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Az elGadiisok id6pontia:
l|liiius I-dn csiit0rtdkdn este ?.30-kor, utfna

frissitd 6fdsk italok
Mriins Z-itn, pnteken: este 6.{X}'kor fo*ladis,

6.30-tor eldadiis
(An*iol nyslven, meg$ivott venddgeink szimira)

8.15-kor vacsora a Kdzpont naglytermeben
Miius 4-6n, vasirnap: d.u.4-kor,

utina frissitO etclck italok

tlolyiirak:
l-en $l6.00, nyugdijasoknak $14
z-an $3O. OO vacsoriival
4-€n $18, nyu€diiasoknak $16.00

Jesyrendeles es toviibhi taiiekoztatiis:
Regnum *larianum:

9509 3383, 95{19 5068,
Juhiisz Etelka:

9795 8972
(miius Z-dra egyediil Juhiisz Etelka)

Ktisztin et n yilvrfln itris !

KOSZO fAnOfYNAK, hogy az
I{usdgi €piilethez vezet6 l6pcsdket fjra

rijra javida. (Sajnos lelki vakok
jdrnak a Krizpontba 6s a jdrmiiveikkel
szdmtalanszor let<irik a l6pcs<5 sarkait,
illetve sorait.
CSUK TIBOR-nak 6s TIBBNSZKY
JEN6-nek, hogy az fj korldtot
elk6szitettdk"
F'BHER ZOLTAN-nak aki mindenben
igyekszik segits€giinkre lenni.
NAGY PA1\Nl-n€ninek, hogy a sziiks€g
van, mindig segit.
A FINTA h6zasp6rnak akik a szd szoros
6rtelm€ben gcndunkat dselik.
SZABOLCSKY JUTKA-nak a

ruharakt6r Strsndezdsddfi .

Es minden m6s szemdlynek aki ha tehetik
segit, mert segitsdg n6lkiil, lapos
bankszi{rnldval az a sok l5togat6 a
kiikinbrizd csoportok csukott ajt6kra

Itj us6gi 6s Kulturr{lis Szovetkezet
Igazgat6i

A Regnum Sztivetkezet szeretnd
bejelenteni, h,ogy 

^ 
tervezett mijusi

ebddet az "Aldott Magrararszirg"
el6ad6s miatt jrinius 8-6n fogia
megtartani.



Segitsunk egym6snak magyar 6lm6nyt
l6trehozn i gyermekeinknek.

mAqYAfr
lLC.sTocsopofrc

€rdekes foglalkoz6sok, korj6t6kok,
magyar 6nekek 6s mes6k

0-5 6ves gyermekek szitmAra
minden szerddn de. 10-12 6riig a

Magyar Kozpontban az ifjus6gi terem
el6csarnok6ban.

SztilSk 6s nagyszrilSk, hozzdtok el a
gyermekeket!

Bdvebb felvilaoositds :

Szilvia: 9754 8175
Edit: 9576 9921

lK" 6zi*onk a l""du el[k l,"lub i a

,9 h",ztmunLe Ledx,et\L l$ubia

minden honnf, misod.ih. esfitiirtiiltdn

tal6lLozth,, delutan 2 hrabor a

Sz.ent Jstu6* templom alAt buA

t6rsulg6ban. &LtndenLl hozza

maq6.ual sai6t h"azlmunh,6i6t;

ltimz4sbun, uarr 6.sban inggenesen

ba?het landrsot szal<nrti;tUl.

9Lauanl,.,!nt ugA delutdnt egyfitt

elti;lt e - bellemes Liirngezetben -

szeretettel ud.runh, minden

erdeLladtt.

'l ow abb i f elvtlag a s{t 6st lLayhet :

Jttah. &agdi"at' 9544 7 162,

Bogndr Wltnil,9 ry45242

KO&ONA

P&ESS,O-8e&

Elvezze a kellemes
ldgkort a

KO&ON&

P&flSgO=B,AREeN
(teljes italenged6ty)

6s a vdltozatos 6t1apb61

v6laszthat izletes
eb6det/vacsor6t,

NYITVATARTAST 6NAT:
csiiToRrorrdr -

SZOMBATIG
este 6 &6t61 11 ig
VASARNAP

d.e. 11-t6l d.u 5-ig

B6vebb felvili{gositi{s vagy
asztalfoglalds : 9800 4544

Eln6z6st!
A mrilt honapi Hirad6ba hiba
csriszott a naptarba. Elndzest
kdrunk a kedves olvas6inkt6l
6s remdljiik nem okozott
senkinek kellemet-lensd eet.

