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szeretetiel vdrlo Ont, kedves
cscrlddiAt vclomint minden mcgyorl

o Mogycr Kozpont lflrlsdgi ierm6ben
tcrtondo 3 fogdsos eb6dre

vosdrnop irlnius 14, 12.30 6rokor.

l2 oratol o Nefellts du6 sz6rokoztot6
zen6t idtszik.

Belepoiegy: 15 dolldr
nyugdilosoknok' I 2 dolldr

csclddi iegy {ker feln6tt,2 syerek) 40 dolldr
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idnius 1 1-i'g cz alobbi
telefonszd mok egyi k6n:

Amon Lillo: 9B4B 4865
Rrnd llono, 9569 8586
Szob6 Edir: 9560 n7A
Urbcn Ferenc: 9569 4252
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A 66YICTORIAN

MULTICULTURAL
COMMISSION" MEGHIVASE

A Magyar Kcizpont igazgat6i a

Kcizponton beliil miikcidd csoportok, az

SBS magyar rddi6 6s a Segitd Szo1g61at

kdpvisel6i mdjus I3-6n ismertet6
besz6lget6sre voltak hivatalosak a

"Victorian Multicultural Commiss-
ionn61". A Victoriai korm6ny 6ltaI
fel5llitott iigynciks6g (Commission)
1993 6tamiikcidik mint egy osszkcitci 69

a kiilcinbciz6 ndpcsoportok 6s a kormdny
kozcitt.

Az elndk, Stefan Romaniw kriszontotte
a magyar kdpviseletet 6s rtividen
ismertette az iigynciksdg h6tterdt 6s

hatdskiirdt. A kcjvetkezd iigyncikcik
vettek rdszt Mr Joe Pavlovic 6s Mr Duc-
Dung Tran.

Ez a meghivds alkalmat adott a magyar
kcizciss6get 6rint6 6s es az iigynciks6g
hat6skcir6hez tartoz6 t6m6k
megbesz6les6re. Tobbek kozott a

kcivetkezd t6m6k lettek felhozva:
magyar konyvek a kcinyvt6rakban,
magyar nyelvii tandcsaddk kik6pz6se
valamint a magyar nyelvii tolmdcsok
hi6nya.

A'Victorian Multicultural Commission"
6s a magyar kcizcissdg kcizcitti kapcsolat,
saj6t drdekiinkben nekiink magya-
roknak, 5po1ni €s fejeleszteni kell a

iciv6ben' 
K.E.
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Besz619et6s a Victoriai Magyar
SziivetsGg 6s aMagyar Kozpont kozatt.

A Victoriai Magyar Szovets6g 6s Melbournei
Magyar Kcizpont besz6lgetdst tartott a Szent
Istvdn templom tSrsaIg6jfiban 1998 6prilis
24-6n.
Jelen:
Magvar Kozpont: Atyim6s Erzs6bet,
Baranyai Imola, Faith Ferenco Kovesdy
Andr6s, Szadovszky Ferenc, Szetey Istvdn,
Vetd Olga, Vet6 Tibor,
VMSz: Fadgyas L5szl6, Harty6nszky
Marika, Harty6nszky Pi{1, Hetyey Sdndor,
Kapitdny Jen6, P6los Istvdn, Po6r Erzsdbet,
Urmossy Zolt6n,

Fadgyas Ldszl1 rcividen ismertette a VMSz
alapelveit 6s hangsrilyozta, hogy 6szint6n
kiv6nnak egyi.ittmiik6dni a Magyar
Kcizponttal.

A Magyar Kcizpont rdszdr6l Kovesdy Andrds
olvasta fel a Magyar Kcizpont eddigi
teljesitmdnyeit 6s a jciv6re va16 c61kiti3zdselt.

