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DEVAY NAGY KAMILLA

A vil{gon a legtobb nyelv6n dnekel.
Ndpdalokat 6neke1, a n6pdal igen

szdles 6rtelm6ben.

Ekiadr{s a Magyar Kozpontban
jrilius 28-6n. d.u. 4 6rakor

m0sor keret6ben k6pki6llftis
lesz a Honfoglal6s I100-ik

6vford u loja al kal mibol.

A MONTHLY PUBLICATION OF THE HUNGARIAN COMMUNITY CENTRE

A Magyar Kozpont
DELIBAB NEPTANC EGYUTTES
szenettel meghvja Ont, kedves

bar6tait 6s ismen6seit egy
felejthetetlen est6re, a

melyet 1996 jtilius 6-an
szombaton este'7.30-tol 6jiel 1 oraig tartunk

, a Magyan Kozpontban.
Ragyogo, sz6rakozbato, szlnes m0sor!

Szeneoel:
a Magyar Kultrir Ktir Tdncegytittese,

a Gyiingyiisbskreta TdnccsoporE,
a D6libiib Magyar Ktizpont Tdncegyiittese,

sk6t 6s ukrdn tdnccsoporok.
A jo hanguiaLrol a Magyar Ndgyes Zenekar

gondoskodik.
IZLETES VACSORA. HAZI SUTEMENYEK,

BYO
-TOMBOLA-

Kedvenc ital6t hozza mag5val

Belepodrl 13 dollar,
nyugdijasoknak 1 O doll6r,
18 6ven aluliaknak 6 dollar

Jegyrendel6s:
Szabolcska Jutka: 9548 1481

Rind llona:9563 8586
Kleman Hajnal: 9560 3489

Martonhelyi Kati: 9723 6608

3. eyt. 2. szrim, 1996 juhus

DEVAY NAGY KAMILLA

Negyvenndgy esztend6s, a Yizont6 jegydben

sziiletett.

Gyermekkora 6ta dnekel, mdg nincs
tizenndgy 6ves, amikor m6r tiibb mint tiz
nyelven frijla a dalokat.

Az elmrilt huszondt 6vben gitirlfval bej6rta a

vil6got, csak az Egyesiilt Allamckba tiz
alkalommal hivt6k koncertet adni.

1994-ben felfigyeltek rd a Guinness
Rekordok Konyve szerkeszt6i: 6 a vtTflgon az
egyedilli, aki huszonkilenc nyelven 6nekel.



Hungarofest 097

A Hungarofest rendez6-
bizotts6ga gyfil6st hivott iissze,
jfrnius 19o amelyen 30 6rdekl6d6
6s segit6t6sz szem6ly vett rilszt.
A gyiil6sen el lett diintve, hogY a

Hungarofest meg lesz tartva
199?-ben iso hasonl6 form6ban
mint az utols6 k6t 6vben.

Hungarofest 097

cstitiirtiik, februir 2$'t6ln
vs6rnap februir 23-ig.

A n6gy albizotts6 g szervezfiiz
Ki6llit6s: Bognir Magdi
Konyha: Kleman Hajnal
Miisor: Atyim6s Erzsi
M6dia: Sziigyi Szilveszter

Ha valaki szeretne valamelYik
albizottsigban dolgoznir vaSI
iitletekkel hozzhifurulni a jtiv6 6vi
Hungarofest siker6hezn ldPjen
6rintkez6sbe 

^ntagiaival.
albizotts6g
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g Julius 2 t -6n a Magyar Kozpont Klub helys6g6ben
E Finom eb6d, bariitsiielos lelszolg6l6s,
A *ffiw*E ''{JJ% io hangulat, zene
'ir d *d[\''% Szeretettel vdrunk mindenkit a Klub egyel
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Ehezze a kellemes ldgkort a

KCIRCINA P&ESSO,€&NEEN
Hallgathat magyar zendt,
kftrty 6zhat. billir{rdo zhat,

beszdlgethet bardtaival vagY a

v6ltozatos 6tlapb6l vi{laszthat
izletes ebddet/vacsordt.

