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HU][l0ffien
SokCig gondolkodtom. hogy hogyon is

kezdiem. Mivel hogy nem boi. ho o
bevezeto felkelti oz 6rdeklod6st 6s o cim is

fontos eleme egy disdgcikknek. Gondoltom.
elmelkedek egy keveset o Mogyor
Kozpont mlkod6s6nek fontossdgdr6l.
c6lioir6l. mert ozok igen f igyelemre
m6ltaok. Am vcl6szinUleg minderrol von
tudomdsuk o kedves olvos6knok. Moid
eszembe iutott o nogy osszefogdst igdnylo
Aldott Mogyororszag'. o Szobo J6zsef
dliol rendezett mrisor. bizonydrc voit
szerencs6lilk meon6znl Fs okkor lott o

kituno otlel, nem kell egyebet irni csck ozt,
hogy, HUNGAROFESL

Ezzel men mondfom tiiol, de toldn sikerul
felid6znem vele c legut6bbi Hungorofest
6lm6nyeit. Ir ok;kben m]ndez kellemes
eml6keket 6breszt. ozoknok orommel

ieleniem, hogy k6szL;16 f6lben von o
legkozelebbl, cmely 

-l998 
februor 2a-21-

23-6n kerul megrendez6sre, ho........

Ho seoiienekl
E. most kovetkezik oz. cmi szlnte
elmorodhototlon minden komolyobb
megmozduldsndl; k6rirlk. ki-ki ldrulion hozzd
otleteivel tuddsdvol vogy erei6vel.

As elso gyll6slnkon megolokult o n6gy fo
csoport. omi elengedehetlen o i6
szervez6shez. A solt6csopori dolgo lesz o
tud6sitds, a rekldmozds. A konyhocsoport

folvtot6dik c 3. oldorcn

4. e\f. 2. szrim. 1997 julius



Segitsunk egym6snak magyar 6lm6nyt l6trehozni
gyermekeinknek.

CDAqYA,R. 

'ACS 

Zocs,OpOP.C

Erdekes foglalkozdsok, k6rj6t6kok, magyar
6nekek 6s mes6k

0-5 6ves gyermekek szdrmAra
minden szerddn de. 10-12 6r6ig a

Magyar Kozpontban az ifjus6gi terem
el6csarnok6ban.

Sztildk 6s nagyszilfik, hozz1tok el a
gyermekeket!

B6vebb felvilagosit6s:
Szilvia: 9754 8175
Edit:9576 9921
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MAGYAR KoZPONT SZAUT6C6P
KLUBJA

Szeretne meghallgatni 6rdekes
szakemberek el6adisait?

A Magyar Ktizpont Szdmit6gdp Klub
tal6lkozik minden h6nap els6 szerd{j6n, a

Magyar Ktizpontban este 7.30-kor. Mindenkit
szivesen vdrunk, ha €rt, ha nem a

szdmit6g6phez. B6vebb felv'tJdg6sitilst add:
Barna Szil6rd: 956S 99f8.

Elvezze a kellemes l6gkcirt a

KOE.ONe

PREggO-8e&8&N
(teljes italenged6ly)

6s a vdltozatos 6tlapb6l vdlaszthat izletes
ebddet/vacsorSt.

NYITVATARTASI ORAK:

*CSAK JULIUSBAN *

SZOMBA.TON
este 6 6r6t6l ll is.

vASARNAP
d.e. 1 1-t6l d.u 5-ig

B6vebb felvil6gosit6s vagy
asztalfoglal as : 98AO 45M

JEGYEZZEBE NAPTARABA!

ARANY'ES XZOST gAT

1997 Szeptember 6-6n
szombat este 7 6rakor a

Magyar Kdzpont lfifs6gi
termdben



gondoskodik c kulindris 6lvezeiekrol. A
kidllftdsrendezok munkdidt nem ls kell
ismeiietni; eml6kezzenek o leguiobbi
oiletess6g6re, sz6ps6g6re. V6gtll. de nem

utls6sorbon emlitem o mLisorrendezok
csoportidt. Az o felodotuk lesz, hogy o
ldtogot6k vdltozotos. ldtvdnyos. oz
olkolomnok megfelel6 mtisorbon
gyonyorkodhessenek.