A Szerkeszt6sdg
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FEL}tfVAS ECY TALALKOZdRAI

ImmSr negyven 6v telt el az 1956-os
Szabadsdghnc utini kiv6ndorl6s kezdete
6ta.

Vajon, akarunk-e eml6kezni ezekre az
elmflt f6j6 napokra? Kciszcinetet mondunk-e
a sorsnak, hogy ilyen tdvolrs sodort
benniinket?

Bizonyfua mindannyiunknak vannak j6 6s

rossz em16kei. A sziildfcildr6l val6 tdvoz4sra
nem a legkellemesebb az eml6kez6s, de,
vi{ndorldsunknak voltak olyan ifllomdsai,
melyekre j66rz6ssel tcilt el a visszatekintds.
Mds orszdgok/ndpek megismer6se, de
kiilcinosen a gyiijt6tdborokbani isme-
rets6gek, bmdtsSgok melyek sok esetben mai
napig is megmaradtak. A sors
cisszeforrasztott benntinket 6s ennyi 6v
tdvlatdb6l csak a sz6p rdszekjcinnek inkdbb
a gondolatainkba 6s talan n6ha, n6ha arra
gondolunk milyen j6 lenne lStni azokat
akikkel egyiitt vdrtuk az indul6s pillanat6t
vagy egyiitt utaztunk egy ismeretlen jciv6
fe16.

ErrSl lehetne m6g sokat irni, de ink6bb
jdjjiink cissze a melbounnei Magyar
Kcizpontban, ,mdjus 31-6n rendezd
"TALALKOZORA" melyre mindenkit
szeretettel vdr a rendezds€s..

Az Ifjusdgi 6s Kultur6lis Szcivetkezet
Igazgat6s6g nev6ben

HUNGA?OFE}T 9A

A Magyar Kiizpont lgazgat6siga
tervbe vette Ilungarofest 98
rendezSsfit.

1998 februir 2l-23.

Ha szeretne segiteni vagy iitlettel
hazz6i6rulni, I6pjen 6rintkez6sbe;; a
Kiizpont egyik igazgat6jiv al.



1997 Aprilis 12

KISEBB.NAGYOBB
JAVITASOK I\APJA

HAt, meg kell mondanom nem volt
tolong6s, de ennek ellendre sikeri.ilt
egypr{r dolgot megcsin6lni. Mint peld6ul:

l. Az lfiusSgi 6ptilet als6 termdben a

Korona Presso ktilsd fal6n thtongo nagy
llukat megjavitani, melynek a kisebb
darabj{n egy l6bnyom 6keskedett. 2. A
fels6 terem vdszkijaratinil, a hi6nyz6
parketta potolva lett. 3. A szinpad alja
6trendezve, kitakaritva. 4. Ablak 6s

terasz mos6s I terasza el6k6szit6se a

fest6sre. 5. Ifius6gi dptilethez vezetd
ldpcsSk korl6tai lefestve. 6. a fiiggonyok
tisztit6rsa es javit6sa. 7. Az eldcsarnok €s

terem mennyezet6nek beinott vagy
elrong6lt, hajlott r6szeinek kicser6l6se.
(Ez az utols6 munkd,lat a k6vetkezd
szerd6n folytatodott es meg alkalom
adthn folyat6dik.)
Az l{us6gi Igazgat6shg nev6ben
koszonetet mondok a kdvetkez0
szem6lyeknek, hogy meghallgatt6k
k6r6stinket: Boros Emil, K6sz6 R6zsi,
K6sz6 K6roly, Kovesdy Andris 6s Merkli
Ferenc.
A munkis csoport tobbi tagja azlflushgi
Szovetkezet lgazgat6ib 61 6llt, n6vszerint :