NYITVATARTASI ONAT:
CSUTORTOKT6L -

SZOMBATIG
este 6 6rfrt6l 11 ig

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

Bdvebb felvik4gositr{s vagY

asztalfoglalds : 9800 4544
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Nunawadingi Id6s MagYarok
Klubja ujabb 6 h6naP v{g€hez
lrkezett. Nyugodtan meg6llaPit-

hatjuk; ujabb sikeres f61 6v van a hStunk

mcigcitt. Ujabb tagokkal ntivekedett
16tsz6munk. Most kciriilbeliil 274 frzel5
tagunk van. Tagsdgi dijunk m6r negyedik
6ve $4.00, kevesebb mint egy doboz
cigaretta fira. A nyugdij fizet6s el6tti
szerddkon tartott klubnapjainkat 6tlag
kciriilbeliil 130 tagunk l6togatja.
Miisorainkat a tagok 6rt6kelik 6s 6lvezettel

hallgatjdk.

Az 6v elejdn Mildurdba rendeztilnk 5 napos

busz kir6ndul6st. Wentworthben a Darling 6s

a Murray foly6k cisszefolydsa kcizel6ben

nagyon i6 motelben aludtunk 6s

fogyasztottuk a b6s6ges reggeliket. Minden
napot a korny6k nevezetess6geinek
lStogatSsdval tdltdttiik. Este vacsora a

helybeli RSL klubban 6s aki akart szerencs6t

pr6b61t a "villany bandit6k" kozott.
Nagyszerfi id6nk volt, igaz4n dlvezetes

kir6ndul6s van hdtunk mcigott.

Miutdn mdr n6gyszer lStagattunk Surfers

Paradiseba, iddn jriliusban Ayers Rock van

mtisoron. 10 nap oda-vissza, Melbourne-
Alice Springs. Augusztus mdsodik fel6ben

megismdteljiik ezt a kirr4ndu16st. Erre a

buszra m6g van iires helyiink. Aki jtinni akar

16pjen drintkez6sbe Koren Babival,
alelncikkel (telefon: 987 4 7 482).

A kcivetkezd f6I 6v elejdn tartjuk 6vi
kiizgyiildsiinket. Ez 6vben az alelncik 6s

titkdr megbizatdsa lejdr. K6rjiik Tagiainkat,
hogy jel6ltessdk magukat ezekre a

tisztsdgekre, hogy a v6laszt6st megtarthassuk
6s a Klub zokken6s ndlkiil folytathassa
munk6j 6t mindanyiunk drdekdben.

Tavaly megalakult a Magyar Kcizpont
Nyugdijas Klubja 6s p6r h6nappal ezelftt
Wheelers Hillben is egy Magyar nyugdijas
klub. Szdmos tagunk l6togatja az rij klubr:kat
is. Tudom6sunk szerint nagyon szdpen

miikcidnek 6s erSscidnek. Sok sikert
kivanunk nekik. Az idds magyarok sz6rna

611and6an emelkedik. Ezek a tr4rsadalmi

egyesiiletek nagyon fontosak szdmunkra.
A Nunawadingi Idds Magyarok Klubja
minden id6s honfitdrsunkat szeretettel

hiv, mindenki szfnniranYitva d11.

Magyar kciszcint6ssel
A Vezet6s6g
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ISMERETTERJESZTO
rl6noAs

A kovetkezl elladAs jrilius 9-6n,
kedd este 8 6rai kezdettel az ArP6d

Otthonban lesz megtartva.

8-9 6r6ig Dr Cser Ferenc el6addsa
UiaOO felfedez6sek a magyar
6st6rt6netr6l

9-10 6r6ig T0rok Margit, h6rfar6l
tart el6ad6siit

Bel6p6s ingyenes. A szerve26k
mindenkit szerettel v6rnak.

