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HUNGAROFEST ‘99 
A Magyar Központ és a Hungarofest rendezőbizottsága 

szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a melbournei  
Magyar Központ kultúrális seregszemléjére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bővebb felvilágositást: Vető Olgánál – 9561 7689 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Hun-
garofest ren-

dezőbizottság köszöni az alábbi védnökök támogatását : 
Acland Travel, Anchor Office Furniture P/L., Győri Engineering Pty.Ltd., Hardy Brothers, 

L.J. Hooker Real Estate, Newcomb Contract Services, Rodek Fencing Pty. Ltd., Tintern Cottage 
Skincare, Világosh Nominees P/L., Zoli Leather Pty.Ltd. 

 

  Magyar Központ 
  760 Boronia Road, Wantirna 
  1999 február 19-20-21 
Ajtónyitás: péntek este 6 órtától 10 óráig 
  szombat-vasárnap déli 12 órától este 11 óráig 
Belépőjegy: péntek  $ 6.00 
  szombat $ 8.00 vasárnap $ 8.00 
  A három napra szoló jegy  ára $ 16.00 
  18 éven aluliaknak ingyen 

HÍRADÓ 
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MEGHIVÓ 
A Magyar Központ szövetkezetei 

 
 
 
 
 
 

rendeznek  Magyar Központ Lajos-ligetében 
vasárnap, 1999 január 31-én. 

 
Izletes ebéd déli 12 órától 

 
Laci pecsenye – ránott hús – bográcsgulyás 

 
Kérjük tányérját és evőeszközét mindenki hozza magával. 

 
Sütemény – kávé – lángos – hűsitő italok 

 
A jó hangulatról a Nefeljts Duó gondoskodik 

 
Kertiszékét, jókedvét és barátait kérjük ne felejtsék otthon! 

Rossz idő esetén a nagyteremben lesz megtartva. 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR AZ IGAZGATÓSÁG! 
 

FELHÍVÁS 
 
A Magyar Központ Igazgatósága kér 
minden magyar embert, hogy a néhány 
hónapja elindított kérdőíves kutatást 
annak kitöltésével és visszajuttatásával 
támogatni sziveskedjék. A kérdőív 
feldolgozása a Magyar Központ 
munkáját segíti abban, hogy tisztába 
jöjjön a Központot különböző 
gyakorisággal látogatók, vagy nem 
látogatók problémáival, a 
kívánságokkal, az új igényekkel, az 
ötletekkel, melyeket szeretne a terveibe 
beépíteni. 
 
A kérdőívben személyi adatok is 
szerepelnek, ezek kitöltése önkéntes. Aki 
tehát nem akarja a véleményéhez a nevét 
adni, nem szükséges. A vélemény,  a 
jobbító szándék fontos, mert csak ezek 
ismeretében tudjuk fejleszteni a Magyar 

Központ magyarságért végzett munkáját. A 
kérdőív a nem magyar nyelvű 
családtagoknak is hozzáférhető angol 
nyelven. Példányai elérhetők a Magyar 
Központban az aktuális programok 
szervezőinél, illetve a Korona Pressó-
Bárban személyesen. Postai úton kérhető a 
9877 0672 telefonszámon Kurtz Máriától. 
 
Kérjük segítsék munkánkat őszinte 
véleményükkel, javaslataikkal. Lehet, hogy 
pillanatnyilag önöket talán nem „érdekli” a 
Magyar Központ, de később esetleg 
gyermekeikben feléledhet a tudat, hogy 
magyarok is,s hadd legyen egy otthonuk, 
ahol a gyökereikre rátalálhatnak. 
 

Magyar Központ Igazgatósága 
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Magyar Központ 
1997-1998 

kiadványa kapható.  
Ára: 10 dollár 

A kiadványt meglehet venni a Korona Presso-Bárban 
vagy megrendelni  

Faith Ferenc - 9762 9135 vagy  
Kövesdy András - 9846 2675 telefonszámán. 

GYORS ISMERKEDÉS...... 

(ifj)TÓTH  
SÁNDORRAL 

1.  Hol születtél?  

Melbourne-ben 

2. Mit tanulsz? 

Manufacturing Engineering NMIT 

3. Mi volt az elsõ munkád? 

Odd maintenance  

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Budapest 

5.  Melyik a kedvenc szined?  

a kék  

6.  Ki a kedvenc szinészed?  

Harrison Ford  

7. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

John Marsden – fiction series 

8. Ki a kedvenc költőd? 

Petőfi Sándor 

9. Ki a kedvenc énekesed? 

Led Zeppelin 

10. Mi a kedvelt foglalkozásod/időtöltésed? 

Playing drums 

11. Mi a kedvenc ételed?  

Bécsiszelet rizzsel 

12. Mit utálsz a legjobban? 

Skepticism, arrogance 

13. Van e javaslatod vagy megjegyzésed  a 

Központtal kapcsolatban? 

