megszokott magas
szinvonalon szerepelteko de nagy
meglepet6st az rijonan megalakult Uj
Szcittes tfncegyiittes adott, Quittner Jdnos

vezet6s6vel. Csak l6ssuk tcibbszcir ciket!
Vasdrnap este Bisz6k Jflia felldpdse egyik
fdnypontja volt a n6gy napos fesztiviflnak.
A miisor kiemelkedd r6sze az

"Istvdn a kir61y" rock-opera r6szlet6nek
bemutat6sa- Sokszerencs6t klvdnunk az

6prilisi elSaddsokhoz.

Ezuttal kosz5net mind azoknak akik az

1996 Hungarofest sikerdhez hozzal6'
rultak.

Lesz-e 199?-ben Hungarofest? En nem
vagyok olyan biztos bennemint Po1g6r

Lajos bdcsi, aki a Magyar Eletben irta,
hogy "biztos hogy rijra lesz magyar
fesztivSl t997-be*"

Ktivesdv Eva

KO&OIIIA P&gSSO-

Elvezze a kellemes ldgkcirt a

KCIROSIJL FRESS&B*AE*X.I
Hallgathat rnagyar zendt, kdtrty 6nhat,
billidrdozhat, besz6lgethet bar6taival
vagy a v6ltozatos 6tlapb6l viflaszthat

izletes eb6det/vacsordt.

NYITVATARTASI 6NAT:
CSUTORTOKTdL. SZOMBATIG

este 6 6r6t6l 11 ig
VASARNAP

d.e. 1l-tdl d.u 5-ig

Bdvebb felvildgosftds: 9800 4544

STOP PBESS
A melbournei Magyar Kiizpont es a

Yictoriai Magyar Emberjogi Alap
valamennyi tagSai a The Honourable J

Kennett meghivisara reszi" vettek szombaton,

1996 m6rcius l6-6n a liber6lis p6rt
"Multicultural Policy'' ismertetesdn.

Ez alkalommal lehetdsegrik volt a Magyar
emigriciot kdpviselni es semelyesen sz6t
v6{tani JeffKennett, Phil Honeywood, Victor
Perton ds Professor Trang Thomas-al.



MEGHIVO

nafsoRos vACSonAna
amelyet az 1100 6ves honalapitds tiszteletdre bemutatandd

TSTVANIAKIA*UY
rockopera

anyagi tamogatasara rcndez a szervobizottsag

1996. m6rcius 3A-6n. szombat este T6ratkezdettel a

Magyar Kozpontban

7 3A-9 6rdig vacsora (svddasztal, uveg bor)
9.30-t61 miisor: Bisz6k Jfilia el6ad6miiv6szn6 Horvdth

Richdrd zongora kis6ret6vel, 6s a QUJ O3 Srdttes
Tdncszir.hdz

Az est folyamdn bemutatjuk az "LSTVi&N A UeiR*fuUV'

rockopera fdszerepl6it.

A mfisort rendezi Quittner Jinos

Bel6p6drj 30 do116r

Emigr{ci6s 6letiink egyik legnagyobb €s
legielentcisebb kulturdlis eseminy6re k6sziiliink a

honfoglal6s 1100. €vfordul6ja tiszteletdre. A
melbournei egyesiilefek, csoportok apraja-nagyja
(kb. 7A szemdly) fdrads6got nem ismerve,
vr{llalkozott az "Istydn a kir6ly" cimii rockopera
ausztri{liai 6sbemutat6jr{ra.
A sikerhez azonban nemcsak odaad6 szerepl6kre,
szervez6kre, hanem rtnzse is sziiksdg van. Ennek
6rdek6ben a szerepl6k 6s u{mogat6ik m6rcius 30-6n
mf soros vacsordt rendeznek.

Szeretndnk, ha minden magyar rdszese lenne ennek
a nemzeti esemdnynek. K6rjiik, j6iienek eL, hozzfk
el bar6taikat, ismer6seiket. Irgyenek v6dn6kei az

"Istvdn a kir6ly" el6ad.{sdnak. Minden ad6ndnyt
nyugt6zunk 6s kiiztiljiik a Magyar €letben.
Szives hozz6j6rul6sukat v6rva az "Istv6n a kirdly"
szew ez6brzdtsdgnak nevdben

tisztelettel
Atyim6s Erzs6bet
telefon (0319 8027637
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'fl. hezim.arJr*kel"tliL l<luhia n''i"d"n hanop

mdsdit csflttut1ki* t*l'i.1Lozih., delat'i.n 2

hrohar o Ezsnt Sstuffi templom *1a& l6uii

tirsa1g6bat. &4,;"d"nhi hnzz* maga.ual saial

kzzlmanhiihl; himzzshen, u*rrdsbo*

innyne *en l<nphat t an,irc sot rza]<z rtbtdl.