Mivel mindkdt szervezet a magyarsdg
drdekeit kivanja k€pviselni igy meg kell
pr6b6lni az egyiittmiik6ddst a jov6ben

Hetyey S6ndor javasolta, a nemzeti
iinnepek kozos megemldkezdsd1-

A Magyar Kcizpont r€sz{r6l Atyimds
Erzsdbet az egydttmiikdddsrdl 6rdekdben a

kcivetkezdt tolmdcsolta: (1) A VMSZ
r6szdr6l sziinjenek meg a Magyar Kcizpont
elleni rosszindul at 6 megSegyz6sek, irdsok : 6s

{2) Egy tinnepdly legyen a nemzeti
iinnepeken.

Tovdbbd Hetyey Sfndor javasolta, hogy
besz6ljiink az iinnepdlyekr6l most, vagy
kinevezni mindk6t f€1t61 k6t-k6t megbizottat
6s 6k beszdljdk meg.

Fadgyas Ldszl6 a VMSZ r€sz6r6l a

kovetkez6 kdppen nyilatkozott:
"Az egyiittmiiddd6st 6gy 6rtelmezi, hogy a

Mdrciusi iinnepdlyt Magyar Kcizpont
rendezi, a VMSz a H6sdk iinnepet, a

Regnum Egyhazkozsdg a Szent Istvr{n

iinnep6lyt. Egyediil az Okt6beri iinnep€1y
okozott gondot habr{r a VMSZ az

egyilttmiikdd€s szellem6ben hajland6
lemondani a kiilcjn iinnepdly rendez6sdr61,
viszont rdszt szeretne venni a Magyar
Kcizpontban
rendsz6s6ben."

tartand6 tinnep6ly

Kcivesdy Andrds vfl.asza, mivel a Magyar
Kcizpontnak 28 igazgat6ja van, igy mi itt
nem dcinthetiink, de viszont a legkcizelebbi
Csfcs gyiildsen megtdrgyaljuk 6s a dcint6st
kozolni fogjuk a VMSZ-e1.

A VMSZ k6r6se, hogy Hdsdk Napj6n
mindkdt helyen, a Carltoni temetdben 6s a
Magyar Kcizpontban egyiddben legyen az

Emldkmii koszorfz6s. A VMSZ r6szdr6l
Urmcissy 7alt6n, Juh6sz Ldszl6 6s Rauch
Kdroly 6hajt rdsztvenni a Magyar Kcizpontbn
16v6 koszorriz6son.

Hetyey Sdndor javaslata, hogy a kcivetkez6
cisszejcivetelen a melbournei Magyar
Tal{1koz6, melyet a VMSZ rendez, keriiljiin
megbeszdldsre, mivel sok segits6gre lesz
sziiks6giik, hogy a Tal{1koz6 sikeres legyen.
Amilyen rendezvdnyt lehet azt szercttdk a

Magyar Kcizpontban tartani. A VMSZ
javaslata, hogy a Hungarofest 2000-ben a

Ta161koz6 ideje alatt legyen megtartva.

Kovesdy Andr6s eml6keztette a je1en16vdket,

hogy a Ta161koz6 nincs a tdrgysorozatban.

Az elncik Lugosi Gytirgy bez{rta a

megbeszdldst a kovetkez6 gondolattal, hogy
az elhangzott besz6lgetds utdn van rem6ny a

jovdben b6k6s egyiittmiikdddsre.

Kcivetkez6 beszdlgetds, kozcs megegye-
zdssel, jrinius v6g6n.

Aryimr{s Erzs6bet
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ebabalozok figyelem!
Az lfiusdgi Kozpont rendezbsdben 1778.

szeptember 5-en, a

Kisass zanynaVi bdlon
{lsbbd I ozok b e m ut at d s a.

Akik els6balaz6k szerefndnek lenni

m i el 6bb iele ntkezzenek

Atyimds {rzsdbef nel: 98071631
\ t ' rr Ar 

'ndl:9561 1689vagY vero vtgc

Gratuldlunk Antal
Ferenc 40-ik

sziiletdsnapjdn!

KERESTTETIK!!

OLYAN 35. eveseket,
akik szeretnenek
resztvenni az ujonan
alakult Wantirna Hunok
oreg fiuk csapataban.
Treningunk minden
csut6rtok esie 7 oratol.

Tartsal velunkl
Bovebb felvilagositast bamikor a 9763
7 157 ielefonszamon Hegedus Imretol.