Stilly Eta, VetO Olga"
Hende J6zsef, Seb6k
Zsolt 6s ezen sorok
iroja

Atyim6Ls Erzsi

MAGYAR KoZPONT SZ,A,TTNiT6Cf P
KLUBJA

#iszAffi ffi iAniie$i:'$lgff ffi FtS
i pi&iao'Igg ::ki#tsF;l

Szeretn6 megtudni, s6t megtanulni, hog5r

milyen is ez a digitdlis vez€rl€si|j masina,
amely lassank6nt a. mai 61et minden
teriilet6t behlJazza?
mit jelent az, hogy "kozponti egysdg",
"mem6ria". 6s ^z ezeket miiktldtet6
"pfogfam"?
alkalmas ez a g6p arra, hogy bdrmely
felhaszndl6nak a munk6j6t felgyorsitsa 6s

elvdgezze az adatfeldolgozds f6raszt6
(gyakran igen unalmas) feladatft?
milyen iizleti elSny6ket 6lvezhetnek azok
akik haszndljdk az "Intemet" hfl6zatot?
hogyan lehet (avagy milyen
megfontoldsok alapjrin c6lszerd)
eldiinteni, hogy milyen szr{mit6g€pet kell
venniink, avagy egy6ltal6n 6rdemes-e
kdlteni 16?

mit jelentenek val6ban azok a fura
kifejez6sek amelyeket mindenki haszndl,
de nem mindenki 6rt meg? (FDD, HDD,
16 Mb mem6ria, CD-ROM, PC, Mac,
stb. stb.)
milyen el6nyei vannak a "Windows 95"
3.1 vagy 3.ll haszn6latilnak magyarul
vagy angolul?
hogyan miik|dik az Angol-Magyar sz6t6+
a sz6'rnlt6gdpen"

. hogyan szedjen sz6t €s rakjon ossze egy
szdmit6g6pet?

. milyen is a szdmit6gdp "nyelve"?
SzeretnS megtanulni?

Szeretne meghallgatni 6rdekes szakemberek
el6adisait?

A Magyar Kdzpont Szdmit6gdp Klub tal6lkozik
minden h6nap elsd szerddjfn, a Magyar
Kiizpontban este 7.30-kor. Mindenkit szivesen
vdrunk, ha6rt, ha nem a sa{mit6gdphez. Bdvebb
felvndg6s=ttilst add: Barna Szil6rd: 9560 991E,

HAJRA PITYU!!
1997 milreius 23, d.u.4.30

Kuszli csal6d izgalomt6l, de egyben iirrimtdl kipirulva lrkertt az Ifjus6gi dpUlet el6csarnokdba, ezt kdrdezve - Ugye m6g
nem keriilt sor a Kalocsa Tdnccsoportra? - v6laszom - nem 6s mdg van iddtitk, hogy Pityu 6tdltdzziin.
Miutdn elk6sziiltek, a sziilOk ism6t feljrittek ds elmondt6k, hogy mi6rt kdstek 6s milyen nagy 6r0m 6rte 6ket a M6rciusi
megeml6kezds el6tti 6r6kbau.
Ugyanis, Kuszli Istvdn (Pityu) a Kalo.csa T6nccsogort egyik lelkes tagja a victoriai "Little athletics"-en vett rdszt, ahol
6z €ven aluli k6t rekordot dontcitt €s OT ARANYERMET nyert. Komo1y szdnd€ka a magyar-ausztrdlokat kdpviselni az
Olympi6n.
Sajuos, mivel az el6adds kezdete ut6n 6rkeztek igy nem keriilt sor ennek a j6 hirnek atovdbbitdsdra a k<izcinsdg fel6,
pedig j6lett volna ha bemutatkozik €s tapsviharos buzdit{st kap a jtiv6re.
De mivel ez nem igy tiirtdnt ezutdn, kedves engedelmiikkel kiv6nok mindannyiunk nevdben neki kitart'{st 6s sok sikert.

Atyim6s Erzsi. 
4



9 %lagga, (Xdzpo* 
Qalibab

%fiplfuncegguttese

<jzerefellel negbioja Onl oalamint kedoes

bardtail a

/t/.%evm%cod qgcgg
nelget 1997 jnlius 5-6n szombalon esle

7.30 t6l 6jjel1 6rdig tart a

%l agg ar 
(X 

ozp on t n agg tern 6b en. .

9aggog6, sz6rakozlal6, szinet misor!

9 nfisorban fe//6p lobbelc lcazott a

fr'laggar(Xultur(Xdr,

a Qganggitsbo/crdla,

az%'I(HBCX at

a 9 olib ab Mnccsoporfai.

* %l agga, % 6gges zeneLar
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9zleles odcsora
* 9/ari siilendngek

n (Tonbola

(Xedoenc ttulal l:ozza nagiloalgg0

Eel6.rdi'' ,Sfi , ngugdijasolcnak: $10
76 doen aluliaknalr,36.