It should grow – should have more  

activities 

SZOBRÁSZOK FIGYELEM! 

 
“10 tagú szobrász közösséget” kivánunk 

alakitani. Nyitva tartási idõ hét nap,  
10-5-ig. Kiállitó és dolgozó terület áll 

rendelkezésünkre, kedvezõ bérrel. 
METRO CRAFT CENTRE “Sculptor 

Studio Bay”, North Melbourne.  
Érdeklõdni lehet (és üzentet hagyni)  

Kaldor Zsuzsa telefonszámán:  
9598 4335  

A Magyar Központ  

Néptánccsoportja 
Szeretettel vár gyermekeket öt éves kor-
tól, úgyszintén fiatalokat. Próbák péntek 
este. Bővebb felvilágosítást Ámon Lil-
lánál 9848 4865 telefonszámon 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
mind azoknak akik hozzájárultak az  
új függöny árához amely a Magyar 
Ház előcsarnokának ablakait fogja 
diszíteni.  
Ha még valaki szeretne hozzájárulni 
a fennmaradt összeghez azt 
szívesen vesszük. 

FIGYELEM! 
Aa 1999-ES ÉVI PROGRAMBAN 
változások fordulhatnak elő kérjük 
figyeljék a Híradóban közölt havi 
naptárunkat. 
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GYORS ISMERKEDÉS...... 

STRANGANICS  
KÁROLLYAL 

1.  Hol születtél?  

Zomborban 

2. Mikor érkeztél Ausztráliába? 

1970 - ben 

3. Mi volt  elsõ munkadhelyed? 

Builders labourer     

4. Melyik a kedvelt városod?  

 Melbourne 

5.  Melyik a kedvenc szined?  

a zöld 

6.  Ki a kedvenc szinészed?  

John Wayne  

7. Melyik könyvet olvastad utoljára? 

Inkább újságot szoktam olvasni 

8. Ki a kedvelt iród/költöd? 

Petõfi  

9. Ki a kedvenc zeneszerzõd? 

Szeretem a jó zenét – de nincs 

kedvencem 

9.  Mi a kedvelt foglalkozasod/idõtöltésed? 

Kertészkdés 

10. Mi a kedvenc ételed?  

A hús 

11. Mit utálsz a legjobban? 

Veszekedést 

12. Van e javaslatod vagy megjegyzésed  a 

Központtal kapcsolatban? 

Nem látok semmi rosszat! 

MEGHÍVÓ 
 

A Melbournei Gyöngyösbokréta 
jóvoltából újra megrendezésre kerül a 

melyet 

1999 február 27-én 
szombat este 7.30-tól éjjel 2 óráig 

A MAGYAR KÖZPONTBAN 
rendezünk. 

 
Melbourne közkedvelt zenekarai 
minden korosztálynak megfelelő 

zenével kedveskednek. 

Székely Zenekar – Sógorok – 
After Dark – Újhullám 

 
A magányosoknak külön közös asztalt 

biztosítunk. 
 

Konyhánkon finom vacsora, lángos és 
házilag készített sütemények kaphatók. 

 
Belépőjegyek ára: 14 dollár, 

nyugdijasoknak 12 dollár 
Az ifjúságnak díjmentes. 

 
Jegybiztosításért hívják 

 
Juhász Etelkát  9795 8972 
Csík Kató    9802 5941 
Kocsis Erzsi    9558 2836 
 
 

A Korona Presso-Bár zárva lesz 
a HUNGAROFEST alatt. 
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Mielőtt még bucsút mondtunk az ó évnek a 
Gyertyafényes esttel beköszöntött az ünnep. Ezen 
a melbournei hagyományos esten az énekelni 
szerető emberek szép számmal vettek részt. 
Sejtem, hogy titokban még mindíg reméljük az 
emlékeinkben élő Karácsonyokat megtalálni és 
hangulatát a gyermekeinkben átplántálni. 
 
Karácsony előtt értesítést kaptunk , hogy nyolc 
hajós (vitorlázó) érkezik december 23-án Mel-
bourne-be. A 470-es halyóosztály 
világbajnokságra jönnek. A két lánynak már volt 
szállás, de a fiúknak nem és egy igazgatói csoport 
úgy határozott, hogy helyet készít a melbournei 
Magyar Központ Ifjúsági épület szobáiban ahol 
zuhanyozó és konyha is áll rendelkezésükre. A 
szobák elkészültek és kényelmes hely várta a 
versenyezőket. Elszállásolás mellet étkezésre is 
gondolva felírtuk a jelenkezőket. December 23-án 
megérkezett a két lány és az izgalmas készülődés 
ellenére a hajózó fiú csapat kapott lakást a Black 
Rock-i klub közelében. 
 