{ljegge 6siih o lke tmf h6 t

grrtsl6lunk -$eh 5h /soltnok
6s $osque .$itvi6nak

velamin r /6v[*61g Jionino,h
6s {)zmsnd }olri,rrrnek -9ok

boldogs 6got hivilnsnh mind

k6t ifi6r pfrnoh.

Magyar Kiizpont
Tan6cskozisa

A ktivetkez6 tan6cskoz6s szombatn
jirnius 13-6n, d.u. 2 6rakor lesz a

Szent Istvin templom alatti
t6rsalg6ban.

K6rjtik a t6rgysorozathoz val6
pontokat eljuttatni Baranyai

Imol6hoz vagy Kiivesdy
Andrishoz legk6s6"bb junius 2-ig.

Minn6l tiibb szervezet 6s csoport
van k6pviselve, ann6l jotrban

tudunk egyiitt miikiidni a Magyar
Kiizponton beliil!

Sully E+dnok 6s Szodovszky
Ferencnek mieldbbi gy6gyul6st

kivdnunk.

Sz6rakozzon velank

D I SZN ATORO5 EB EDUNKONI

l?78. iunius 78-dn, vasdrnap dali 1?34-kor a

fragyo, Kozpont Sociol Club termdben.

A kitunl ebedrol 6s a bordtsdgos

{elszolgdldsr6l a kl ub vezetos1ge gondoskod; k.

NEFCL€JT; ZEN€KAR
Belepodii ebedde!: $15

Telies italenged2ly

Kariuk, hogy .16kedv?t 6s bardtait mindenki

hozza magdval.

Asztal{oglalds:
Szabo edit:?56A l?1A Hdzy lrdn:?'107 13'78

Vetu AQa:9561 16?
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Szem6lyes
megiegyzds!

Egyik szemem sir a m6sik meg nevet....
A Melbournei h{agyar Teievizid
Egyesiilet rn6jus 3-5n a Magyar HLz
Szrivetkezet termdben tartotta 6vi
kozgyiiids6t. Illetve, szerette volna.
Szdmtalan tag viselkeddse kcizcins€ges 6s

udvariatlan volt. Teh6t a gyiil6s hivatalos
1efo1y6s6t megakad6lyozt6k.

A gyiilds folyam6n valaki hozzdmjott iis
megjegyezte, hogy a Televizi6
Egyesiiletben a fiatalokat kellene
bevonni, 6s hogy mi6rt nincs fiatal a

gyiildsen? Ta16n j6 is, hogy a fiatalok
elmaradtak, mert ezen a gyfil6sen csak
kidbrdndultak volna, kiilcincisen ha ilyen
esetben azt gondoljdk, hogy ilyen
viselkedds jellemz6 a rnagyarokra6s ez6rt
6k inkdbb ausztr6lok lesznek.

Rem6ljiik ilyen tcibbet nem fordul e16,

mert az ilyen esem6ny csak rontja a

magyars6g 6s a Kozpont hirnevdt.
K6r'esdy Eva

INTERNET TANUTAS gS
,,

HASZNALATA" SZEMELYES
0KTATAS, FOGLALKOZAS

TELEKONFERENCIA,
WINDOWS 95 ISMERTETESE ES
N,TAS OPERACIOS SZOFTVEREK

HASZNALATA"
Magyar Krizpont Sz6mit6g6p klub

kcivetkez6 talalkoz6i a.

Szerddn, jfnius 3-6n, ?.30 drakor
1 6ra tanul6s az Internetrfl 6s az

Internetre.
Maximum sz6m vehet r6szt, jelentkezdst

k6rjiik m6jus v€g€ig.
Ara: 10 dolldr.

Hivja Barna Szil6rdot: (03) 9560 9918
Nem szdmit, hogy semmit nem tud, vagy

mdr sokat tud! Mindenkinek van
lehet(1s6ge tanulni.
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' JULIANNAVALL'a i

1. Hol sziilett6l?

6&acs6n (D60vid6ftan)

2. Mikor jott€l Ausztr6li6ba?

,968, ianudt 20-6tr

3. Hol volt els6 munkahelyed?

e6y Qanzaw6yfu$ax
Melyik a kedvenc vr4rosod?