Aki kedvet. teheis6get 6rez mogdbcn.
bdrmelyik csopodhoz csotlokozhof .

Otleteiket. tondcsciksi vdrluk. A fo
koordindior Veto Olgo, telefon: q56l 7689.
Aki o konyhcl munkdbon tudno segifeni.
ielefonon is lelentkezhet Klemon Hoinolndl:
9560 3489.

Mdr az elso 6riekezleien sok figyelemre
m6lt6, megvol6sithot6 oilet, iovoslol hongzoti
el. P6ldaul tarihoindnk bemutot6t mogyar
kutyofcit6kb6l, ho lenne kello szdmu vizslo,
puli stb tuloidonos. oki szivesen elhoznd o
kutydidt. Kr;lonfele mestersdgek
bemutotdsdhoz is vdriuk o lelentkezoket;
gondolunk fofcrog6. bordiszmtives,
m6zeskoldcs-stit6. kerdmiok6szito kidllitdsrc
sdtrokbon. illefve e tdrgyok k6szii6s6nek
helyszinen tort6no bemuloidsdro. Az is i6
lenne. ho ki-ki kiprSbdlhotnd k6ztjgyess6g6t o

fazekos meslers6gben. ioidsfest6sben,
csigot6szto sodrdsbon. Pihen6sk6ppen
beL;lhetn6nk o vetito terembe, ohol
Mogycrorszdg sz6p tdioibon
gyonyorkodhetn6nek. Megismerkedhetn6nek
o bogr6csgulyds 6s o krirtoskoldcs
elk6szii6s6nek f ort6lyoivol. Et hogy o

legkisebbek se morodlonok ki. veluk 6s nekik

bdbszinhdzot 6pithetn6nk.

Szeretn6nk tovdbb oregbiteni i6hiri;nket oz
idegen olkJ vend6gek kor6ben. K6riuk, hividk
meg. hozzdk el bordioikoi. rokoncikat ls.

Szeretefiel vdriuk oz egyestjleiek 6s egy6ni
6rdelkodok ielentkez6s6t. Mondi6k el. mit

szerein6nek ldtni. holloni, ennil
Jekler lr6n

A kavetkezS Hungorofest megbesz6l6s

irilius 8-6n ,7 .3O kor oz Erd6lyi szobdbcn
lesz.

Ne felejts6k el -
Vas6.oap reggel ? 6rakor MAGYAR Hinnf az SBS televizi6 csat0rn6n.

KNOX-| ID6S NAGYAROK
KLUaJAIVNX H{REI

Azt hiszem, mdr mindenki tudio, hogy mi a
Wantirnai Aagyor Kozpont soci&l termbben
"szlkelank". Rendszeresen mindem masodik

kedden jdvunk dssze, de. l0 orata[. A kellemus

hangulatot takrozi az izgalmas "lcre-{erdk"

tdrsosjdtbkok, j6 ebed 6s a szervezell
kirdnduldsok.

Felejthetetlen 5 napban volt rdszank Aprilis
l*tal Aerimbuldban. A varos 6s kornydke, a

fermbszet adta gyanydru tengerpart, hegyek-
v6lgyek ude zald sz(ne, a meleg napsugdr
sokdl g emldkezetes marad szdmunkra.

Tanulsdgos video vet(tdst lattunk a fo
termel6s6rol, {orgdcs keszitdsrol ds egyben

a termlszetvddelemrdl is. K6sfolgaftuk a

{inom saitokat, dmLlkodtunk a teitermdkek
sz(t6sdnek {olyamatai n.

tovdbb sorolhat'ndm 6lmdnyeinket, de

mlg csok annyit: mindnydjan nogyon j6l
2reztuk magunkat!

Teleky llona

Az Ausztrdliai €rdalyi f4agyar SzisvetsLg

1991 i,:lrus 13-dn vasdrnap d.u.3 6rakor
ismdt meqrendezi

IS^4ERKEDESI
o6,uurANJAT

a Aagya, Kazpant Social Clublaban

Szeretettel hivluk erdLlyi testvbreinket, s
szdvetsdg tdmogat6it bs minden Erdaly

ugybt sziven vi selo honfitdrsunkat.