A Karácsonyi Ünnepek elteltével következtek a 
Szilveszteri Bálra az előkészületek, ugyan nem 
teljes létszámmal, mivel néhány igazgató már a 
megérdemelt nyaralását élvezte. 
 
A Szilveszteri Bálon 584 fizető vendég vett részt. 
A kitűnő hangulatot  a diszített terem, a baráti kör 
és mindkét zenekar növelte.(magyar és latin ze-
nekarok) A magyar Himnusz eléneklésével 
bucsúztunk az Ó Évtől és pohárainkat emelve 
köszöntöttük egymást és az Új Évet. 
 
JELES NAPOK ÉS SZOKÁSOK A MAGYAR 
NÉPHAGYOMÁNYBAN. 
Január 1.:Újév. A naphoz füződő szokások, 
hagyományok a gazdasági élet, a háztartás, a csa-
lád és az egyén szerencséjét kívánták megalapoz-
ni jóslással, varázslással, mágikus praktikákkal.  
Január 6.: Vízkereszt, vagy a háromkirályok nap-
ja. A karácsonyi ünnepkőr záró és a farsang 
kezdő napja.  
Január 17.: Remete Szent Antal, a háziillatok 
védőszentjének napja.  
Január 18.: Piroska napja. A naphoz időjárási 
regula fűződik: Ha Piroska napján fagy, negyven 
napig el nem hagy!  
Január 21.: Ágnes napja. Azt tartották: ha Ágnes 
hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince! 
Január 22.: Szent Vince hispániai vértanú 
ünnepe. Vince napján a szőlőtermelők figyelték 
az időjárást. A közismert jóslás szerint: Hogyha 
szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince. 
Január 26.: Szent Pál megtérésének ünnepe. Az 
időjárás-, termés-, és haláljóslás napja. Pál for-
dulása: Ha tiszta: bőven terem mező, puszta, ha 
szeles: jő hadakozás, ha ködös: embernek sírt ás, 

ha pedig havas vagy nedves: lessz kenyér igen 
kedves.Ha Pál fordul köddel, ember hal el döggel. 
 

NEMZETI NAP. A magyar kultúra napja. 
Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon fejezte be a 
Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989 óta 
ekkor ünnepeljük a magyar kultúra napját. 
 
TENNIVALÓK A HÁZ KÖRÜL. Vigalommal 
vagy bánatot hagyva hátra, elbúcsúzott az 
óesztendő, s igéretekkel felrakodva itt az új év. 
Minden nap hosszabb egy tyúklépéssel, s mi is 
többet időzhetünk a szabadban, a ház körül s a 
tennivalókat összefoglaló könyvek között. Ha 
izmainkat akarjuk megmozgatni, s ha sok hó 
esett, kedvenc cserjéinkről és fáinkról rázzuk le a 
nehéz takarót. A csemetéket föléjük feszített 
dróthálóval vagy ernyőszerűen felrakott 
fenyőágakkal védhetjük. A szőlősgazdák az első 
bor fejtésére ügyelve se feledjék, ha 22.-én 
megcsordul Vince, jövöre is megtelik a pince. Ha 
valóban javul az idő, elkezdhetjük az öreg 
gyümölcsfák ritkító metszését. 
 
Mennyivel más nekünk itt a Ausztráliában a 
Január. 
 
JANUÁR A MAGYAR KÖZPONTBAN. A 
gondnok házaspárnak gyakrabban kell a kerteket 
locsolni.  
Január 7-17 470-es hajóosztály világbajnokság 
Black Rock-ban.  
Január 19.: Hungarofest és piknik megbeszélés. 
Január 21.: Tolcsvay Trió érkezése magyaror-
szágról.  
Január 22.: Tolcsvay Trió fogadása a Korona 
Pressó Bárban.  
Január 23.: Tolcsvay Trió koncertje az ifjúságnak 
BBQ-val egybekötve a Lajos Ligetben.  
Január 31.: Kirándulás 

Atyimás Erzsébet 

   
 
 



HÍRADÓ, 1999 február 6 

A MAGYAR KÖZPONT 
NÉPTÁNCCSOPORT  

1999 január 22-i GYÜLÉS  
JEGYZŐKÖNYVE 

 
A kedves szülőknek és táncosoknak Boldog új évet 
kívánunk. Az év első felének programja a következő: 
 
„Bridge toward Australia” : Tánccsoportunk 
résztvesz az 1999 február 19-21 tartandó 
„Hungarofesten”. Sok sikert kivánunk.  
 