A!!r*! balggeknek kisestdlg i,

fdrfi aknak si)tdt oltong.

F"ottrendelds:
{Arbdn Verenc' 9569 0252
9*on 0i!!a: 9646 4565

9ird9lona: 9569 6566

}nxnuAuz A
{LINDERS RANG€S-BE

Adrcius vbgbn szabadsdgunkat a

Ddlausztrdlial Ff inders Ranoes-be
toltottak. Aelbournetol korulbeldl Lgy as

{61 napi aut6 (tt. ez Ausztrdlidnak egyik
IeEszebb rdsze. Wilpena ?ound a

koz6ppontja lnnen gybnyoru setdkat,
tllefve kirdnduldsokat lehe'f t'enni. mint
paldaul Brachino Gorge. De ho volakinek
nagy az 6rdekl6ddse az
"outback" irdnt, akkor
meg 200 kilombterre
Arkarooldba kell
utaznio. Arkoroolo nem

olyan rbgen m2g birka
tenybszto btrtok voft,
de most mdr turisla
fogoddssal {oglalkozik.
lnnen is gybnybru tdlyak es

vdridk a ldtogatot.
s6idnyok

Kuiotcisok szerint o Flinders Ranges tobb
mil[i6 6ves 6s ez oz oka, hogy meg mind(g
tudosok tanulmdnyozzak. ?eldaul most is
jonnek AmerikabAl kutatdst {olyfatni mert
bizanyitdkot keresnek hogy mds bolygon
is van vagy volt volamilyen 6let.

Alanliuk ezt a csoddlqtos viddket
olvanoknak skik a termdszetet szerefik 6s

Lrtdkelik az igozi "outback" atmosz{6rd.t.

Kovesdy A & e



Mr Phillip Ruddock, bevdndorldsi 6s

multikulturdlis tigyek minisztere
p6nteken, L997 riprilis 4-6n meginditotta
az oregekrdl val6 gondoskodds 6s elLitds
terv6t a Victoridban 616 kiiz€p 6s kelet
eur6pai kozbssdgek szdmdra.

Ez a jelentos kivizsgSlis, melyet a federdlis
kormdny ftnanszirozott, az€rt fontos, mert felm6ri
a kisebb oreged6 nem angol-anyanyelvir csoportok
jelenlegi 6s jov6beli szriks6geit.

Az Egdszs6gugyi 6s Csaldd Szolg:iltat:isok Osztdlya
mdr vdgzett kutat6munkft a nagyobb etnikai
k6zdss6grol - olaszokr6l, gordgokr6l, lengyelekr6i,
kinaiakr6l, mdltaiakr6l 6s hollandokr6l - azonban
a kisebb kdzossdgek szuksdgei nem lettek fe1m6rve.

Ezt a kutat6munkdt az6rt inditott:ik el, hogy
ezeknek a n6pi csoportoknak tdrsadalmi 6s mi{s
kulonleges dregkori szuksdgleteit meg lehessen
hatdrozni. A kovetkezd n6pi csoportok vettek r€szt
ebben a tanulmdnyban: cseh 6s sziov6k, magyar,
lett 6s ukrdn.

A fentemlitett csoportok kivdlasztdsdnak okai:
i. gyorsan oreged6 kozossdg, ahol a kozossdgek

tobb mint fele 60 6vesekb6l, illetve azon feliili
koniakb6l 6il;

7. a mtiltban ezeket a kozossdgeket nem
tekintettek jogosultnak tdmogatdsbeli
els6bbsdgre s ennek kovetkezt6ben szdmukra
nem dolgoztak ki programot;

3, az oregpolg:irok csoportjainak csak minimdlis,
vagy egyditaldn nem volt kapcsolatuk a

szolgdltatdsok ell:it6ival vagy a

kormdnyszervekkel s nem volt drtestil6suk
arr51, hogy milyen szolgfltatfsok 611nak az

oregebb korosztdly rendelkezdsdre;

4, a Home and Community Care (I{ACC)
szolgdlat elldtdinak nem volt tudomdsa a

kisebb etnikai kozdss6eek szuks€seir61.

Ezeknek a kozoss6geknek nincs
tapasztalatuk arr6l, hogy hogyan lehet
p6nzbeli timogatist kapniuk sztiks6ges
programokra 6s szem6lyi szolgS.'ltat6sokra.