68acea

Melyik a kedvenc szined?

(eAdt

Ki a kedvenc szindszed?

fo0nay ,&&i
Melyik konyvet olvastad utolj r{ra?

Kdszivrte$rhat FiaiC

Ki a kedvenc ir6dlkdltrid?

Petdfi Sirdst
Ki a kedvenc zeneszerzdd?

liezt
Mi a kedvenc 6teled?

ptu46at
Mi a kedvenc foglalkozasod/iddtciltdsed?

pagi6e*a 6s Qi(0i srte6*
12. Mit ut61sz a legjobban?

a veszeQadist

;13. Van e javaslatod vagy megjegyz6sed a

ri Kcizponttal kapcsolatban?

't B6Qit Qivdno0, uindanQinaQ.
11 Kciszcincim

HIRAIIO,1998 j{nius



Gondolom tobben eml6keznek oz utols6

melbournei Mogyor Toldlkoz6ro omelyen
Aliorlci Bori kulonleges szindcrblCt odto
elo o Mogyor Kozponibon. T6mdio o
Mogyor emigrdci6r6l sz6lt. PCr h6ttel
ezelott egyik melbournel Jisdg lsmertette
Altolol Bori rii produkci6idt.

Hungarion Sun doy foles
{rom fhe Corner Shop

Hungarian Sundoy uses slories af
Hungo,'ion migronis from fhe fifties to fhe
presenl doy. ln Ausfralra fhere ore oround
50,000 peopie o{ Hungarion bockground,
many of whom come here fo escope fhe

wos or os refugees ofler the 1956
revolufion. Hungorion Sundoy cenfres
cround J1zsef who orrived in Auslro/io
from Hungary via lfaly many yeors ogo. fie
nearly becorne c docior bul now runs fhe
corner .shoo in.steod l6zsef is nof iusl oJt tvv tr

humble shopkeeper, he's o mogic weovef
of dreoms. Every Sundoy he meefs his

compolriofs oi his /iitle shop io spin yorns

ond to folk obouf oid fimes. Buf this

Sundoy is differenf .... he is p/onning to run

off with Clora ond go bock fo Hungory for
good. Or will fhey?

Sydney: Belvlor Sf. Theotre, 6 October io I
November.

R6k6czi Egyesiilet 6rtesit6j6bfl

A Rdk6czi Egyesiilet m6jus 5-6n tartotta a
szok6sos gyiil6s6t, melyen sz6p sz6mmal
jelent meg a tags6g.

Az elndk, Urb6n Ferenc ismertette a

egyesiilet terveit. Tcibbek kcizcitt
hamarosan sor kertil egy billi6rd asztal

vdteldre mely a m6r kib6vitett RSk6czi
szob6ban lesz elhelyezve. Az egyesiilet
szeretnl, hogy akibdvitett helyis6g 6s azq
bili6rd asztal, ncivelnd a jdszorakazdsta
vdgy6 fiatalck szdmdt. A legkcizelebbi
cisszejcivetel, szalonna siit6s jfnius 6-an.

T6tbTer6z
Titkfr

3.

4.

1l -it'r
::" '

0yOR8 ?S/l{gRKeD6g...,..

.,OLTX**HET
1. Hol sziilett6l?

lUla0Soama-Ben

2. l\/11 volt 6leted e1s6 munkahelye?

in a toot atd dya uaQlag factrtoy

Melyik a kedvenc v6rosod?

lltla0honoae

Van kedvenc sportod?

Karq fu dstaeQwatda

Melvik a kedvenc szined?

:: {a&ata

iA.n a kedvenc szindszeid?
il

it 0 Paclaa

f 7. Melyik filmet n€zted meg utolj6ra?
:l,,' l&a MaaJaTfiaJrcn Jlilagfl
il

:i8. 
fi a kedvenc ir6d/kciltcid?