9Lauonhint egy dzlatant egft# ehdtve -

ISMERETTERJE52T6
ELoADAS

A kovetkezS el1adits m6rcius
12-,6n este I 6rakor az Arpdd
Otthonban lesz.
Vend6g el6ad6k:Solti Katalin, a
gy6gyszern6lklili gy6gyi-tdsr6l 6s
Farkas LSszlo azizlleti thjdalmak
kezel6s6r6l.
Bel6p6s ingyenes. A szervez6k
mindenkit szeretettel v6rnak.

MEGHryO
AZEv ELS6ISMERKED€,SI

ESTJERE

Korona hesso-B6rban

Vacsora 6s ital a presszd b6rban
kaphat6

Beldpri 5 do116r

ErdeklSdni:
Kopprfn Erzsi: 9350 1078
Apr6 Erika:9887 2O7I

este, mdrcius 23-r{n 7.30-t6l kdsciig

ELAD6

Tan96harmonika
Iloner gydrtmriny - j6 r{llapotban

Ara: $550

Erdeklddni lehet: 03 9801 5036

szAruirdcf p saszNAr,dr xr,un.rL

B0vebb felvil6g6sirisl Barna Szili{rd: 9560 9918

MBGSIVO

A Magyar Szabadsigharcos
Vil69szovets69

szeretettel hivja minden honfitfrs6t a

Magyar Kdzpont LajosJigeteben
1996 m6rcius24 -{nvas6map 11 6rai

kezdettel tartand6

PIKNIKJITNH

melyre j6kedvdt, asztalat, sz€ket 6s

evdeszkdzet hozza magival.

Finom lacipecsenye, gulyis, l6ngos,

siitemdnyek, kav6 6s hirsitd italok
kaphatok.

Rossz idd eset6n rendezvenyiinket az

i{usfgi epulet foldszinti termeben
tartjuk.

Erdekl6dni lehet:

Apr6 llonk6n6l: 9887 1610

Fekete Pdternel: 0878 6450

Monek Erzsindl. 9391 03 14



Tickets: Gala Premiere : $44.00. Matinees: $26.50, Evenings: $30.00
Concessions for students and pensioners and for groups larger than 20 persons are

available for all rrerfbrlnances other than the Gala Premiere.



mAnclust NAPTAR

M6rcius 3, vasdrnap Koz6s piknik
MArcius 9, szombat N6i lelkigyakorlat
M6rcius 15, p6ntek M6rciusi 0nnep6ly
M6rcius 17, vas6rnap d.e. 'llorakor ReformAtus lstentisztelet
M6rcius 23, szombat lsmerked6si Est
Mircius 24,vasfurnap d.e. 9 6rakor szentmise

d.e. t0 6rakor Evang6likus lstentisztelet
Szabads6gharcosok Pi kni kje
d.u. 3 6rakor Kalocsa n6pt6nccsoport 6vi
kozgy0l6se

M6rcius 30, szombat Miisoros vacsora (lstv6n a kir6ly)
M6rcius 31, vasdrnap d.e. 9 6rakor szentmise

APR]LISI ESEMENYEK

Aprilis 7, vasdrnap HfsvSti b6l
Aprilias 14, vas6rnap Mozi
Aprilis 23, kedd d.e. 10 6rakor dr Gomdr B6la l6t6gat6sa a Magyar

K6zponba
Aprilis 26, szombat "lstv6n a kirily" rockopera

A kiivetkez6 kiadishoz, k5rjiik a cikket vary hirdet6st,legk6s6'bb mircius 20'ig
fax-on 98027631, telefonon 98/162675, vosy Kiivesdy Evinak,79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkeszt6bizottsig:

Atyim6s Ensi: 9ffi27637, Bacsa N61a: 9E50 6210, Kiivesdy Andris: 9U62675
Kiivesdy Eva: 9846 2575'

Birmi k6rd6ssel megiegrz6ssel vary hozziszillhssal forduljanak a
Szerkeszt6bizots6ghoz.
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-RENDELESI iV
Szeretn6m a Magyar Kozpont havi H[RAD6-jet megrendelni 12 h6napra.
Ara $12.00
NEV:

CIM:
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MELLEKELEK $12 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cfm: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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