V enddgei nket uzsonndval vdrj uk.

A rdszvbtel dritalan.

IT
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Feh6r Z,olival

Hol sziilett6l?

Afrofihnfr'Aza
Mikor j citt61 Ausztr 5li6b a?

,96+ - &ar

Mi volt 61eted elsd munkdja?

gafi*z - 6aeQ6niQa*

Van e kedvenc vdrosod?

Bada(aQ

Melyik a kedvenc szined?

z60d

Ki a kedvenc szindszed?

latfr6l
Ki a kedvenc ir6dlkciltdd?

7 6Qa, ltA6o 5s, 7at6(l 86ndot

Melyik konyvet olvastad utoljdra?

egfi AsiA4a6aQ

Ki a kedvenc zeneszerz6d?

13.

Eiszt Forcnc

Mi a kedvenc 6teled?

P6tQ60t

Mit ut5lsz a legjobban?

vaezaQodfi*t

Mi a kedvenc id6tcilt€sed?

Qofi6*zQad6s - van *6p Qe*en

Van e javaslatod, vagy hazzdsz6l6sod a

Magyar Kcizpont jtiv6jdre vontakoz6an?

lffi&aa 6ssza Qa00eno tafitani

4.

8.

9.
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1997 mijus 31
..TALALJd:AZO*

Engedj6k meg, hogy szok6st6l e1t6rden, most ne
magdr6l az esetr61, hanem azokr6l irjak akik
hozzdsegitettek, hogy e rendezvdnyiink
eml6kezetes maradjon.
Csepelyi Rudolf kosztintdje (melyet Seb& Txdt
mondott el) 6s a "Foldem" cimii verse (a jegyek
bels6 oldal6n) em16kii1 szolgSl minden
r6sztvev6nek.
Bisz6k Jirlia 6rdemes miisora, a t(Blue Boystt
zenekar kisdret€vel emelte az est hangulatdt. A
szinpadi f€nydradat Atyimis Emil6rdeme. Vet6
Tibor citletes teremdiszit6se amelyh ez hozzS46ruIt

De6k Teri kdzzel festett kciszcint6 plakStja 6s

T6th Ter6z virdg diszei, melyeket az ifi. De6k
csalid segitett az asztalakr a hely ezni.
A terit6s, a vacsora el6kdszitdse 6s ti{1a16sa Csuk
Juci, Ferenczy Zsuzsa, Finta Erzsi, Finta Zoli,
Jand6 Juliska, Jand6 P6ter, K6sz6 R6zsika,
Miholecz Zsuzsa, Ozmond Ir6nke, Prokish
Erzsi 6s Vet6 Zsuzsa 6rdeme.
A gyors fe1szolg616st Ozmond lr6nke
ir6nyit6s6vat Atyim6s Adrian, Atyimis
Zsuzsi, Atyimas Andrea, M6sziros M6nika,
Miholecz Gabi, Svak Laci, Svak Dani, Svak
Sanyi 6s McMahon (Vet6) Vicki.
Kiilon elismerds a Svak testvdreknek akik nagy
hozz6ertdssel b6mul atos gyorsas 69 gal dol goztak.

Kulcsir Feri 6ltal kdsziilt asztalszilmok 6s a

bel6p6jegyek mindenki szitmflra kellemes
megpelpet6st tartogatottak.
Supka Margit hozz56rt6 segitsdget nyrijtott a

pdnztfuban 6s a tombola jegyek 6rusit6i, Pakai
Imre feliigyelete alatt, szintdn kitiind munkdt
v9geztek.
Az Ifjus6gi 6s Kulturr{lis Szcivetkezet nev6ben
kciszcinetet mondok a fent emlitett szem6lyeknek.
Az 6 segits6giik tette lehet6v6, hogy a o'til6lkoz6"

eml6kezetes marad mindenki sz{m{r a.