,:

t ll&aryawtWalg
ii

i'9. Ki a kedvenc egyiittesed?
,l

;: 9da

ItO. vtl a kedvenc 6te1ed?

aaqyae &aA

'11. 
Mi a kedvenc id6tciltdsed?

:1

;, t4a88tnq arcntd wtt0 t&a caeaPntot

12.l\Art ut61sz a legjobban?

ai Qat onhee eQ v doat trr,Q attqata

13. Van e javaslatod, vagy hozz{sz6ldsod a

Magyar Kcizpont jcivdjdre vontakozdan?

QaAAene t6fi& tdaoeatdst adai az

i(insaA^sQ

rcis-2.4193,i
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l.i...,tlt:,l.s, ..i..,i,.:l ^l::::::::::.:::l:,:j:::::::f S ZUlg.im An m e gt A gAdj a
Magyaror s zdgot I. Ferdindndtdl

I. Ferdini{ndnak kovetei igen stinin
jrirtak a port6ra, hogy Szulejmant
Jdnos kirr{lyt6l elidegenitsdk 6s

Ferdindnd rlszlre megnyerj6k. E
kovetek egyikdnek, Sceppernek, a

szulti{n jrinius 2-6n ily vdlaszt adott:
" Magyaro rszdgot, melyet kardommal
szereztemo rabszolg6mnak, Jdnos
kir6lynak, ajr{nddkoztam, de fdfri
jogomr6l nem mondottam le, s az€rt
Jdnos, ha akarn6, sem szi{llithatnd azt

Ferdindndra. "

ffiJunius 13

I Ferdindnd ]00,000 arany dvi ad6t
igdr Szulejmannak.

A 200,000-n61 nagyobb haddal
Magyarorszilg fel6 0tban levd
Szulejman Szofir{nr{l fogadta
Ferdini{nd koveteit. Ezek utasitdsa
igy sz61t: (1) Ha a szulti{n az eg€sz

orszdgot dtengedi Ferdin6ndnak,
ig€rjenek drte 6venkdnt 100,000
aranyat; ha pedig csak a birtokolt
r6szt hagyn6 kezeindl, ajr{nljanak
50,000-et. {2) A szultfn kivdnsdgi4ra

rr{r{1lhatnak, hogy Jdnos is birja a

maga r€,szdt, de ne ldphessen
hdzassi{gra, stb.

Zimonvban

fogadta a 400 netnes kisdretdben
odadrke zett J dno s Zsigmondot.

A nagy fdnyt iizci fejedelem, kinek
nyerge 24,AAA aranyat ert,
ismdtelve letdrdelt a szult6n el5tt,
6,s azt rebegve, hogy ci Szulejman
hajdani szolgr{jr{nk a fia, kezdt
megcs6kolta. A szult6n azzal
biztatta, hogy 5t hfromszor oly
nagygyr{ teendi.

WJunius30
Nem mozdul senki 0 kdzeled6
Szulejmarc ellen.

Szulejman kozeledett mi{r
Ni{ndorfehdw Arhaz, Bdthory n6dor
pedig e napon P€csett vesztegelt; 6s

kdscjbb Budr{ra jott a kirdlYnak
panaszolni, hogy azok, kiknek
hozz6 kellett volna csatlakozni,
nem engedelmeskedtek. Panasz
€rkezett Tomoryt6l is, hogy az

alviddken a folkel€sre sz6litott
nemess€g azt vdlaszolta, hogy
addig mozdulni nem fog, mig a

kirr{ly szemdlyesen tdborba nem
szf"Jl.

sintoo, 1998j$nius



B arna S zildrd gondaletei

Mi kiiliinbs6g van az itteni 6s

ni fiatalok kiiziitt?