A tanulmdny foleg r:imutaott arra, hogy a kisebb
etnikai csoportoknak egydni szuks6geik vannak,
melyeket kulonbozo kormdnyszerveknek
orvosolniok kellene. Rivildgitottak arra, hogy az

angol nyler,'tudds szintjei olyan probldmdk
melyek akaddlynak bizonyultak a rendelkezdsre
d116 oreggondoz6 szolgSltatitsok felm6r6sekor.
Sziiksdg lenne egy olyan kampdny bevezet6sdre,

ameiyek el6segften6 az egdszdgugyet 6s a tanuldst,
6s elosegiter'6. az oregek j6 egdszsdgi dllapot:inak
megtartds:it 6s csokkenten6 a betegs6gek
valSszinus6g6t. A megdllapitrisok arra mutattak,
hogy az etnikai elektronikus 6s nyomatatott
hirkozlds nagy szerepet jdtszott az informdci6k
terjeszt6s6ben dreggondozd szolgSltatdsok,
eg6szs6gugyi kdrddsek 6s mris oregeket 6rinto
informdci6 terdn. A HACC szolgdltatiisok
csek6ly haszndlata miatt, szuks6g van az etnikai
kozossdgek in{orm|lSsdra az el6rheto
szolgSltatdsokr6l 6s kulturSlis szempontokb6l
figyelmesebb6 kell oket tenni.

Az id6sebb magyarok kozossdge az alanti
t6nyeket hozta fel:
1. egy magyar dpo16-otthon l6tesitdse amelyik

kulturSlis 6s nyelvi szempotnb6l 6rzdkeny
gondoskodrlst nyrijt;

Z, egy nagyarul besz616 szociiilis munkds vagy
egy oregeket gondozd munkds alkalmazdsa,
aki tdmogatnd a magyar kozoss6get szociSlis

seg6l1yel, sz6rakoztat:issal, bekapcsolodva
azokba a szolgdltat;isokba, amelyek
elomozditan:ik szuks6gleteiket s mds
kdrd6seket amelyek az 6regeket drdeklik;

3. hogy az oregeket gondozd szolgdltatdsokrSl
folvtatodik a'1. oldalon



meg a vdrosi tandcsi szolgfltatdsokr6l
s2616 informdci6 legyen eldrheto
magyar nyelven;

4. jobb kozieked6si rendszer kiaiakit:isa
ahoz hogy az id6sek r6szt vehessenek
klubjaik talilkozdin 6s mds kozoss6gi
programokon 6s tev6kenys6geken.

A tanulmdny ndhdny javaslatot tett. Egy
ot 6vre szo16 tervet kellene kidolgozni,
amely megjelolnd ezen kozossdgek oregkori
szuksdgleteinek tipus:it. Mindent megelOzo

fontossdgri minden egyes kozoss6g szamdra
egy oreg gondoz6 munkds kinevez6se,
mikdzben a HACC szolgSltatdsok jobban
hozzS{4rhet6v6 vdlndnak az oregek szdmfira
azzal, hogy kulturdlis szempontb6l
6rz6keny szolgSltatitsokat adna.
KidolgozandS az etnikai rddi6 jobb
kihasznSld"sa az erre vontakoz6
inform6ci6k terjesztdsere, meg folyamatos
tanfcskozds az etnikai kozdssdgekkel a

gondot okoz6 kulonleges dolgok
orvoslSs:ira.

A tanulmiiny n6gy magyar id6sek klubjrit
foglalta magdban.Nagyobb Dandenongi
Magyar Idosek Bejegyzet klubja, Prahrani
Magyar Idosek klubja, Knoxi Magyar
Idosek klubja 6s a Nunawadingi Magyar
Idosek klubja. A n6gy Magyar id6sek
klubjai kozul hdrmat a 80-as 6vek v6ge fe16

alakitottak, a Knoxi Magyar Idosek klubjdt
pedig 1995-ben. Ezeknek a kluboknak
alakitdsa annak a felismer6snek voltak a

kovetkezmdnyei, hogy oreged6s sordn az

emberek szocidlis szuks6gletei
megvdltozank. Kevdsb6 drdekli 6ket
bdlokon, koncerteken 6s tdncest6ken valS
r6szv6tek s el6nyben r6szesitik a kdrtydzdst,
sakkot vagy bingot 6s szivesebben 6tkeznek
tdrsassdgban. De sokkal fontosabb dz,

hogy ezek a klubok csokkentik a

potenciSlis tiirsadalmi elszigetel6st. Egy
1995-ben v6.gzett feim6rdsben melyet a