Kciszcinjiik kedves vend6geink tdmogat5sdt.
Atyim6s Erzs6bet

Ifj us 5gi 6s Kulturr{li s S zij vetke zet lgazgatdj a
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Alom6nya: 1700 kotet, ebb6l magyar
nyelvii 1521. Szlpirodalom (regdny, novella)
szindarab, ,vers, ifjusdgi, trirtdnelem,
miiv€szet, orsz6gismertetds, eml6kirat,
politika 6s ismeretterjeszt6. Ausztrdliai
magyar szerz6t6l55 mii van az 61lom6nyban.
A 179 angol nyelvti kiadvdnyb6l:
tortdnelem? magyar ir6k angol fordit6sban,
r{ltalanos ismeretek, lexikonok, filozofia,
stb.
Mindezek dijtalanul 611nak a Kcinyvtdr
lStogat6in ak rendelkez6s€re.

Miut6n otthoni kcinyveit mi{r rdgen kiolvasta,
a TV programok sem nyfjtanak kiilcincisebb
6rdek16d6st, ktilcscinrizzcin ktinyvt6runkb6l,
nem b6nja meg!

A kcinyveket o'on-line" katal6gus tdrja fel.
Kcilcsrinz6sek ideie:

minden csiiteirtcikcin II-2 ig, 6s

vasdrnap (katdlikus rnise utr{n) 10 - " 1l-ig.
A Kcizpontt6l tdvolabb lak6k szfimdra a
9762 9135 telefon megbeszdl6se szerint.

GONDOLATOK A KONYVN6T

J6kai M6r: A kcinyv csodSlatos utaz6s a

multban, jelenben 6s a jciv6be.

Maupassant: Az o1vas6, aki a kcinyvben
csakis velesziiletett lelki hajlamainak
kiel6git6s6t keresi, azt kivdnla az ir6t6l,
hogy alapvetl izl6s4nek feleljen meg, tehdt
mindfg azt a miivet vagy r6szletet min6siti
jelentdsnek vagy j61 megirtnak, amely
tetszik idealista, viddm, sikam16s, szomorri,
5lmodoz6 vagy realisztikus k6pzelet6nek. A
kcinyvek ndma tanit6k.

Cicero: Tegytik fel, hcgy az olvas6s c61ja

csakis a sz6rakoz6s, m6g igy is azt
gondolcm, hogy semmifdle elm6leti
foglalkozds nem mdlyiti el annyira
6rz6seinket? nem vil6gositja meg
drtelmiinket ugy, mint a kcinyv.

Illyds Gyula: Mi6rt olvasunk regdnl't? Mert
keveseljiik ismerdseinket? Vagy mert
ismerdseinket sem ismerjiik igazan? Az6rt
olvasunk, hogy min6l tdbb ember sors6ba
hatoljunk, s egy kicsit tdvolr6l, veszdly n6lkiil
meg is osszuk sorsukat.

KosztolSnvi Dezs6: A ktinyv a szellemi manna,
ame1yb6l mindenki j6llakhat az 6gi t6pl6l6k,
amely mindl inkdbb fogyasztj6k, ann6l t6bb
lesz be16le, a biivcis kenydr, amely senkit se

hagy 6hen, minden ins6get kiel6git, hatalmass6
tesz, ugyhogy mindenki az ismeretek t6k6se 6s

nagybirtokosa lehet {ltila, gondolatmilliomos.

M6ricz Zsigmond: A kcinyv 6s az 6let ngyanar.
A kcinyv egy rdsze az 61etnek. A ktinyvekben
lefektetett dletanyag biztosabb m6rtdk, mint az

elfo1y6, eltiin6 val6s6gos dlet.

L6szl6ffy Aladdr: A konyv szeretete kciti cissze

legjobban az ir6t az olvas6t €s azt aki ezt a

viszonyt Spolja, a kcinyvt6rost.

Faith Anny

Erdekess6g!
Nem rdg vettem meg Beethoven Istvi{n Kir6ly
nyTtdnyt, ami kiiltjnbsen megtetszett "Istvdn a
kir6ly" rock opera 6ta. Az ismertet5 kdnyv igy
'tt:

King Stephen and the Ruins af Atherc belong
together, for all their dffirent dramatic
settings, respectively Hungary and Greece.
The play-write Augustus von Kotzebue
composed these two krts for performafice on
the same evening, the occasion being the
opening of a German-language theatre in
Pest. Beethoven's incidental music for both
seems to have been written in some four
weeks. There is also a woodwind tune with a
Hungarian flavour rare in Beethoven and tlrc
general mood is comiderably less serious than
the historical events surrounding Hungary's
national hero.