Egyr6szr6l mondhatjuk, hogy az otthoniak

sokkal jobban vannak felvildgositva a

kultrir6r6l 6s az eurdpai tcirtdnelemr6l, mi.nt

az itteni fiatalok, csak sajnos m€g

t{4€kozatlanak az ausztrfl, €letr1l. Sokan rigy

veszik ezt, hogy mi kenguruk vagyunk, ami

kicsit viccesen jcin ki. Mivel itt kcinnyebb az

61et 6s csal6dneve16s, igy az itteni magyar

fiataloknak tcibblehet6s6giik van a sport 6s

kultrira vonal6n. A szr4mit6g€p haladdsdnak

m6dj6n is mondhatjuk, hogy a kintiek kcizcjtt

valamennyi nagyon magas szinvonalat 6rt el.

A Microsoftn6l Bill Gates egyik legiobb

munkatdrsa Simonyi Kdroly. 6 a programoz6

rdszlegnek a menedzsere 6s 6 volt az aki
behozta a magyar nyelv alkalmaz6sdt a

Windows programozdsba, hogy a Windows

programot felgyorsitsdk. Tulajdonk€ppen 5 a

felel6s a "Murphy's Windows" tcirvdnydrt,

avagy "Windows alatt hogyan 6rv6nyesiilt az

a tcirv6ny, miszerint, ha valami egyszer

elromolhat, akkor az el fog rom1ani."

De visszatdrve a fiatalokra, itt kevesebben

6rdekl6dnek az otthoni dolgok utdn, mint az

otthoniak a kiilfcildi dolgok utdn. Ugyanrigy

Magyarosz6gon 616 fiatalok keresik a nyugati

kultrirdt, ami abban is megnyilvdnul, hogy

belekeverik az angoi szavakat a magyar

nyelevbe. Sckat hallanak a televrzr6n az

atsztril.61etr61 6s sok ausztr6l sorozatfilm

zen€jlt jdtszSk, mint p61ddu1 a "Flying

Doctors.", valamint ausztrfl, rock egyiittesek

zendjdt, AC-DC, INXS, stb. A magyarorszdgi

fiatalok j6val t6rgyilagosabbak 6s

pozitivabbak az atsztrSl fiatalokn6l 6s persze

udvariasabbak 6s 6lelmesebbek is tudnak

lenni.
folyt atds a jovd hdnapb cn

Kulanleges l6togot6k o
/Vtogyor Kozpon*bon.

Aprilis 25-6n oz lflus6gi teremben kulonos l6to9oi6k
6rkeztek egymdst kovetve. mint Torzdn o "Blues

Brofhers", Sponyol idncosno, Conon, Ez m6g nem

volt olyon kulonos, honem omikor Drokulo is

meg6rkezett. okkor m6r izgulfom, hogy milyen

rendezv6ny es o Mogyor Kozpontbon? Ezutdn i6ii
m6g egy "smurf", k6t "genle", oz Addoms fomlly
iogiol, egy mexlcol "cowboy", o H6feh6rke Dorth
Woder 6s nogyon otletes dlorcokbon sokon mdsok.

Grotuldlok o RIK csoportnok oz dlorcos bdl
rendez6s66ri hogy o fiotolok sz6p szommol

megilentek.

En nogyon 161 6reztem mogom es gondolom mds

ls 
(oveso, -ro

A Magyar Kiizpontban miJus LE-6n
ktiltinbtizd rendezv6nyek kiiziitt lehetett

vilogatni.
A Magyar Hdz Sziivetkezel lermdben egdsznapos
"Gem Show"-ra (drtigakd 6s dsvdny) kidllitds
menni vok.
A Kiizpont udvardban a Cserkdsz csape$ok
rendezdsdben kiilii*biizf "kincsek" keriiltek
eladdsra. A CserWsz Csapatok az eirusoktdl bevett
helypdnzt 6s az 6 6ltal eladott dru bevdtel4t, u
lervezett Northern Tenitory i, kciltsdgeire

forditjdk.
Az lfiusdgi ds Kulturdlis Szovetkezet termdben egy

szinvonalas iratlslmi mtkar keriilt bemutatdsra. A
miisor elsd rdszdt irta Csepelyi Rudolf, rendezte
Jekler lrdn. A mdsodik r4szben Tollas Tibor ir6,
kdltd eml€kdre mfisor, bevezetdidt irta 6s elmondla
Gatld Gdza, m(isort iissedllitotta ds etdadta
Katcsdr Jduef.
Gratuldlank a szerepl6knek, a technikai munkdt
vigzdknek 6s a rendezdknek a nagyszert
el6addshoz.