BBQ-piknik január 23.-án nyolc órai kezdettel. 
Alkalom a Tolcsvay Trió megismerésére. Zene ízelítő 
az est folyamán. 
 
Hétvégi Tánctanfolyam A Polana-ban Healesville-
ben. Március 5-én péntek este nyolc órakor 
gyülekezés és vasárnap délután négy órakor indulás 
haza. Az élelemről a vezetőség gondoskodik. A 
szállás fejenként 16 Dollár, mely összeget kérjük 
február  végéig kifizetni. Bővebb felvilágosításért 
forduljonak Hegedűs Józsefhez. 
 
Mozi előadás.: Havonta egyszer van mozi előadás, 
melyen a büfé bevétel a tánccsoporté. Kérjük 
jelenkezzen mindenki, hogy milyen alkalommal tud 
süteménnyel hozzájárulni és segíteni. Ha minden 
szülö kiveszi reszét akkor egy évben csak egy vagy 
két alkalommal kerül sor mindenkire. Kérjük jelentsék 
a beosztás felelősnek, hogy mikor szeretnének 
résztvenni a mozi délután büféjén. 
 
Australian Macedonian Youth Association.: A 
Tánccsoportunk részt vesz a „Vic Ethnofest1999”-on 
március 27-én este hét órakor. Az est fellépései 
díjjazva lesznek első-500 dollár, második-300 dollár 
harmadik-200 dollár és minden díjjal serleg. 
 
Tagsági díj.: 100 dollár családonként február végére, 
nehézség esetén részletekben is lehet fizetni előző 
megegyezéssel. 
Pénztárosok: Oswald Erica, Rind Ilona 
 
MHBK-bál.: Aki szeretné a palotást megtanulni 
Szilágyi Piri vezetésével és résztvenni a május 8.-i 
bálon az kérjük jelenkezzék Ámon Lillánál 9848 4865 
vagy Szilágyi Pirinél 9457 1975. Az első próba 
február 6.-án d.u. 2-3.30-ig. A díszmagyar ruháról 
mindenki maga gondoskodik, néhány palotás ruha van 
raktáron. 
 
Tánccsoport ebéd-rendezvény.: május 23 

 
Néptáncos Bál.: Július 3 

Ámon Lilla, titkár 

MAGYAR KÖZPONT TANÁCSKOZÁS 
JEGYZŐKÖNYVE (kivonat) 
 
Az év első tanácskozás január 23-án volt 
megtartva a Magyar Központon belül 
műkodő csoportoknak és Központ 
vezetőségének.  

A következő témák kerültek 
megbeszélésre: 
 
Hungarofest ’99 – Az előkészületek 
folyamatban vannak. A Magyar Központ a 
Hungarofestre anyagi támogatást a 
Festivals Australia-tól és a védnököktől 
kaptott. 
 
TSZSZ – A megújult TSZSZ-nek jelenleg 
öt fizető tagja van. 
 
A Magyarországi Hadtörténeti Múzeum 
kiállitási anyagot szeretne a Központnak 
eljutattni. Ezzel az üggyel a vezetőség az 
év második felében fog foglalkozni. 
 
Felmérési kédőív – Kurtz Mária beszámolt 
a kérdőívekről. 
 
Olympiai sportolok elszállásolása – 
amennyiben igény lesz rá, az esetben  
minden csoport támogatást fog nyújtani. 
 
Következő gyűlés – 1999 Április 17, d.u. 
2.30 órakor a Szent István templom alatti 
társalgóban.  
 
 
 
 
 
  
 
 

“WORKING BEE” 
 

Az első munkanap, szombat 
január  30, reggel 9 órától. 

 
További felvilágisítást:  

Vető Tibornál a 9561 7689 tele-
fonszámon. 
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Segítsünk egymásnak magyar élményt létrehozni 
gyermekeinknek. 

 

MAGYAR JÁTSZÓCSOPORT 
 

Érdekes foglalkozások, körjátékok, magyar énekek és 
mesék  

0-5 éves gyermekek számára 
minden szerdán de. 10-12 óráig a  

Magyar Központban az ifjusági terem elõcsarnokában. 
Szülõk és nagyszülõk, hozzátok el a gyermekeket! 

Bõvebb felvilagosítás: 
Etelka: 9702 3511 

Élvezze a kellemes légkört a  

KORONA  
presso-bárban 

(teljes italengedély) 
és  a változatos étlapból választhat 

izletes ebédet/vacsorát. 
 