A Magyar Kiizpont
rendez6s6ben 1996
szeptember 7 -6n
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MAGYAR KdZPONT SZAMITOGEP
KLUBJA

Szeretn6 megtudni, s6t megfanulni, hogy
o milyen is ez a digit6lis vez6rl6sti masina,

amely lassank6nt a mai 6let minden

teriiletdt behilozza?
. mit jelent az, hogy "kdzponti egysdg",

"mem6ria", 6s Lz ezeket miikddtet6
"program"?

. alkalmas ez a gdp arra, hogy b6rmely

felhaszndl6nak a munli6j6t felgyorsitsa ds

elvlgezze az adatfeldolgozds f6taszt6
(gyakran igen unalmas) feladat6t?

. milyen iizleti elSnydket dlvezhetnek azok

akik haszn6ljdk az "Intemet" hfl6zatot?
r hogyan lehet (avagY milYen

megfontol6sok alapjdn c1lszetii)

elddnteni, hogy milyen szdmit6gdpet kell
venniink, avagy egy6ltal6n drdemes-e

kdlteni 16?

. mit jelentenek val6ban azok a fura
kifejez€sek amelyeket mindenki haszn6l,

de nem mindenki drt meg? (FDD' HDD,
16 Mb mem6ria, CD-ROM, PC, Mac,

stb, stb.)
r milyen elSnyei vannak a "Windows 95"

3.1 vagy 3.11 haszn6lat6nak magyarul
vagy angolul?

. hogyan miikddik az Angol-Magyar sz1titr

a szdmit6gdpen?
r hogyan szedjen sz6t 6s rakjon dssze egy

szdmit6g€Pet?
. milyen is a sz6mit6g€p "nyelve"?

Szeretn6 megtanulni?
Szeretne meghallgatni 6rdekes szakemberek

el6ad6sait?

A Magyar Kdzpont Szimlt6gdp Klub taldlkozik

mindei- els6 szerd6n a h6napban, az Arpild

Otthonban este ?.30-kor. Mindenkit szivesen

v6runk. ha 6rt, ha nem a sz6mit6gdphez' B5vebb

felvilde6sitdst add: Barna Szit6rd: 9560 991E'

a Maglar 6let, vagY a MagYar R6di6.

Meg6rkezett Magyarorsz 6gta a "Microsoft Office

95 Professional" (magyarul) 6s Windows 95' Az

angol vltltozatltt bemutatjuk. khet t6liink
*igy* billentyiizet et szet ezni, ha sziik sdges'

SIMMA ISTYANTOL

Pista 1979 6ta volt PdnziigYi
e1len6re az Ifjus6gi 6s Kultur6lis
Szrlvetkezet konYveinke, amit
dijtalanul, nagY hozz{ €rt€ssel

vdgzett.

Erre a v6gs6 hosszf {ttram6gt6€rt
volna dvtizedek mulva is
elsz6litani a Teremtcink.
Nagyon hidnYozni fog.
Emldke veliink marad.

A r6szvdnyesek nev6ben is az

ffjus6gi KcizPont vezetSsdge.



ROCK KONCERT A
K:dZP|OIIITBAN

Ami6ta csak az AKADEMIA
egyiittes a MagYar KiizPont
elsS Folkfestj6n bemutat-
kozott, nagy virakozis el6zte
meg iinill6 rendezv6nYiiket'
mely k6t 6v utdn v6gre
zsfrfolisig megtiiltiitte tiatalok-
kal az lfiusigi termet jfrnius
1-6n. A rem€lt sikethez
hozzdldrrult a vezet6s6g is,
hiszen t6rit6s mentesen
rendez6siikre boesitotta a
helyis6get. A csaknem 3OO