K.E.

Szilgyi Szilveszter kedvenc
verse....
Pet6fi S6ndor

FEKETE KENYER

Mi6rt aggddol,lelkem jci anydm,
Hogy kenyeretek barna, e miatt?
Hisz meglehet : ha mincs tdehaza,
T6n fehdrebb kenv6rrel 61fiad.

De semmi az! csak add e16m, anydm,
B6rmilyen barna is az a keny6r.
Itthon sokkal jobb izii dnnekem
A fekete, mint m6shol a fehdr'

HIRADO,1998 jfinius
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Segitsunk egym6snak magyar 6lm6nyt
l6trehozn i gyermekei nknek.

cDAq YAR- f 
Acs zoc sopofLc

Erdekes foglalkoz6sok, korj6t6kok, magyar
6nekek 6s mes6k

0-5 6ves gyermekek sz{mdra
minden szerddn de. 10-12 6rdig a

Magyar Kozpontban az ifjusagi terem
el6csarnokdban.

Szeiifik 6s nagyszulfik, hozzdtok el a
gyermekeket!

B6vebb felvi laqositas:
Szilvia: 9754 8175

Edit: 9576 9921

A Magyar Kiizpont Sz6mitrfgdp es

Internet Klubja

ivlAgyAB"'Winfo"ws gs
* Interne! haszndlata

MagyarorszigrSl - Hirek, Redi6, TV, E16

beszdlgetdsek, Parlamenti tud6sitiis,
Utazdsok, Kultura, Ndpmfvdszet.

* Ausztrdl - Magyar adattdr
Tud6sitiis a melboumei Magyar Kdzpontr6l
http: / /www.hungcomm.aone.net.au

Maxyarul - 01f11[ce 95
- worrdl 7
- Excrel-

- Powrer PqlLnt

CD- Rom - maryarul
- Budapest tort1nelme
- Hon{oglatds es Allamalpitds
- Tolnay \/ildgtortineiem
- REvai Nagy Lexikona
-Ifungary I
- Emese AIma
- Nyelvtsz
- Angi-Magyar, Magyar- Angol hangos sz6tiir
sorozat
- RepuIS Kast1ly
- Mes6l5 konyv

" C/..{it aal 
'r 

m,rgya ryelil szhrtk;gtp ry$tari c

f,rabkwk?
" c9,tik a bltaasnEok? 6a&konguoh?
Osszejtivetel a hdnap elsd szerddjdn 7.30 - kor a Magyar
Kiizpontban.

Tov dbbi felvildgd sitds 6rt fardulion Barna Szildrdhq
(03) 9s6A 9918

es

Elvezze a kellemes l6gkcirt a

KO&ONA

PEEggO-8A&tsANJ
(teljes italenged6ly)

a v6ltczatos 6tlapbdl v6laszthat izletes
eb6detlvacsor6t.

NYITVATARTASI 6NAT:
pnNternN

SZOMBATON
este 6 6rdtd1 11 ig

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

Brjvebb felvil6gosit6s vagy
asztalfoglah{s : 9800 4544

S{auonl&nt egy d.dlathi

hAl"met kiirnyezetben -

kl"hiu

egyitt el.tiiLtue '
szeretzttel u6r*rtlt

*
,9. hl.zi*"nl,.a hei"elt;I" trtt&i* ninden hmay

m,is&ik cs&tiirt&<in lal,6.1l<"ozil<", delaldn I
6rah.or * Szent Jstud.n lemplom olott ldub

t6.r s a1g6b m, Svl.inden\i hazza magd.u aI s aiat

hzzl*tnludit;i ; tti*=esben, u*rr6sban. tngynzsert

kaphnt tan ar sot sza|te ntiil.

min&et d.dzkl(iti,t.