NYITVATARTÁSI ÓRÁK: 
 PÉNTEKEN 

 SZOMBATON  
este 6 órától 11 ig 

VASÁRNAP  
d.e. 11-tõl d.u 5-ig 

Bővebb felvilágosítás vagy  
asztalfoglalás : 9800 4544 

 

Kézimunka kedvelõk klubja 
A kézimunka kedvelõk klubja 
minden hónap második 
csütörtökén találkozik, délután 1 
órakor a Szent István templom 
alatt lévõ társalgóban. Mindenki 
hozza magával saját 
kézimunkáját; himzésben, 
varrásban ingyenesen kaphat 
tanácsot szakértõtõl. 
 
Havonként egy délutánt együtt 
eltöltve - kellemes környezetben 
- szeretettel várunk minden 
érdeklõdõt. 
 
További felvilágosítást kaphat:  

Ittak Magdinál: 9544 7162,   

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel látunk mindenkit aki 
irodalom és zenekedvelõ  

IRODALOM ÉS 
ZENEBARÁTOK KÖRE 

 
A  következő összejövetelünk 

vasárnap, 1999 febuár 28 –án, d.u.3 
órakor lesz a Magyar Központ  

Erdélyi szobájában. 
 

Érdeklődni lehet Jekler Irénnél a  
9889 8370 telefonszámon 

 

 A Magyar Központ Számitógép és 
Internet Klubja 

 
MAGYAR Windows 95 

* Internet használata - 

 Magyarországról - Hírek, Rádió, TV, Élõ 

 beszélgetések, Parlamenti tudósítás, 

 Utazások, Kultura, Népmûvészet. 
* Ausztrál - Magyar adattár 
 Tudósitás a melbournei Magyar Központról 

 http://www.hungcomm.aone.net.au 
Magyarul  - Office 95 
   - Word 7 
   - Excel 
   - Power Point 

CD- Rom - magyarul 
 - Budapest történelme 
 - Honfoglalás és Államalpítás 
 - Tolnay Világtörténelem 
 - Révai Nagy Lexikona 
 - Hungary 1 
 - Emese Álma 
 - Nyelvész 
 - Angol-Magyar, Magyar- Angol hangos szótár 
 sorozat 
 - Repülõ Kastély 
 - Mesélõ könyv 
* Mit tud a magyar nyelvû számitógép nyújtani a fiataloknak? 
* Mik a lehetõségek? Szakkönyvek? 
Összejövetel a hónap elsõ szerdáján 7.30 - kor a Magyar 
Központban. További felvilágósításért forduljon Barna 

Szilárdhoz  03) 9560 9918 
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FEBRUÁRI NAPTÁR 
 

Január 31, vasárnap d.e. 9,30 órakor Katolikus és Evangélikus Istentisztelet 
    Magyar Központ közös kirándulás 
Február 7, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 11 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Február 14, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
Február 19-20-21 HUNGAROFEST ‘99 
Február 21, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
Február 28, vasárnap d.e. 9 órakor szentmise 
    d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet 
Február 27, szombat Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes bálja 
Február 28, vasárnap Irodalom és Zenebarátok Köre  

 
 
 
 

MÁRCIUSI  ESEMÉNYEK 
 

Március 7, vasárnap   Mozi   
Március 7, vasárnap   Wantirna Huns Soccer Klub piknikje 
Március 14, vasárnap  Márciusi Ünnepély 
Március 21, vasárnap  Zenés Ebéd 
Március 27, szombat   MHTV Bál 
 
  
 

RENDELÉSI ÍV 
Szeretném a Magyar Központ havi HÍRADÓ-ját megrendelni 12 hónapra.  

Ára $6.00 (pósta költség fedezésére) 
NÉV:_______________________________________________________ 
 
CÍM:_______________________________________________________ 
 
MELLÉKELEK $6 CSEKKET  A HUNGARIAN COMMUNITY ASSOCIATION INC.
(posta cím: Hiradó, 760 Boronia Road, Wantirna  3152) 

A következő kiadáshoz, kérjük a cikket vagy hirdetést legkésőbb január 20-ig  
fax-on 9802 7637, telefon/fax 9846 2675, vagy Kövesdy Évának, 79 Dellfield Drive, Templestowe 3106 címre 

eljutattni. 
Szerkesztőbizottság: 

Atyimás Erzsébet, Kövesdy András, Kövesdy Éva  
Bármi kérdéssel, megjegyzéssel vagy hozzászólással forduljanak a Szerkesztõbizottsághoz. 