Deakin Egyetem r6szere hajtottak v6gre,
nyivrilval6vd vSlt hogy a kulonbozo idosek
csoportjainak tagjai szSm6ra a heti/k6theti
tal:ilkoz6k tiirsadalmi kapcsolatuk
f6nypontja volt 6s hogy "el nem
mulasztandk a taldlkoz6kon val6

rdsztvdtelt, hacsak nem betegs6g miatt." Ez

megadta nekik a lehet6s6get a veluk
hasonl5 hdttdrbol va16 6s hasonld
tapasztalatokkal rendelkez6 tagokkal va16

tal:ilkoz:is, hogy anyanelvukon
beszdlgethetnek s hogy 6lvezhetik azt az

drzest amelyet ez 6breszt, hogy egy olyan
kozossdghez tartoznak ahol szuks6g eset6n

drzelmi tdmogat6sra szdmithatnak. Sajnos
a magyarok szdtsz6rva 6lnek
Melbourneben, igy a talslkoz6helyekre
va16 eljutris egyre nehezebbd vdlik,
ahogyan a kozdssdg oregszik.

Jelenleg a magyar idosek klubjai anyagi
tdmogatdsukat a HACC-tol nyerik ds hogy
jutdnos dron kapj;ik a vdrosi tandcstdl
helyisdget az osszejoveteleikre. Ezek az

anyagi tdmogatdsok azonban szukosek s 6s

mindig csokkenek. Ez annyit jelent, hogy
a csoportoknak jovedelmuket hogy a

fenmaradiisukat biztositsiik es jutdnyos
Sron 6tkez6st es hogy szuks6gszerfien
tdmogatdst tudjanak nyrijtani.

Az idos magyarok klubjai korulbelul 700
magyarrdl gondoskodnak. Ezek a

csoportok igen fontos szerepet jdtszanak
tagjaik 6letdben s nem csak a kiilonbozo
korm6nyoktSl van szuks6guk tdmogat:isra,
hanem a sz6lesebb magyar kozoss6gtol is.

Mi, a magyar kozoss6g elvdrjuk a

szervezetekt6l 6s a szolgiiltatdsok elletOitOl
hogy tegy6k magukdvd a tanulmdny
megSllapitdsait 6s javitsdk a szolgdltat:isok
szintj6t az id6sebb magyar kozossdgnek s

ezzel tegydk 6letuk utolsd szakasz{t
boldoggd, k6nyelmess6 6s ondll6vd egy

kulturdlis szempontb6l 6rzdkeny
kornyezetben.

Kovesdy Eva

1,1,i$'''€i



MAJUSI NAPTAR

Mdjus 1 , csut6rt0k AtOott Magyarorsz6g - magyar nyelvfi el6adis
M6jus 2, p6ntek Aldott MagyarorszAg - angol nyelvii el6ad6s
M6jus 4, vasArnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 1 1 orakor Reformitus lstentisztelet
d.u. 4 orakor Aldott MagyarorszAg- magyar nyelvfi
el6ad6s

MAjus 1 1, vasAfnap d.e. 1 1 orakor szentmise
Mozi

Mdjus 18, vasdrnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 11 orakor Reformitus lstentisztelet

MSjus 25, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet
(Stoltz Evang6l ikus puspOk l6togat6sa)

M6jus 31 , szombat "TalAlkozo Est" - lfjusagi rendezv6ny

JUNIUSI ESEMFNYEK

Jfnius 1, vas6rnap Mozi
J0nius 8, vasdrnap Regnum Eb6d
Jrinius 14, szombat Kalocsa N6pt6ncegyiittes b6lja
Jrinius 29, vas6rnap Diszn6toros Eb6d

A kiivetkezd kiadishoz, k6rjtik a cikket vagy hirdet6st legk6s6tn mijus 20-ig
fax-on 98A27637, telefonon 98/i62675, y&BJ Kiivesdy Ev6nak,79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkesztdb izottsitgz

Atyimis Erzsi: 98027637, Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andris: 98462675
Kiivesdy Eva: 9846 2675,

Birmi k6rd6ssel megieg5rz6ssel vag5r hozz6sz6l6rssal forduljanak a
Szerkeszt6'bizots6ghoz.
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- - -RENDELESI fV
Szeretn6m a Magyar Kozpont havi H[RADO-jet megrendelni 12 honapra.
Ara $12.00
NEV:

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

ASSOCTAION I
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