tiatalt a szervez6k k€rd6irnrel
fogadtik gondoskodva a jiiv6
ig6nyeinek felm616s3161. Es
val6ban elgondolgodtat6'
hogyan foghat6 iissze rend-
szefesen ez a 2O-4O-es
korosztily iisszehasonlitva az
6vtizedek alatt hagYominYossi
vilt ban sz6rakoztatissal melY
h6napr6l h6naPra tiibb mint 5
kiinnyff zen6t jitsz6 zenekart
foglalkoztatt.
Quittner Jinos az 3'Istv6'n a
kirily" melbournei Produk-
ci6jinak "temet6s6ntt intette a
szerepl6ket arra' hogy hall-
gassanak magyar rock zen6t
amely meglija helY6t a vilig
szinvonalban.
E;zek kiiziil villogat az
AI{ADEMIA amelY mondani
val6jinil fogva is 6rt6kes
sz6rakoztatist nYfrjt az

A Victoriai MagYar
Emberjogi AlaP jfnius 19-€n

megtartotta €vi kazgYiSl€sdt a

Magyar Kozpontba.

A titkdri besz6mo16 utiin a

tiszts€gviseldk lemondtak 6s a

tagok t1j tisztsdgviselSket
vdlasztottak.

Elnok: Amon Antal
Alelnok: KovesdY Andri{s
Titkr4r: Sziigyi Szilveszter

P6nzt6ros: Antal Pdter

A tagok koszonetiiket fejeztdk
ki a vezettis6gnek a kemdnY
munkdjuk€rt.

Sejirsiintr egyr*'snoll ttt-9T*
eLrnenlc Wrrel,oz.ni
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lnekeL €s

O-5 6l'es 1y.-tn k lt- sz&nt&ra
rninAen sz.:-.J.ar- d.. W-12 6:'d''i1

€L

fT\a*- K.ilzy".nrbott oz
tfi*t$t t e'.ern el/c sornoltib.n'

Szt:iLbk 6s nagT-szt;Ltik,

hozzaroL eL o gye-rn.Lel'ed

B;.'.bb f.tttt^gc'ttc*-t'
5z.ilvie: 9754 8175

€Jic, 9576 9921

egyiittes tehets€ges €s
tapasztalt zernreszei tolmicso-
lisiban.

Virjuh a folYtatist!.



Jrilius 6, szombat
Jrilius 7, vas6rnap

Julius 9, kedd
Jrilius 14, vasirnap
Jrilius 21, vas6rnap

Jrllius 28, vas6rnap
Jrilius 27, szambat
Jilius 28, vas6rnap

usztus 17, szombat
Augusztus 25, vasSrnaP
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D6l ibab N6pt6ncegYiittes b6lia
d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 1 l6rakor Reform6tus lstentisztelet
Mozi
I smeretterjeszt6 el6ad6s
d.e. 9 6rakor szentmise
d.e. 9 6rakor szentmise
d.e.'l 1 6rakor Reform6tus lstentisztelet
Social Klub Diszn5toros Eb6die
d.e. 10 6rakor Evang6likus lstentisztelet
Cserk6sz 86l
D6vay NagY Kamilla

AUGUSZTUSI ESEMFruYCX

Szent lstu6n b6l
Szent lstv6n unneP6lY

A kiivetkezd kiad{shoz, k6rjiik a cikket vagy hirdet6st legk6s6tb jfrlius 20'ig
fax-on gW2 7637, telefonon 9846 2671 y&gJ Kiivesdy Ev6nak, 79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni'
Szerkeszt6bizotts6g:

Atyim6s Erzsi: 98021631 Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andr6s: 98462675

KiivesdY Eva: 9846 2675,

B6rmi k6rd6ssel megieg]rz6ssel vagy |flf1,zi''sz6l6ssal forduljanak a
Szerkesztdbizotsi ghoz.
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RENDELESI fV

Szeretn6m a Magyar Kozpont havi H[RADO-jat megrendelni 12 h6napra'

Ara $12.00
NfV:
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MELLEKELEK '912 CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY

lNC.{posta cim: Hirado, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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