'[ ou nhb i f eluil| g o sit d"sl hsfhat :

Jeal &hgAind.I: Q\{{ | ffiZ,
Sognar &a'ogdi"al' I 87 4 542

MEGHIVO

Szeretettel 16tunk mindenkit aki
irodalom 6s zenekedvel6

IROI}ALMI
t+|2t

ONKB,PZOKORI]NKBEN

A kcivetkez6 cisszejeiveteliink
vasdrnap, 1998 jfnius 28 -dn, d.u.3

6rakor lesz a Magyar Kozpont
Erddlyi szobdjdban.

Erdeklddni lehet Jekler kdnn6l a

9889 8370 telefonsz6mon

tsi4'>t

HiRADo, 1998 jrtnius



HiNDS ISTT A IIOBONAI

l*"fto' -q?- !$rtr

Konona
\With stained-glass windows and a lofty timber ceiling,
Korona looks rather like a church hall decorared in the
Hungarian narional colours of red, white and green.
Ir's around the back of the imposing Hungarian
Community Centre and well wonh finding for subsran-
tial and remarkab.ly inexpensive meals. There are huge
pork or veal schnitzel dishes, such homely specialries as

stuffed pork slice, veal paprika, and stuffed cabbage ar
$9 ro $13, and a formidabie Korona platrer at g29 for
rwo. Don't miss Rosa's walnut pancakes, chestnut roll or
cherry strudel. Hungarian wines are only $12 a bottle or
$2.50 a giass.

Hungarian

Community Centre

760 Boronia Rd

Wantirna

Thurs-iat 6pm-

midnight;

Sun 17am-5pm
. Licensed

. No cards

. No smoking

HIRADO, 1998 jinius



JUNIUSI NAPTAR

Junius 3, szerda Magyar K6zpont Sz6mitog6p Klub talAlkozoja
J0nius 7, vas6rnap d.e. 9 orakor szentmise

d.e. 11 orakor Reform6tus lstentisztelet
d.u. 3 orakor Mozi

J0nius 13, szombat d.u. 2 orakor Magyar Kozpont Tanicskozis
J(rnius 14, vasirnap d.e.9 orakor szentmise

d.e. 11 orakor Reform6tus lstentisztelet
d.u. 12.30 orakor Eb6d a Magyar Kdzpont
Tinccsoport rendez6s6ben

J0nius 21 , vasArnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 11 orakor Reform6tus lstentisztelet

Junius 28, vasArnap d.e. 9 orakor szentmise
d.e. 10 orakor Evang6likus lstentisztelet ( 40 6ves
6vforduloja a Magyar Evang6likus Egyh6znak)
d.u. 1 2 orakor Disznotoros eb6d
d.u. 3 orakor lrodalmi 6s Zenekedvel6k osszej6vetele

JOLIUSI ESEME],IYEK

Jrilius 4, szombat Magyar Kozpont Tdnccsoportb6lia
Jtilius 7, kedd El6ad6s a mrianyagokr6l (Arp6d otthon)
Jrilius 12,vasfurnap Erd6lyi Szovets6g eb6dje
Jrilius 25, szombat Anna b6l

A kiivetkez6 kiad6shoz, k6rjiik a cikket vagy hirdet6st tegk6sA"nn jfrnius 2$-ig
fax-on 98t27637, telefonon 9&462675, yagy Kiivesdy Ev6nak,79 Dellfield Drive,

Templestowe 3106 cimre eljutattni.
Szerkeszt6'bizotts 6 g :

Atyimis Erzs6bet: 98027631, Ktivesdy Andr6s: 98462675
Kiivesdy Eva: 9846 2675,

B6rmi k6rd6ssel, megieg5rz6ssel vagy hozzisz6lilssal forduljanak a
Szerkeszt6Aizotts6 ghoz.
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RENDELESI iV
Szeretn6m a Magyar Kozpont havi HinRDO-jAt megrendelni 12 h6napra.

Ara $6.00 (p6sta kolts6g fedez6s6re)
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NEV:

clM

MELLEKELEK $O CSEKKET A HUNGARIAN COMMUNITY
lNC.(posta cim: Hirado, 760 Boronia Fload, Wantirna 3152)
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