@olydor International GmbH, Hamburg)
Kiivesdy Eva
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S A Regnum Cooperative szombat, julius #
& l9-en este 7 orai kezdettel, dalos #
<L musoros &
i tanc-estet rendez a Magyar Kozpont /_\

) nasy termeben es a Social Klubban is *^

$ " 
ahol vacsora lesz felszolgalva. Ys-#

fu az est tiszta bevetelet iotekony celbol az #
S O-Becsei P6ter Antal plebanos altal #
{ kuldjuk el az egyhaz rendelkezesere. #
i valamint a Szent 

Jlu.un 
templomunk p

^* fenntartasara is. a.b #
S Az est musoran fellepnek: #
S Bisziik Jrilia enek-muveszno. *
g a K6k Fiuk. #

a Gyongyosbokr6ta N6ptdncegyuttes
es Csik Eva az egyuttes egyik tancosa

aki nehany nepdalt fog elenekelni

Belepodij: $12, nyugdijasoknak $10 es
55 12 es IB ev kozotti flataloknak.

Vacsora: Debreceni es virsli, dinsztelt
kaposzta, rakott hagymas krumpli es

almas meo tokos retes.

,i r r|
Erdeklodok hivjak:

ifj Pakai Imret. 9800 i676

GRATULALUNK

aVardzslat a szinpadon cimfi

el6ad6s rendezdinek 6s szerepl6inek.

El6adtak rdszleteket Szophokl6sz,
Miller, Moliere, Rostand,

Shakespeare, Csehov, 6s Ibsen- t61o

term6szetesen magJrar v6ltozatban.
Gratul6lunk f6rendez6nek 6s az egy-
egy szindarab rendez66nek valamint

a tiibb mint harmic szerepl6nek.
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AptAn"egg&Ites
sikeres (nagy) trfnccsoportj a mellett

gyermek

(5 6s 10 6v kciztittiek)

csoportot indit.

Elsd pr6ba jflius l4-6n,hdtf6
este "7 -t6l aMagyarKcizpontban

Bdvebb felvil6gosit 5s: 97 95 897 2
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.t0t-tust NAPTAR

J0lius 5, szombat D6libab n6ptincegyiittes b6lia
J0lius 6, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 11 orakor Reform6tus lstentisztelet
Mozi

Juf ius 8, kedd Hungarofest rendezlbizattsig gyfilese
Julius 13, vas6rnap d.e. 1 1 orakor szentmise

Erd6lyi sz6vets6g ismerked6si d6lutania
Julius 19, szombat "Adtal uram, adok 6n is"
Julius 20, vasdrnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 1 1 orakor ReformStus lstentisztelet
J0lius 27 , vasarnap d.e. 9 6rakor szentmise

d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet. Az
Evang6likus Pusp6k r6sztvesz a szertart6son.
M indenkit szeretettel v6rnak

AUG USZTUS I ESEM EI.IYCT

Augusztus 2, szombat Cserk6sz b6l
Augusztus 3, vas6rnap Disznot6ros eb6d - Social club rendez6seben
Augusztus 10, vasdrnap Mozi
Augusztus 16, szombat Szent lstv6n b6l
Augusztus 24,vasfurnap Szent lstv6n unnep6ly

A kiivstkez6 kiad6shoz, k6rjiik a cikket vagy hirdet6st legk6s6"Un jirliUs 20'ig
fax-on 98A27637, telefonon 98462615, vflBy Ktivesdy Ev6nak,79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkesztdbizotts6g:

Atyim6s Erzsi: 980,276370 Bacsa N6ra: 9850 6210, Kiivesdy Andris: 9V62675
Kiivesdy Eva: 9846 2675,

B6rmi k6rd6ssel megiegyz6ssel vagy hozzisz6lilssal forduljanak a
Szerkeszt6"bizots6ghoz.
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RENDELESI iV

Szeretn6m a Magyar Kdzpont havi H[RADO-jet megrendelni 12 h6napra.
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MELLEKELEK $O CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cim: Hirad6, 760 Boronia Road, Wantirna 3152)
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